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Marš. Žukovo kritimas nesanti Chruščevo pergalė
Lietuvos komunistų partijai

nesiseka giliau šaknis įleisti
Okupuotos Lietuvos komunistų partijai, matyt, sunku krašto 

visuomenėje giliau šaknis įleisti, jei pats centro komiteto žurnalas 
„Komunistas" (š. m. 9-je leidoje) su partijos organizaciniais ne
galavimais išeina į viešumą.

Kiek partija turi okupuotoje | r-'
Lietuvoje narių, tąja proga ne
pasakoma, bet yra visiems žino
ma, kad, palyginus su gyventojų 
skaičiumi, partinių komunistų 
Lietuvoje yra labai menkutis 
nuošimtis. „Komunisto“ teigimu, 
per paskutinį (1957 m.) pusmetį 
tarp priimtųjų kandidatais į par
tijos narius esą apie 700 darbi
ninkų ir daugiau kaip 500 kolū
kiečių. Darbininkų ir kolūkiečių 
lyginamasis svoris partijoje to
lydžio augąs.

Bet analizuodamas atskiras 
vietoves ir rajonus, ck oficiozas 
skęsta aimanose.

Pavyzdžiui Kaunas esąs vie
nas stambiausių Lietuvos indus
trinių centrų, kur milžinišką 
vaidmenį vaidina stambių įmo
nių darbininkai, bet čia iš 196 
žmonių, priimtų kandidatais į 
partijos narius pirmojoje šių me
tų pusėje, darbininkų yra tik 76. 
Taigi viename stambiausių res
publikos industrinių centrų į par 
tiją priimta daugiau tarnautojų 
negu darbininkų. „Su panašia 
padėtimi galima susidurti ir eilė
je kitų miestų bei rajonų parti
nių organizacijų“, rašoma ck žur 
nale, tuo atvirai pripažįstant, ko 
kį palyginamai menką vaidmenį 
kp-joje vaidina patys darbinin
kai.

Kolūkiečiai nemėgsta būti 
partijos nariais

Pereidamas prie kolūkių, žur
nalas teigia, kad jie tik tada at
liks tai, kas iš jų laukiama, jei 
juose bus jaučiama stipri parti
nė įtaka, jei „lemiamuose baruo
se dirbs komunistąi, asmeniniu 
pavyzdžiu auklėjantieji kolūkie
čius... Tačiau iki šiol mūsų res
publikoje dar esama kolūkių, ku 
riuose nėra pirminių partinių or
ganizacijų, o eilėje rajonų kolū
kių pirminės partinės organiza
cijos dar labai negausios, silpnos 
organizaciniu požiūriu, o jų įskai 
toje esantieji komunistai atitrū
kę nuo kolūkio gyvenimo“.

Žurnalas duoda ir faktus- apie 
atskirus rajonus ir kolūkius, ku

tokia pat esanti ir „švyturio“ 
kolūkio partinės organizacijos 
sudėtis. Komunistų įtaka šiuose 
kolūkiuose esą beveik nejaučia
ma. Partinių organizacijų eilės 
nepapildomos laukininkystės dar 
buotojais, linų augintojais, gy
vulininkystės darbuotojais.

Negeresnė padėtis esanti ir Ši
lalės rajone. Čia kolūkiuose dir
ba tik 28 komunistai ir iš jų tik 
9 tikri kolūkiečiai, kiti yra įvai
rūs pareigūnai. Šilalės ir Kvėdar 
nos mašinų traktorių stočių par
tinės organizacijos taip pat ne
gausios. Kvėdarnos partinė or
ganizacija per visus metus ne
priėmė į partiją nė vieno as
mens, o Šilalės organizacija jau 
pusė metų kaip nieko nėra priė
musi į partiją. Abiejų stočių me
chanizatorių tarpe esąs tik vie
nas komunistas — iš 180. Tai jau 
tikrai būdingas skaičių santykis.

(E.)

Užsienio ministeriai
tarsis gynybos

klausimais Londone
BONNA, Vokietija, gruodž. 2. 

— Vakarų Vokietijos ir Britani
jos užsienio reikalų ministeriai 
šią savaitę susitiks Londone ap
svarstyti Vakarų gynybos klau
simų.

Kancleris Adenauer turėjo su
sitikti su Britanijos premjeru 
Macmillanu, bet influenza pri
vertė jį atidėti kelionę.

Britanijos užsienio reikalų mi 
nisteris Selwyn Lloyd ir Vaka
rų Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris Heinrich von Brenta- 
no šį trečiadienį ir'ketvirtadienį 
tarsis Londone. Brentano taip 
pat susitiks ir su Macmillanu.

Nauji susikirtimai
prie pasienio

JERUZALĖ, gruodž. 2. — Iz
raelis pranešė: vakar buvo du 
susišaudymai Izraelio — Jorda
no pasienyje. Vienas Izraelio sar 
gybinis sužeistas.

Jordano vyriausybė dažnai 
nepraleidžia Izraelio konvojaus, 
vežančio 490 galionų gazolino, 
per Jordano teritoriją. Gazoli
nas vežamas į Izraelio Mount 
Scopus.

Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Dag Hammarskjold 
yra nuvykęs į Jordaną spręsti 
Izraelio — Jordano ginčų.

Jordanas atsisakė bendradar
biauti su JAV pulkininku Byron 
Leary, Palestinos paliaubų virši
ninku. Jordanas jį apkaltino ša
liškumu ir pareikalavo atleisti iš 
pareigų.

Kanados prekybine 
delegacija išvyko 

į Britaniją
OTTAWA, Kanada, gruodž. 2. 

— Kanados prekybinė delegaci
ja, vadovaujama prekybos mi- 
nisterio Churchill, išvyko į Bri
taniją. Ją sudaro 50 asmenų iš 
įvairių pramonės sričių. Jie ke
tina Britanijoje išbūti ištisą mė
nesį, lankydami britų pramonės 
centrus. Delegaciją išlydėjo pats 
ministeris pirmininkas Diefen- 
baker Montrealio aerodrome ir 
ta proga pareiškė, kad ji attik
sianti svarbų uždavinį, bandyda
ma nukreipti Kanados importą į 
Britaniją ir tuo atpalaiduoti 
kraštą nuo perdidelės ūkinės pri 
klausomybės nuo JAV.

Kanados prekybos ministeris 
Churchill pareiškė, esą delegaci
ja bandysianti sudominti britų 
pramonininkus siųsti daugiau sa 
vo gaminių į Kanadą.

Sidabrine sukaktis
JERUZALĖ, gruodž. 2. —- 

„Jeruzalem Post“, vienintelis Iz
raelio dienraštis anglų kalba, va 
kar paminėjo savo 25 metų su
kaktį. Laikraštį pradėjo leisti 
Gershon Agron, buvęs Agrons- 
ky.

George Kennan 
mato pavojų

LONDONAS, gruodž. 2.
riais iš tikro parodomas menkas GeorSe F- Kennan, buvęs Jung- 
komunistų partiečių vaidmuo di-*tinhi Amerikos Valstybių amba-
džiulėje kolūkiečių masėje. Pvz. 
Kretingos rajone trylikos kolū
kių partinėse organizacijose te
są po 3—7 komunistus. Ir tai 
dar ne tikri kolūkiečiai: „Rau
donosios vėliavos kolūkio parti
nės organizacijos įskaitoje tėra 
trys komunistai — kolūkio pir
mininkas, laukininkystės briga
dos brigadininkas ir apylinkės 
tarybos sekretorius“. Maždaug

sadorius Sovietų Sąjungai, va
kar pasakė: JAV neturėtų lai
kyti atominių ginklų Europoje.

Kennan pareiškė, kad laiky
mas atominių ginklų Europoje

OKUP. LIETUVOJ
• Į kuriuos kraštus išveža. 

Naujosios Vilnios dažymo apa
ratų fabrikas savo aparatus 
siunčia į Buraną, Bulgariją, Ju
goslaviją, Korėją, Vokietijos so
vietinę zoną, Afganistaną. Be 
to, pagaminta speciali aparatūra 
metalurgijos gamyklai, kurią so
vietiniai specialistai stato Indi
joje.

Hanunarskjold Colonel Leary King Hussein
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Nauja krizė. Nauja pasienio krizė yra tarp Izraelio ir 
Jordano. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Ham
marskjold bando pašalinti krizę. Jordano karalius Hussein pa
reikalavo pašalinti iš pareigų Palestinos paliaubų vadą pulk. 
Byron V. Leary, pareikšdamas, jog Jordanas ilgiau negali ben
dradarbiauti su juo, kadangi palaikąs Izraelį. Neseniai įvyko 
keli kariniai susikirtimai palei Izraeilio — Jordano pasienį.

(INS)

Ar prezidentas Eisenhoweris 

dalyvaus Nato konferencijoje
WASHINGT0N Ą S, gruodž. 3. — Prezidentas Eisenhoweris 

vakar atvyko į Washingtoną iš Gettysburg’o, Pa., savo ūkio. 
Prezidentas Eisenhoweris, su

sirgęs prieš savaitę, praėjusį 
penktadienį nuvyko į savo ūkį.
Pranešama, kad jis kiekvieną 
dieną jaučiasi geriau.

Šiandien turbūt prezidentas 
Eisenhoweris dalyvaus abiejų 
partijų kongresinių vadų posė
dyje Baltuose Rūmuose. Į posėdį 
pakviestas ir Adlai E. Stevenso- 
nas, prezidento Eisenhovverio 
specialus patarėjas Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Na 
to) konferencijos klausimais.
Nato konferencija prasidės gruo 
džio 16 dieną Paryžiuje.

James C. Hagerty, Baltųjų 
Rūmų spaudos sekretorius, pa
reiškė, kad jis dar nežinąs, ar 
prezidentas Eisenhoweris daly-

vaus Paryžiaus konferencijoje, 
kuri bandys sustiprinti Šiaurės 
Atlanto Gynybos organizaciją 
(Nato) prieš sovietinę grėsmę.

Iššaus keturias 
raketas

CAPE CANAVERAL, Fla., 
gruodž. 2. — Jungtinės Ameri
kos Valstybės ruošiasi šią savai
tę iššauti net keturias raketas.

Neoficialiai pranešama, kad

galėtų padidinti karinį įsitempi- kulti .javus, skundėsi “Tiesa” ir
mą Europoje.

Kennan vakar kalbėjo užsie
nio politikos klausimais Londo
ne.

KALENDORIUS
Gruodžio 3 d.: šv. Pranciškus 

Ksaveras; lietuviškas: Jautrė.
Saulė teka 6:59, leidžiasi 4:21.

Oras

Oro biuras praneša: Chicago je 
Radviliškio rajonas delsiąs ’r j.08 apylinkėje šiandien — ap

Partija gali nuversti ir patį 

Nikitą Chruščevą
Erik Tomte,

mūsų bendradarbis Švedijoje
Chruščevo padėtis nėra jau tokia tikra, kaip daugeliui at

rodo. Tą klausimą paliečia žinomas sovietinių sąlygų žinovas 
Edvvard Crankshaw laikraštyje “Observer”, kur jis atkreipia dė
mesį į savotišką, nors ir visai paslėptą, Michael Suslovo vaidme
nų.

jau paruošta Vanguard raketa 
žemės satelitui paleisti į tolimą 
erdvę. Taip pat bus iššauti 
Snark, bepilotinis lėktuvas, At- 
lac ir Thor raketos.

Paslaptingas Suslovo vaidmuo

Crankshaw pasitiki iš Belgra
do gautomis žiniomis, kuris, kaip 
jau anksčiau pasirodė, yra ge
rai informuotas, kas Kremliaus 
viduje vyksta. Pagal tas žinias, 
ataką prieš Žukovą pradėjo ne 
Chruščevas, o Suslovas. Šio keis 
to žmogaus įtaka ir j'ėga buvo, 
anot Cranksbaw, rūkais apsup
ta jau Stalino laikais, o tie rū
kai dar ir dabar neišsisklaido. 
Suslovas, kuriam sukako 55 me
tai, buvo anksčiau “Pravdos” 
redaktorius. Iš paviršiaus jis y- 
ra gana intelektualus, tačiau pir 
mų pirmiausia yra fanatiškas 
ideologas. Jau daugelį metų jis 
priklauso tam siauram, kokio 
tuzino, viršūnių rateliui. Viešai 
jis nieko ypatingo nenuveikė, 
kas galėtų pateisinti jo augštą 
padėtį. Paskutiniu laiku jo spe
cialus uždavinys buvo prižiūrė
ti komunistų partijas užsienyje, 
ypač satelitiniuose kraštuose. Jo 
kiek labiau prasikišusi pozicija 
po Malenkovo, Molotovo, Ka- 
ganavieiaus ir Šipilovo išvaly
mo leistų manyti, kad jis yra 
lojalus Chruščevo pasekėjas ir 
rėmėjas, tačiau labai galimas 
daiktas, kad jis Chruščevui už 
parėmimą statė ir savo sąlygas.

Chruščevo pergalė ar nelaimė

Visai aišku, anot Crankshaw, 
kad Suslovas atstovauja tą gru
pę kuri fanatiškai laikosi parti
nio principo, tokio, kokį jį nu
sakė Leninas, o tuo tarpu vi
siems žinoma, kad Chruščevas 
yra labiau linkęs laikyti Lenino 
mintis ir partijos mašiną reikš-

metų sovietai pralenks JAV vi
sose srityse. Iš to viso darytina 
išvada, kad žmogus, kuris yra 
priverstas savo asmeninę padė
tį sustiprinti tokiais plačiais pa
žadais, balne labai silpnai laiko
si.

Mahm°nd Fawzl, Egipto užsie
nių reikalų ministeris, bandąs pa
gerinti diplomatinius santykius 
tarp Egipto ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių. (INS)

Nėra atominių
bombų sandelių

0TTAWA, Kanada, gruodž. 2. 
— Kanados ministeris pirminin
kas Diefenbaker pareiškė, kad 
Kanadoje nėra atominių bombų 
sandėlių. JAV valstybės sekreto
rius Dulles buvo pareiškęs, esą 
tarp Kanados ir JAV yra spe
ciali sutartis ir atominiai gink
lai galbūt jau esą Kanadoje. Vė
liau ir pats Dulles pataisė, saky
damas, kad tai gali būti padary
ta greitu laiku, jei Kanados vy
riausybė su tuo sutiktų.

Nuvyko j Sirijų
CAIRO, Egiptas, gruodž. 2.— 

Egipto armijos laikraštis vakar 
pranešė, kad Egipto tautinės mi
licijos daliniai nuvyko į Siriją.

Vilniaus radijas lapkričio 13 d. 
Puše visų rajono kolūkių iki šiol 
neturi supylę dar nei vieno kilo
gramo sėklos. Ir iškultais grū
dais čia mažai kas rūpinasi. Sėk
la labai retai kur valoma, rūšiuo
jama, esą ir “grobstymų” sun
ku išvengti, be to, grūdai kai kur 
pradeda kaisti, pelėti, gesti.

• Užveisė naujos rūšies bul
ves. Telšių rajono vieno tary
binio ūkio vyr. agronomas Pra
nas Petronis prieš keletą metų 
iš Leningrado žemdirbystės in
stituto buvo parsivežęs naujų 
sėklinių bulvių, iš kurių šiais me 
tais gavęs net 70-jį derlių.

• Klaipėdoje atidaryta krau
tuvė gyvoms žuvims pardavinė
ti. Tokios krautuvės iki šiol, ma
tyt, dar nebuvo.

• K apsukt (Marijam polėH) 
dramos teatras (neseniai susi
kūręs) Vilniuje pastatė Čižiaua 
keturių veiksmų dramą “Vers
mė”. Veikalas vaizduojąs Suval 
kijos valstiečių sukilimą.

siniaukę ir šalta, galimas snie
gas.

Šipilovas grįžo
MASKVA, gruodž. 2. — Bu

vęs Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeris Šipilovas grį
žo į Maskvą. Jis dirbs ekonomi
nėje srityje. Šipilovas kartu su 
Molotovu šių metų liepos mėn. 
buvo išstumti iš vadovaujančių 
postų.

VĖLIAUSIŲ 2INIŲ 
SANTRAUKA

— Atominės energijos komisija vakar pranešė, kad jau pra
dėjo veikti civilinė atominė jėgainė Shippingport, Pa.

— Jungtiniu Amerikos Valstybių laivynas pradėjo statyti 
pirmąjį kreiserį, varomą atomine energija. Kreiseris — Long 
Beach — bus apginkluotas moderniškiausiais kontroliuojamais 
šoviniais.

— Jungtinės Amerikos Valstybės šią savaitę ruošiasi iššauti 
žemės satelitą į erdvę. Laikraštininkai ir fotografai telkiasi netoli 
Cape Canavcral, Fla., raketų bandymo vietovėje.

— Politiniai sluogsniai bijo, kad tarp Jordano ir Izraelio gali 
įvykti didelis karinis susikirtimas.

— Federalinė kariuomenė išvyko iš Little Rock, Ark. Devyni 
negrai mokiniai vakar atvyko į Little Roek Central Augštesniąją 
mokyklą. Pirmą kartą kareiviai nebelydėjo negrų į mokyklą.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarks- 
jold tarėsi su Jordano karaliumi Husseinu. Dag Hammarskjold iš 
Jordano vyksta į Izraelį. Nori sutaikinti Jordaną su Izraeliu.

— Prezidentas FAsenhomeris vakar tarėsi su savo kabinėto 
nariais Washingtone, grįžęs iš Gettysbnrg, Pa.

— Britanija gaminsianti pati vidutinio tolio raketas.
— Havajuose vakar siautė didelė audra.

mingiausiais įrankiais asmeni
nei valdžiai pasiekti. Galimas 
daiktas, kad Suslovas ir jo pa
sekėjai laiko vadu, turinčiu dau
giausia galimumų išlaikyti kraš 
tą ir todėl jį sąlyginiai parėmė. 
Tačiau gali būti ir taip, kad Sus
lovas ir partijos fanatikai, su
sijungę su Žukovui pavydinčiais 
maršalais ir norėdami palaužti 
tą perdaug galingą kombinaci
ją, kurią sudarė Chruščevo ir 
Žukovo bendradarbiavimas, pri
vertė Chruščevą paaukoti savo 
geriausią sąjungininką. Tad ga
lima manyti, kad Žukovo žlugi
mas nėra jokia Chruščevo per
galė, priešingai — tatai pada
rė jo padėtį dar netikresnę.

Chruščevo pažadai — silpnumo 
ženklas?

Ta pačia proga Crankshaw 
primena ir tą dėmesio vertą fak
tą, kad Chruščevas nesijaučia 
užsipelnęs reikiamo prestižo pa
leidžiant sputnikus, nes kartu 
jis buvo priverstas duoti gana 
plačių pažadų, kuriuos išpildy
ti gali būti labai nelengva. Chruš 
čevo pažadus, kad sovietai jau 
1960 m. pavys JAV mėsos ir 
javų gamyboje, Crankshaw lai
ko labai ir labai neatsargiais 
atsižvelgiant į tai, kad praeitų 
metų rekordinis derlius nuo 115 
milionų tonų nusmuko ligi 105. 
O galvi ių skaičius, būtiniausia 
sąlyga Chruščevo programai pra 
vesti, priklauso juk nuo javų 
kiekio padidėjimo, o tų javų nė
ra. Dar silpniau paremtas yra 
Chruščevo pažadas, kad po 15

TRUMPAI IŠ VISUR
• Britanijos ir JAV moksli

ninkai sako: yra duomenų, kad 
Rusijos satelito raketa — kuri 
paleido sputniką I spalio 4 d. — 
nukrito žemėn. Bet kur ji nu
krito, palieka paslaptimi, nors 
daugelis teigia matę krintant. 
Sputnikas I dar tebeskrieja ap
link žemę, kaip ir sovietų sput
nikas II, paleistas lapkričio 3 d.

• Etiopijos imperatorius Hai-
le Salassie dovanojo katalikams 
didelį žemės sklypą prie Dieviš
kojo Atpirkėjo bažnyčios Adis 
Abeboje, kad Krikščioniškų Mo
kyklų broliai ten pastatytų di
dingą Augštesnių Mokslų insti
tutą. Instituto pastatymas kai
nuos apie 500 tūkstančių- etio- 
piškų dolerių. ,

• Saharoje į šiaurės rytus nuo 
Alžiro prancūzai numato jau 
1958 metų pavasarį leisti naftą, 
kuri traukiniais bus gabenama į 
uostą.

• Sovietai rytinėje Vokietijo
je padidino raketų bazių skaičių. 
Raketom dabar yra apginkluota 
sovietų kariuomenė, stovinti ry
tinėje Vokietijoje.

• Italijoje Bolzano provinci
joje vokiškai kalbantieji gyven
tojai surengė susirinkimą, rei
kalaudami „tikros autonomijos“. 
Susirinkime dalyvavo 20,000. 
Tos provincijos du trečdaliai gy 
ventojų kalba vokiškai. Tikro
sios autonomijos reikalavimą pa
kurstė vokiečių gyventojų bai
mė, kad Italijos vyriausybė pri- 
gabens į Bolzano daug italų ko
lonistų ir vokiečiai tada pasiliks 
mažuma.

• Prancūzijoje nuo influenzos 
mirė 7,000 asmenų.

• Prancūzijoje pakilo pieno ir 
gazolino kainos.

Sherraan Adams, prezidento Ei- 
senhowerio patarėjas Baltuose Rū
muose. Prezidentui Eisenhoweriui 
sergant, Adams patarimai turi di
delės įtakos. (INS)
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Skandalas dėl literatūros 
premijos

i
Vokietijos didmiesčio Muen

cheno Miesto taryba kasmet ski 
ria vadinamą “Muencheno Mirs 
to Literatūros premiją”, šiais 
metais tokią premiją paskyrė 
JA Valstybėse gyvenančiam ra-Štrumpelinis artritas

Amerikoje labai dažnai pasi-, ti •'štrumpelinio artrito", tai yė- j J ,oju| Uon Fcucht eriui. 
taiko matyt, žmonių turinčių bau nuga,-kaųha ausamantreja. Da5a,. išWj ka(, si’„j 
stnrmpeljnj artritą. Toji artrito į ir su krypsta. Krutinės alsavimo •
rūšis atakuoja žmogaus nugar
kauli. Liaudis tą ligą paprastai 
vadina “nugaros reumatu” arba 
“chronišku lumbago”. Europoje 
tą ligą vadina “Strumpell-Marie

judesiai taip pat ryškiai pasikei- 
keičia ir pasidaro labai riboti. 
Ligonio judesiai ir eisena atro
do tikrai invalidiški. Kartais 
šlaunies, kelių, arba net pečių

spondylose” arba “Von Bechte-1 sąnariai neveikia, kaip priderė

tojas bolševikinės revoliucijos 
40-ties metų sukakties proga pa 
sveikino Sov. Sąjungos didžiuo
sius tironus, pasirašydamas: 
“Lion Feuchtwanger, Mucnche-

rew” liga. Medicinos gydytojų 
terminologijoje toji liga yra va
dinama “Rhizomelic spondylo- 
sis”.

Kadangi ši liga daugiausia pa 
liečia jaunus vyrus (rečiau mer
gaites) ir ilgainiui juos padaro 
nedarbingais invalidais, tad pra
vartu kiekvienam skaitytojui su 
sipažinti su šiuo “štrumpeliniu 
artritu”.

Pačioje pradžioje nelengva y- 
ra atpažinti “štrumpelinį artri
tą”, nes simptomai ir skausmai 
nugarkaulyje yra neaiškūs, daž
nai keičiasi, atsiranda ir pra
nyksta bei vėl atsiranda. Dau
gelis pamano, jog tai yra polio 
ligos pradžia ir labai išsigąsta. 
Kiti pamano, kad tai yra papras 
tas “lumbago”. Kiti žmonės pa
daro klaidingą išvadą manyda
mi, kad tai yra “inkstų negala
vimas”, — na tai ir gydosi na

tų. Tai baisus vaizdas, žodžiu, 
jaunas žmogus yra gyvas inva
lidas. Ir ekonomišku atžvilgiu 
toks žmogus yra valstybei ir vi
suomenei minusas.

Anksti gydant, laiku ir stro
piai gydant, “štrumpelinį artri
tą” dažniausiai galima pagydy
ti ir jauną žmogų padaryti vėl 
darbingu. Skaitytojai teįsidėmi 
ankstyvuosius “štrumpelinio ar
trito” simptomus. Pastebėję sa
vo šeimoje toki ligonį, nebarkite 
įo, bet nedelsdami gelbėkite jį, 
kad jo gyvenimo ateitis būtų 
šviesesnė.
' - \

J
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Po šių argumentų diskusijos kas ar net komunistuojąs, dėl sirodo, vargšas kiškelis nerado 
kaskart daugiau aštrėjo ir buvo ko negauna ir JA Valstybių už- geresnės vietos slėptis, kaip 
priėjusios beveik iki sąmyšio, sienio paso. (ELI) 1 medžiotojo krepšy. Neapsivylė.

| Medžiotojas susigraudinęs kiš-
Pasigailėjo

Medžiotojai ne tik moka me- j 
luoti, bet jiem ir pasitaiko vis- 1

Kr. demokratų reikalavimą pa
rėmė atstovai kitų partijų, kaip 
Bavarų partijos, liberalų ir pa
bėgėlių. Ypač svariais žodžiais 
argumentavo tarybos narys 
Schuchart: “Kultūros reikalų 
referento išvedžiojimai yra nuo
stabūs ir įdomus”; Feuehtvvan- 
gerio "sveikinimas yra lygus 
pripažinimui-pagyrimui jėgos, 
kuri laisvę visiškai paneigia”. 
Už tai, esą, miesto taryba turi 
aiškiai pasisakyti prieš rašyto-

ko. Prie Trento, Italijoj, vie
nas išsitaisė kiškių medžioti. 
Nieko nepešęs, atsisėdo po me
džiu užkąsti, krepšį numetęs 
ant žemės. Po valandėlės žiū
ri, iš krepšio kyšo kiškio ausys. 
Pasilenkia arčiau — mirksi. Pa-

kelį paleido į laisvę.

Tel BBUanoe 5-1B1a
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vai. rutuau , ttuuaa., aetvirtad. Ir 
penktad. nuo i—4 p .p. 4:10—8:10 
vai. vak. Trečiad Ir šeštad 1—4 v. 
P P

P. ŽILEI KIS, 0. P.
Ortbopedas - PVou-atacas

Aparatai-Prolesal, Med t>an 
dažai. Kueo. pagalba k<donr

t Arob Hupporta) ir t- t. 
Vai.: 9-4 Ir 6-8. fieštadlenials 9-1 
OKTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAIl
2850 W. 68 rd St., Chicago 29,111 
_______ Tel. PRospect 6-5084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4250 W. ttSrd Si 
Ofiso teL REUance 5-4410 

Resld. telef. UKovehlU. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m.. 6-8 p. m. 

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

no Miesto Literatūros premijos ją įxt kurio laikyseną laisve 
laureatas”. išstatoma į pavojų.

Dėl to, 1957.XI.5 Muencheno Pats Lion Feuchtwangeris, už
Miesto taryboje įvyko labai karš 
tos diskusijos. Posėdžio metu 
krikščionių demokratų frakci
jos (miesto taryboje) atstovai 
iškėlė

klaustas, ar minėtą sveikinimą 
tikrai pasiuntęs, telegrama pra
nešė, kad pasiuntęs. Esą: “Su
tarimas su Sov. Sąjunga yra

riežtą reikalavimą, kad vienintelis kelias, kuris veda 
miesto tarvba priimtu nutari-'prie visos Vokietijos susijungi
mą, kuriame būtų pareikšta, jog mo. Džiaugiuosi kiekviena pro- 
premija minėtam rašytojui su-jga, kuria tam reikalui galiu pa
teikta tik už jo literatūrinį me- sitarnauti”.
ną, o ne politinę laikyseną. Ta-j Miesto tarybos posėdžio pabai 
čiau šiam reikalavimui ypač, goję visgi buvo patenkintas kr. 
griežtai prieštaravo kultūros rei demokratų reikalavimas — pas 
kalų referentas miesto tarybo- kelbtas toks nutarimas: 
je dr. Hoenemseris. Jo tvirtini-' -Krašto sostinės miesto tary- 
mu, rašytojas Fueehtivangcris' ba nustatOi kad Muencheno

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY ST. 

Telef. KTAlbrook 5-7870 Ir 
OTbaon 8-4938

• Ge ne ralis kontraktortus nau
ju namų statybai, įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams • Turime didelį patyri
mų namų statyboje. • Patys 
atliekame cemento Ir medžio 
darbus. • Apkainavlmal nemo
kamai.

Tel. ofiso Ir buto Olyinplc 3-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1-8 vai. Ir 6 8 vai vak.. 
Išskyrus trečiadienius, 

ftettadlenlala 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 8-8216, Jei 
neatsiliepia, Saukite KEdzle 3-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 8. Archer Avė.
VAK Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak pirm. antr, ketvlrt 6-8:80 v 

Trečiad tik susitarua

Ofiso tel. CLlffalde 4-2896 
HesAdencUos: liAfayetle 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 Iki 6 vai. lšskyr. sek

DAKTARO ATSAKYMAI Į npSalčjęs atvykti J Muen-(mjegto literatūros premija lau-
KLAUSIMUS ........... ........ ......... *

Atsakymas M P. — Tamstos 
pastabos apie rūtas yra labai i- 
domios. Ypač įdomūs tamstos 
laiške aprašytieji bandymų duo
menys, kad skruzdėlės įmestos žymą jo'individualinės laisvės, 

minėmis priemonėmis ir geria ! į švarų vandenį, energingai plau Esą kr. demokratų frakcijos rei 
visokius patentuotus “humbu- kiojo ir išlipdavo iš indelio, o, kalavimas taip pat būtų asmcni 
kus”, kol pasidaro dar blogiau. įmestos į pavirintų rūtų atvė- ngs rašytojo laisvės varžymas 

sintą skiedinį, skruzdėlės tuojau i įr dėl to nepriimtinas 
susitraukdavo

i 1 * A a v* v_- e. u, v v*a vKJ JyTa. x/*4**jw
cheną jam skirtos premijos at-, reatuj skiriama už jo meninį pa
siimti, nes JAV nedavė jam i už-, jėgUmą 0 ne už politinį pasireiš
sienio paso — neišleido į užsie
nį. Už tai jo sveikinimas Sovie
tų Sąjungai esąs tik kaip stai
gi reakcija prieš JAV, už vai

kimą, nuo kurio mes 
atsirubežiuojame”.

griežtai

M O V I N G •
A. BENIULIS atlieku įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

“Štrumpelinį artritą” turįs 
žmogus sudaro tokį vaizdą: jis 
yra jaunas, turįs tarp 18 ir 40 
metų, apatiškas, sušiurpęs, be 
ambicijos, kuriam nei grožis, nei 
merginos nei turtai nerūpi, ku
riam niekas nemiela. Jis skun
džiasi, kad išmiegojus, prieš at
sikeliant iš lovos, jam nugarą 
skauda. Atsikėlus ir išsivaikš
čiojus, nugarkauly (ar strėno
se) Skausmai pranyksta. Bet ir 
dienos metu, besėdint ar besto
vint ilgaį vienoje vietoje, nuga
roje skausmai vėl atsiranda. Pa

Atrodo, kad rašytojas Lion 
Feuchtwangeris nėra toks nai
vus, jo gncžinotų, kas yra Sov. 
Sąjunga ir ką reiškia ją pasvei
kinti. Greičiau reikia manyti, 
kad jis yra Sov. S-gos simpati-

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 

5430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarimą 

. '81 valandos skambinti telefonu 
HEnilock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai 
p p kasdlan tšskvrus trečiad Ir
*o*tad

Rea. tel. GRovehill 6-6608

OR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

K! DIKIŲ IH VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALI STB

1160 South tt'otrrn Arenos
(MEDICAL BUILDING) 

Plrmud. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 v.—8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai ryto - 1 v. p. p. Seštad 11 
vai ryto Iki 8 vai popiet

Office tel. RE 7-1168 
Res. tel. WAIhruok 6-0706

OR. FL TALLAT-KELPČA
Ofisai 20 Nortb Wacker Drlve 
(Clvlo Opera House, kamb. 868)

Vai. kasd. 12—4 
Tel. C Filtrai 9-2294

6008 ffeM 16tb str.. Cicero 
Vai kasdien 5-8, šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOwnhaU 8-0068 
Kitu laiku Ir trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisas ir na.: 5100 8. Westem Avo. 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-667’’ 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v., Antr., 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak., Seštad 
2-4 vai popiet Ir sulig susitarimu

j kamuoliuką ir, 
nuskęsdavo. Įdomu ir tai, kad J 
^skruzdėlės, paragavusios medu
mi (kurį skruzdėlės labai mėgs
ta) pasaldinto rūtų skiedinio, 
taip pat labai greitai mirdavo. 
Apie tai, kad senovės lietuviai 
rūtų vaistingumą žinojo ir jas 
vartojo kaikurioms ligoms gy
dyti, mums jau buvo žinoma. Ta 
čiau kai italas daktaras, Loyo- 
los universiteto prof. Volini vie
šai klasėje jau 1920 metais pa
skelbė, kad Italijoje moterys var

kilojus ką nors sunkesnio ar pa- to ja rūtas kraujoplūdžiui sustab
sitempus, nugarą vėl pradeda 
skaudėti.

Dėl viršminėtų simptomų, 
“štrumpelinį artritą” turįs jau
nuolis (rečiau mergaitė) bijosi 
fizinio darbo. Net ir sėdimojo 
darbo jis vengia, bijodamas, kad 
nepradėtų jo nugarą skausmai 
gnaibyti. Nesuprantantieji žmo
nės juos vadina “tinginiais”, “bo 
mais”, “veltėdžiais” ir t.t. Kiti 
juos pavadina “simuliantais” ar
ba “psychoneurotikais”. Tai taip

•dyti, tai mums, lietuviams 
medicinos studentams buvo nuo 
stabi staigmena. Vėliau, kai va
žinėjau po Italiją 1939 m., pats 
savo akimis mačiau, kaip Sicili
jos kalnuose apie Taorminą di
džiausi rūtų plotai auga kaip lau 
kinės žolės, kurias siciliečiai sten 
giasi naikinti kaip piktžoles. 
Taip pat sužinojau, kad italės 
tas rūtas vartoja kaikurioms li
goms gydyti. Beje, apie “ziele- 
naja rūta” ir ukrainiečiai dai-

ir turį kentėti vargšas visokius nuoja. Tad lietuvių liaudies folk
pažeminimus, moralinius ir fizi
nius skausmus.

Nuo ko gaunama “štrumpelinį 
artritą”? Pagal dr. van Bechte- 
rew išvedžiojimus, pradiniu tos 
ligos kaltininku yra nugarkaulio 
meningito sužalojimas, kadangi 
toji liga pasireiškia ne tik skaus
mais nugarkaulyje, bet ir para- 
stezija bei raumenų atrofija. Ki
ti mano, kad sugedę dantys ar 
fokalė infekcija betkurioje kito
je kūno dalyje paruošia dirvą 
“štrum peliniam artritui”. Bet 
dauguma daktarų tikina, kad ar 
šiais ir dažniausiais “štrumpeli
nio artrito” kaltininkais yra vi
sokį nugarkaulio sužalojimai ar 
sutrenkimai važiuojant automo
biliu, griūvant ant slidaus tako 
ar stuktelėjus nugaron kaip nors 
darbe. Viso to reikia vengti, no
rint negauti “štrumpelinio artri 
to”.

atliekame dideliu r ir ius automobilių remontus. Lyginimas, da 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dali* 

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

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

Tel. ofiso WA 6-3010, re®. PR A-738S
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad.. antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-U7OO. Namų — PR 6-4732

DR. 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.

Tel. ofiso HE 4-2128, rea. GIb. 8-6109
DR. V. P. TUMASORIS

CHIRURGAS
2454 West 71st Street 
(71st ir Campbell Avė.)

Vai: pirmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk. 1—5: Šeštad 2—4. 
TreČ. uždaryta.

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM Į VISAS MIESTO 

i > ’Tk DALIS TUOJAU PAT
Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

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

DR. ANNA BALIUNAS
4KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GFRKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6822 South Weotern Avenne 
vai. kasdien tO-12 vai h 7-9 va) 
vak. šeštadieniais 10 i vai Trečia 
dieniais uždaryta Kt laiku susltaru-

Ofiso ’elef'mas: PR 8-8220
Res telef. WAlbrook 6-6076

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-0700 
Res. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpedalybS — vidaus Ilgos 
2454 West 71st Street

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

Telefonas GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
EIGOS

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

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

loristikoje ir farmakopejoje rū
tos atveju nieko naujo nėra. Ta
čiau kultivuotoje Lietuvos rūto
je gali būti mums dar nežinomų 
ir nuostabių vaistinių elementų. 
Tamstos bandymai su rūtomis J 
turi mokslinę vertą, ir būtų ge
rai, kad tamsta savo bandymus 
skelbtume! lietuvių ir kitatau
čių spaudoje. Nesidrovėk ir sa
vo pilnos pavardės po skelbia
mais straipsniais pasirašyti, nes 
lietuvių tautai tai bus ne minu
sas, bet garbė.

Atsakymas A. V. — Versti sa
vo 5 metų mergytę, kad išsyk iš
gertų net 8 uncijas apelsinų sun 
kos, tai jau perdaug. Tai gali 
pakenkti jos viduriukams.

Atsakymas J. F. — Tamsta 
klausi, ar naujieji skiepai prieš 
Azijos influenzą apsaugoja žmo
gų nuo visų kitokios rūšies in- 
fluenzų, reikia pasakyti, kad ne-1

VIRŠ 15,000.000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assodation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentOra iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois
k

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

i Kampas 47-tos Ir Daman Ava. 1 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai vak 

fie&tad. 2—4 vai. rak. 
o«člad. ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LiAfayette 3-6048 
Res.: W4lbrook 6-3048

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA TR CHTRURG8 

Office: 10718 South Mlcttlgan Avė.
Buto 1653 W. 103 St., Beverly Hilla 

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Jkt 9 v. vl.u 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

tšskirus trečiad Šeštadieniais nuo 1
iki 4 vai. popiet.

Tel,: Ofiso — PUllman 6-0700
Buto--.BEverly 8-8946

TeL oftoo PRospect 6-0400
Rezld. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VaAkevlčKItė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedde Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. ir nuo 6-8 vsu 
vak. Seštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
Ir kitu laiku tik susitarus * ’■

’")1. oflao HE.4-5849 rsz. HE 4-212.
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 West 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 20, m 

telefonai REpublie 7-4000 
Rezidencija: GRovehill 6-8161

Pasimatymai pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 3-4 Ir nuo 6-8:30 v 
rak. Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Oftoo tel. Vlrginia 7-0038. 

Reatdend don tel. BEverly »-8141

Ofiso HEmlock 4-6815 
Rez. HEmlock. 4-3761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS EIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninei 

Priima pagal susltaidma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4253 So. Whlpple Street

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12; S—6? 7-9. 

Seštad 10—12 Trečiad uždaryta
IjAfayette 8-4940.

Namų — CEdarsrest 8-7780

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 
1—B vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2437 
W. 62nd St., tel. ReonbUo 7-8818.

Tel. oftoo VIotory 9-1881
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kam p. Halsted Ir 11-mos gatvių 

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

Tel. oftoo PR. 1-6446, rea. HE.4-8160
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weot Marųuette Bd.

Vai. nuo 2 Iki 6 p. p.; 6-lkl 8 v^ 
Trečiad. Ir šėStad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rei. ofiso CA. 6-0267, rea. PR. 6-4869 

6600 8. Artealan Avė.
r Iki 8 p. p.i 6—7 v. v

Rezid.
VAL 11 v

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMASI
8415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO, ILjJ 

Telefonas — FRontier 6.1882

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-0700 
Rea. RE 7-6867

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

2454 Weet 71st Street 
(71-oo ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
Rešadienlais 1—4 p. p. Trečiadieniais
utždaryta.

Oftoo telefonas —• BIshop 7-8606

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzle Ir Archer)

V AL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 v. 
Tnečlad (r sekmad ttt susitarus

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virt 96 metų patyrimo
l'el. YArda 7-1829 

Pritaiko akinius
Kreiva* aki* 

Ištaiso
Ofisas to akinių dirbtuvė 
756 West S5th Street

Vai. nuo 10 Iki 3, nuo 6 Iki 8, tra 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ir 
šeštadieniais nuo 16 Iki 2 vai. p.p

Jei laiku nesusiprantama gydv1 apsaugoja.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Uhicagcfc SavingH Bendrovės praeitimi, mm pat joa jslkflrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai indėlių saugumo Ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.00, aiigštą dividendą, bet ir daugel) kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės jstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai įrengtų visoje Illinois Valstybėje.

IJetuviai gyvenantiej už Chieagos ribų, nežiflrhit kurioje Suvienytų 
Valstybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus paštu.

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

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

Atdara: pirmadieni nuo 12 iki 8, antradieni ir penktadieni nuo 9 iki 4, ketvirtadieni nuo 9 iki 8.
Trečiadieni uždaryta visą dieną, o šešladienj nuo 9 iki 2 valandos po pietų.

Tel. ofiso PR 6-8838, rez RE 7-9199
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.LIETUVIS GYDYTOJA8 
2500 Weat 68rd Street

V AL kasdien nuo S—4 p. p Ir T:Bi 
Iki 9 vnl Trečiad. Ir šešt uždaryta 

Telefoną* GRovehill 0-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPEC1ALIST9 
- PRITAIKO AKINI (IS - 

Valandon 9 i- ir i » » ». pagal
naltarliTis tšakvrna trečiadieniu? 

2422 W Marųnette Road
OflM. I. kuto tel Ol.ymplc 9-I8SI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CHTRTTJIOAS 

1407 8o 49th fourt. Cicero
Kaadlen 10-12 Ir 4—7 vai Trečia/,4 O

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiittiitiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiniiitiiiiii

Skelbtis "DRAUGE” ntmimnka, 
nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienatna visiems.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. GHIRURGINK8 IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 West 69th Street

Prlešala Sv Kryžiau* ligoninę 
Telef. REpublie 7-2290

Y AL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00 
šešt. nno 2:00—4:00. Trečiad lt 
<ltu laiku aualta.ru* telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS. Opt 
to pritaiko akiniu* 

to rRoau*
i466 8 Oalifonila Am .TA 7-7361 
Vai: 10 ryto Iki 8 vak (trečiad už 
arvtal teštad 10 ryto Iki S V. 9- p.

rikrlna akto
keičia etikių*

ANATOLIJAUS KAIRIO 
trijų veiksmų komedija ’

ii lietuvių gyvenimo 
J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pusi.

Užsakymus ir pinigus siųskite

DRAUGAS
4545 We«t 68rd Street, 

x Chicago 29, Iii.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4546 West 63rd St., Chicago 29, Illinoi* Tel. LUdiow 5-9500

Entered aa Becond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 
Under the Act of March S, 1879

Mi-mber of the Cathollc Press Ass'n 
Published d a i 1 y. exept Sundays, 

by the

SUBSCRTPTTON RATEB 
Ši0.00 per year outside of Chicago 
$12.00 per year ta Chicago A Cicero

l.lthiinnlHn Cathollc Press Hoctety $10.00 peryear ta Canada t

EnrclKn $1200 per year
PRENUMERATA: Melams % mrlfl 3 mčn. 1 fn6n
Chleagol Ir f'lceeol $12.00 $6 50 $3 50 $1.50
K Kur JAV Ir Kanadoj $10 00 $5 50 $3 00 $1 25
Užsienyje $12.00 $6.50 $3.50 SI.«o

Redakcija straipsniu* taiso savo nuožlflra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik Iš anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinį 
neatsako. Skelbimų kalne* prisiunčiamos gavus prašymą.
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KAS VYKS PARYŽIUN?
sį mėnesį Paryžiuje įvyks Nato valstybių galvų, konferenci

ja, dėl kurios šiuo metu yra daug susirūpinimo politiniuose sluogs- 
niuose Washingtone. Nemažai susirūpinimo rodo ir plačioji Ame
rikos visuomenė. Mat konferencija lies labai svarbius ir šiuo 
metu aktualius gynybos klausimus, kuriuos suaktyvino Sovietų 
Rusijos paleistas aplink žemę dirbtinis mėnuliukas — “Sputni- 
kas”. Todėl ši konferencija galės būti tokio pat svarbumo, kaip 
savo laiku buvo Teherano, Jaltos, Potsdamo ir Genevos konfe
rencijos, kuriose dalyvavo patys JAV prezidentai.

Kaip gerai žinme, Paryžiaus konferenciją sušaukti nutarė 
prez. Eisenhoweris, pasitaręs su Washingtone besilankiusiu britų 
premjeru Macmillanu. Jon vykti jis pats buvo pasižadėjęs. Bet, 
kai maždaug prieš savaitę jis susirgo ir gydytojų buvo privers
tas gydytis bei ilsėtis, pradeda abejoti, ar jis bus pajėgus į Pa
ryžių vykti.

Visas kraštas linki Prezidentui tuojau pasveikti ir būti pa
jėgiu visas prezidentines pareigas vykdyti bei vykti ten, kur jam 
bus reikalinga vykti. Buvo ir tebėra meldžiamasi, kad jis ko 
greičiausiai pasveiktų ir sustiprėtų.

Bet yra didelis klausimas, ar prez. Eisenhoweriui reikėtų pa
čiam vykti Paryžiaus konferencijom, nors ir visiškai gerai pasvei
kus bei sustiprėjus. Spaudoje matome Timtų politikų pasisaky
mų prieš jo vykimą užsienin. Tie pasisakymai nėra be pagrindo.

Praeitis labai ryškiai parodė, kad JAV prezidentų išvykimai 
į užsienį ir dalyvavimai tarptautinėse konferencijose neišėjo svei- 
katon nė Jungtinėms Amerikos Valstybėms, nė pasaulio taikai.

Kai po I Pasaulinio karo prezidentas Wilsonas vyko į Pran-

daugiau senovės meno liekanų, menėn dar nesuskubom didės-1 skriauda, visai nesvarbu 
antruosiuose įžvelgdamas knks- niaia būriais susįeįti, tačiau ir į ją įvykdytų ir kas jai pritartų Į .

.__________________r__________ __________ . s'Ssnyje ZsUi 2Zidabar ,Taip pat šio vulkano prasiver-Į dal^t'| ir P™'
cūziją dalyvauti taikos konferencijoje, daug kas piktinosi ir , mi ankstyvesnieji autoriai ir 'ta* PaBokti ir karts nuo karto, žimo metu turėsime gerą progą aean a 31 a al aug sv0

tam priešinosi. Jam pačiam teko vesti derybas, pačiam ten pat 
vietoje daryti sprendimus, savo krašto sostinėje nieko nebepa- 
liekant, į ką reikale būtų buvę galima kreiptis patarimų, kurie 
būtų buvę šaltai apgalvoti, pasitariant su geriausiais krašto eks
pertais. Derybų ir ginčų įkarštyje pats vyriausias valstybės 
galva kažkaip susmulkėja ir su juo nebesiskaitoma taip, kaip būtų 
skaitomasi tuo atveju, jei jis, iš tolo sekdamas konferencijos 
eigą, darytų savo pastabas ir duotų savo patarimus. Nors Wil- 
sonas buvo didelis intelektualas ir idealistas, nors jis turėjo šau
nų planą (Tautų Sąjungą) pasaulio taikai palaikyti, bet pačioje 
konferencijoje, besimaišydamas su kitais dalyviais, nepastebėjo 
stambių spragų savo paties planuose, padarė neieistinių nuolai
dų, ir jo idėja — Tautų Sąjunga — nedavė pasauliui to, ką ji 
turėjo duoti. Grįžęs iš konferencijos neteko popularumo, neteko 
sveikatos ir jo partija nebeteko pasitikėjimo toliau vairuoti kraš-
tą ir vykdyti jo planus.

Prezidento F. D. Roosevelt dalyvavimas Teherano ir ypač 1 bucb der ytauischen Sprache”, kas skaičiu°ja-
Jaltos konferencijose taip pat buvo žalingas Amerikai ir pašau- i išiejsta 
lio taikai. Buvo padarytos tokios klaidos ir nuolaidos, kokių 
ir šiandien vis dar negalima atitaisyti ir išlyginti. Jis, sėdėdamas 
namie ir leisdamas valstybės sekretoriui vesti pasitarimus bei 
derėtis, būtų buvęs geresnėje pozicijoje pamatyti trūkumus ir 
klaidas, būtų galėjęs sulaikyti nuo neleistinų nuolaidų darymo 
Stalinui. Nereikėjo ir prez. Trumanui pačiam vykti į Potsdamo 
konferenciją, kuri neatitaisė pirmųjų konferencijų klaidų, o tik 
jas dar pagilino.

Prezidento dalyvavimas Genevos konferencijoje prieš keletą 
metų taip pat buvo nereikalingas. Joj nieko nebuvo laimėta nė 
taikai, nė JAV prestižui.

Nepaisant to, kaip Paryžiaus konferencija būtų svarbi, tik
rai būtų naudingiau Prezidentui pasilikti namie. Tikrai būtų 
geriau, jei JAV delegacijos priešakyje stovių viceprezidentas 
Nixonas ir valstybės sekr. Dulles. O gal net pastarojo užtektų. 
Suprantama, jog sostinėje pasilikęs įprez. Eisenhoweris būtų 
artimame kontakte su JAV delegacija ir teiktų jai savo patari
mus. Pati augščiausia valdžios instancija — prezidentūra — kiek
vienu atveju turi būti laikoma rezerve ir veikti tik tada, kai visi 
kiti šaltiniai būtų išsemti.

daugiausia.

NAUJAS METODAS MOKYTI 
SKAITYTI

Ignas Malėnas naujame (8) 
“Aidų” numeryje supažindina 
skaitytojus su skaitymo moky-

MAIRONIS IR LIETUVA J. Brazaitis rašo įdomiai. Ap-
, . ., skritai — Brazaičio pašaukimas
Minėdamas 25 metų sukakti j yra kultūrininkOi ir iš tos sri- 

nuo Maironio mirties, Juozas!^ . straipsnių lauktume ko 
Brazaitis “Aidų” žurnale parašė -
šia tema vedamąjį. Iškelia eilę 
naujų ir primirštų faktų apie 
Maironio vertinimą ir įtaką įvai
riais laikotarpiais — iki nepri
klausomybės, nepriklausomoje 
Lietuvoje ir nepriklausomybę 
praradus. Suminėjęs dabartiniu 
metu stiprėjantį susidomėjimą1 mo metodikos istorija pasaulyje 
Maironiu okupuotoje Lietuvoje, ir Lietuvoje. Malėnas, išstudija-
autorius pažymi, jog tas faktas 
“rodo, kad Maironis yra gyvas 
pavergtoje tautoje. Užuot su 
juo kovojęs ir ėjęs prieš tautos 
srovę, sovietinis režimas pasi
rinko kitą kelią — leisti Mai
roniui būti gyvam ir šviesti, bet 
jo ^viesaį duoti kitos spalvos 
gobtuvą — Maironį perdažyti”.

Apibendrindamas savo pasta
bas, J. Brazaitis daro išvadą:

"Trijų laikotarpių santykiai 
su Maironiu rodo, kad su Lietu
va Maironis labiausiai sutapo 
dviem is herojiniais laikotar
piais — tautinio atgimimo ir so
vietinės okupacijos, kada Lietu
va, Maironio žodžiu sakant, yra 
kentėtoja, erškėčių vainiku pa
sipuošusi. Būtų perdrąsu saky
ti, kad Maironis patraukė abiejų 
laikotarpių visuomenę tik savo 
skelbiamais patriotiniais idea
lais. Tokius idealus skelbė ir Ra 
sanavičius, Jakštas, Vaižgantas, 
Kudirka, Vaičaitis. Maironis vi
suomenės akyse prasinešė pro 
juos visus ir virto revoliuciniu 
poetu pavergtoje tautoje”...

vęs 142 įvairių tautų elemento
rius, išeina su nauju metodu, kur | 
skaitymo mokymas pradedamas 
dviraidiindais skiemenimis, kaip ! 
MA MA, TA TA ir t.t. Tėvams j 
ir buvusiems mokytojams bus | 
įdomu su tuo metodu susipažin
ti. Šiuo metodu mokydamas ir 
kiekvienai pamokai skirdamas 
po 1-5 minutes, Malėnas 4 me
tų mergaitę išmokė skaityti per 
6 vai. ir 40 minučių; mokymas 
vyko nuo gegužės 3 d. iki rug
sėjo m’ėn. vidurio.

mama trumpa iškarpa iš Zig
manto Augusto laikų. Tas val
dovas mėgo su savo dvaru gy
venti Vilniuje. Koks tas didž. 
kunigaikščio dvaras buvo, gali
ma spręsti iš to, kad per savai
tę jo arkliai sukirsdavo apie 
2,000 eentnerių (maždaug 240,- 
00 svarų) avižų. Po pilies rūmus

KARALIAUS PRABANGA 
VILNIUJE

“Aidai” spausdina ištrauką sa 
vo premijuotos dr. A. Šapokos j kepurę daugiau j pakaušį 
knygos “Senasis Vilnius”. Pai-

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

slankiojo 5 prijaukinti lokiai, pri 
jaukintas liūtas ir lakiojo gegu
tė. Karalius mėgo puotas. 1543 
metais Zigmantui Augustui vien 
su savo lenkiškojo dvaro paly
dovais keliaujant į Lietuvą, per 
5 dienas buvo sunaudoti maistui 
36 jaučiai 5 karvės, 23 avinai, 
426 gaidžiai 94 antys, 25 kala
kutai, 9 jarubės, 4 strazdai, 7 
karveliai, 8 kurapkos ir išgerti 
54 bosai alaus. Vienais mt. Zig
mantas Augustas net 223 dienas 
praleido bemedžiodamas.

Šalia puotų ir prabangos, ka
ralius mė;o koncertus, literatū
ros vakarus, sukūrė Vilniuje pir 
mąją biblioteką ir pirmą paveiks 
lų .galeriją.

LIETUVIŠKŲ KRYŽIŲ 
FORMOS

Z. Mikšys naujuosiuose “Ai
duose” rašo apie lietuviškų kop-

SMALKOS ŽMONES

j

kia prieš laiko greitį, ką reiškia 
raketos, jei visas žmogaus gy
venimas akimirka nušvilpia! Ir 
seimo reikalai šiandien gali at
rodyti dar tolimais, — beveik 
metai, kur tau, šitiek dienų ir 
vakarų! Tačiau mūsų patirtis su 
šituo sukčium, su šituo laiku 
turi neleisti apsigauti. Darbus 
jau reikia pradėti šiandien ir 

i apie juos garsiai prakalbėti.
Į Seimo popularinimas spaudoje,

Nora gerokai išskydę po dau- bei Anglijos monarchijos augs-!lietUViSkoje ir Bvetim°je'

Valstybės sekretorius Dulles klausinėjamas žurnalistų Bal
tuose rūmuose. (INS)

VULKANAS NEW YORKE
VYTAUTAS S EIKLUS

lytėlių ir kryžių forminius ele
mentus, pirmosiose rasdamas gybę organizacijų ir 'bendrūo-1U 'pareigūnai'.’" Skriauda ““yra *° ženffti visų kitų darb^ P^y- 
rianflr.a,, onn/mno i:„i-----  - 1 je. Spauda turi ruošti dirvą

kas ir raginti visus seime aktyviai

ria.duodama daug iliustracijų brai-įS,Ve ParodYti- Darniai nuskam- atskleisti savo sugebėjimus, —
žiniais, kryžių nuotraukom. Aug 
štai vertindamas šiuos lietuviš-

bėjo dainų šventė, garsiai nu 
trinksėjo mūsų lenciūgėliai, o-

kos liaudies kūrinius, autorius ‘heliai Chicagoje, o štai jau vėl 
pabrėžia: (verda naujas vulkanas, kuris

“Taigi, koplytėlės ir puošti žada kitais metais prasiveržti 
kryžiai pasidaro charakteringu New Yorke — Pasaulio Lietu- 
lietuviškos etinės ir estetinės pa vių Seimas.
saulėžiūros išreiškimu".

Pagrindiniai tikslai
NAUJA LIET. LITERATŪROS 1 

CHRESTOMATIJA

kaip mokame šokti, dainuoti, 
džiaugtis ir kurti. Pagaliau sei
mas turės mums išdalinti atei
ties darbų kelrodžius ir įduoti 
daugiau pasitikėjimo, drąsos, 
ugnies.

Darbai ir darbininkai

Tai šitokie vaisiai turėtų nu
kristi mūsų krepšin Pasaulio 
Lietuvių Seime. Brangūs vai
siai, tad verta pasitempti, kad

Dideli uždaviniai ir darbai su
rišti su šiuo seimu. Jo metu 

L. Dambriūnas savo apžvalgų- pasauliui turime parodyti, kad 
je “Aidų skaitytojus supažindi ‘ ’
na su šl Senno naujaiietuvių kact ^akari*, ^a* sn'au^ume’ «o tikime, Ta

. teratūros chrestomatija “Hand- saulyje mūsų yra daugiau, kaip g
Šiame seime,

Heidelberge ~1956~”m susirinke iš visų kampų, žemy- 
Carl Winter universitetinės lei- *r sa^’ v*enu garsiu balsu 
dyklos, turinčia 279 puslapius. ■galėsime pasakyti Jungtinėms 
Apgailestauja, kad į ją nepateko t Tautoms, Jungtinėms Ameri- 
toki žymūs rašytojai, kaip Dau-1 kos Valstybėms ir kitų padores- 
kantas ir Valančius. Galutinę I nių kraštų žmonėms, kad reika- 
išvadą apie ją darydamas Damb laujame Lietuvai laisvės, kad 
riūnas taip atsiliepia: , skriaudos nesame pamiršę ir

Turint galvoje, kad modernių kacį lietuvių tautos žaizda nė- 
rašytojų tekstai yra kompeten- ra keii0iįkos metų užgydyta, 
tingų asmenų kirčiuoti, kad cbre ^^ame
stomatiįa turi šimto puslapių kir

čiau jie veltui neateis, 
daug daug darbo, sunkaus ir 
kieto darbo. Kad viskas sklan
džiai vyktų suvažiavime, kuria
me galima tikėtis keliolikos 
tūkstančių žmonių, ir kad šis 
suvažiavimas nebūtų tik papras-

čiuotą lietuviškai — vokišką — 
anglišką žodynėlį, kai knygoje 
gausu naudingų bibliografinių 
žinių, ypač apie senesnių rašyto
jų (Mažvydo, Daukšos, Donelai
čio, Daukanto) veikalus, o taip 
pat ir kalbinių paaiškinimų, kny 
ga bus naudinga ne tik kitatau
čiams, bet daug kuo ir patiems 
lietuviams”.

MENAS “AIDUOSE” 
Naujasis “Aidų” numeris ne

tik turtingas rinktiniais straips
niais, bet juose gražiai atsto
vaujamas ir menas. Įdomi J. 
Aisčio poezija “Pavasario sim
fonija” su Adagio, Andante ir 
Menuetu . . . Ant. Tulys nuošir
dus novelėje apie amerikiečio

tu. betvarkiu pečių stumdymu- ir darbo dlenom,8. Pavyz. 
si. reikia numatyti visas smulk- džiyi je, tyo mety Jungtinas 
menas, net ir tas, kurios šiau- Tautos ar never.
dien visai neįžiūrimos. Kiek- tMy minjai ]ietuviy apsplsti jy 
vienam skirtingam darbeliui, - ,

seime privalome drąsiai kurių bug daugiau> kaip kaiku- . b j skundžiantis dabar-
pasakyti, kad žmonės, kurie r:„se bendruomenės anvlinkėse S1U 1SU’ SkU antls daba 
Lobia,,d ^zofi^o^ia taniomis Bendruomenes apylinkėse tinp Lietuvos padėtimi ir reika-
piekiauja svetimomis tautomis, , nanų reikės būrelio darbinin- lauiant atitaisvti skriauda’ Ar 
pasaulį dalijasi į įtakų ir ne- ku Daucr„lis giu darbu turi bū- J atltalsyn skriaudą Ar
utraliasias zonas vra lveūs . i u C ' nebQtl* ispūdin&a. tokioje
plėšikai nesvarbu ar jie Sta- / pra<?et* Jau,dabar’ ir Jlc bas demonstracijoje dalyvautų arti
plėšikai, nesvarnu, ar jie bta tęsiami iki sekančio rudens. Ar dpximtiea tūkstančiu’ Taiei
linu, Hitleriu vadintųsi, ar būtų „žteks New Yorke evvenančiu- • , , • U *. TAW , . - uzteKS IorKe gyvenančių seįme gyvavimas, ypač norint
garsus JAV spaudos žmones jų? Ar ateig apylinkės talkon?, pagelbėti mūgų

- — —= Ar laiko užtenka? | reikaluose, gali užtrukti dau-
brolio atsilankymą tėviškėje, ! giau, kaip savaitgalį ir parei-
kur bijomasi, kad jis dalies ne- Seimo rengimo komitetas ke- kaiauti mūsų atostogų, apie ku- 
jieškotų. Recenzijų skyriuje šil- lėtą ratų jau pasukęs. Ir tai riag daugumai gal jau šiandien 
tai atsiliepiama apie Tininio “Su visai neanksti. Laikas jau leis- reįkįa pagalvoti.
žadiėtinę”, Barėrto “Karališką ti įsibėgėti ir smulkesnėms šios! q SVetimoji spauda? Ką ji 
dieną”. Apžvelgiama Vyt. Jony- mašinos ašelėms. Tačiau tai ne mums gali duoti? Būtų netiks- 
no kūryba ir Vyt. Maželio memš keiįų žmdnių triūsas. Ar ne- iu šaukti šį seimą, jam atiduo
tos nuotraukos;; tų abiejų me- būtų gražu, jei seimo darbuose dant tiek pastangų įr vargo,
no atstovų paveikslais iliustruo- |gijungtų kjeR galima dįdesnis raginant atvykti iš Vokietijos, 
tas visas sis puikus numeris. skaįčius Uetuvių? Ar nebūtų Augtralijog ar

Dr, J Daugi, galima kaikurių darbų vykdy- Amerikos lietuvius, jei jis liktų

JANIS KLIDZEJS

ėuinočioč
ROMANAS

M VertC A.

(TĘSINYS)
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Raudo šeštadienio vakaras gatvėse. \
Toks lyg pažįstamas veidas ir balsas. Andrius žiū

rėjo ilgai, bet iš šono jo negalėjo gerai įžiūrėti.
Ne, Andrius neturėjo nieko ko kioske pirkti, bet 

jis priėjo, davė pinigus ir prašė laikraščio ir žiūrėjo į 
tą patį vyrą, kuris, paėjęs į šalį, tokiais negyvais, ne
vikriais pirštais norėjo atidaryti „Sporto“ papirosų dė
žutę.

Taip, tai tas pats! Antanas Sapulanas! Pradžios 
mokyklos ketvirtame skyriuje jis sėdėjo suole už An
driaus nugaros. Daugiau jis mokyklos nebelankė.

— Labas vakaras! — sakė Andrius.
Tas kažką nesuprantamai sumurmėjo ir pastūmė

— Antanai Sapulanai, ar manęs daugiau nebepa
žįsti, _ Andrius priėjo arčiau, jieškojo jo rankos ir pa
juto, kad Antanas kvepia alumi ir degtine.

— O, ką tau reikia. Ką tu kabinies? — jis grasi
nančiai atkirto. — Ar turiu visus Rygos triukšmada
rius pažinti?

Andrius lyg įsižeidė ir norėjo apsisukti ir nueiti, 
bet jame atbudo kažkoks jausmas, kuris neleido nueiti: 
abu buvome berniukai, abu kadaise kartu ėjome j mo-

— Eikime! — jis sakė. — Aš tau išpirksiu, kiek 
nori... Ką nori? Alaus, degtinės, konjako! Visokių 
brudų negeriu...

Andrius ir vėl buvo nebylys,

karto suprato, kad dabar šis klausimas buvo nevietoje.
— Geriu. Patsai geriu, patsai moku! Geriu!.. Po

nas mane pamoko ir klausia... O, tu jau gražiai apsi
rengęs. Na, taip! Aš geriąs... Ar šitokie mažiau sre
bia? Aš tik sekmadieniais... Vežike! Vežike, ar ne
girdi?! Važiuosime! Į Staburagą“!

— Į tavo namus! — sakė Andrius.
— Nekliedėk!
Važiuojant Antanas užmigo. Andrius sujieškojo 

jo kišenėje pasą ir žinojo, kur jis gyvena. Važiavo į 
Grizinkalnio pusę.

Pusiau neštinai atvilko iki buto durų. Antanas 
spardėsi ir šaukė:

— Palik mane ramybėje! Tuojau tau tvosiu! Oi, 
tu man gausi!.. Tuojau!.. %

Duris atidarė jauna moteris.
— Nuo šeštadienio vakaro... — ašaros skambėjo 

jos balse.
Du vaikučiai bėgo priešais, nusigando, traukėsi at

gal, ir vėl ėjo arčiau.

-SL
mą iš New Yorko iškelti? To- tik mūsų vidaus gyvenimo įvy-

| kiu atveju atskiros apygardos kiu. Nebūtų tikslios ir demons- 
lar apylinkės, ypač pačios arti- J tracijos, jei jų niekas nematy- 
I miausios New Yorkui, turėtų tų. Jei jau ruošiamės, tai ruoš- 
Ijau dabar pasiūlyti savo talką, kimės kaip pridera, kad atgar-

., sis paliktų. O kad daugiauI Kai žiūrime pirmyn, atrodo, | mus paatebaty! kad susilauktu.
kad lsikas nei bėga, nei eina, i me didesnio dėmesio, apie šį į-

!Ką spravsminiai lėktuvai reiš-

nei juda. Tačiau, jei atgal žvilg kj reikia informuoti au<u
: amerikietiškąją visuomenę, spau

dos darbininkus, kitų pavergtų
tautų grupes, kad iš anksto 
būtų žinoma, kas ruošiama. 
Ankstyvas pasiskelbimas gali 
daugiau laimėti žurnalistų, gali 
susilaukti didesnio spaudos dė
mesio.

Pinigai, pinigėliai 
Pinigai, pinigėliai! Tik užsi

mok ką nors platesnio, jie sto
ja skersai visų kelių ir takų. 
Be jų vargu įmanoma net pa
ruošiamuosius darbus atlikti. O 
kiek teko girdėti, rengimo ko
mitetas dar beveik nieko savo
se kišenėse neturi. Ar gi tad 
galima sutikti, kad .mūsų dar
bų pasisekimas būtų sutrukdy
tas pinigų stokos?

Kad doleris nebūtų kliūtimi,Kaikas gali pagalvoti, kad iš 
tikrųjų dar ankstoka ruoštis re^kkl 'r iuo tuojau pat susi-
kelionei į seimą. Priklauso, 
kaip ruošimąsi suprasime. Ta
čiau apsispręsti jame dalyvauti 
daugumai pats laikas. Kadangi 
seimas truks keletą dienų, pa
prasto savaitgalio daugumai 
neužteks ypač tam, kas norės

domėti. Gal ir čia apylinkės 
galėtų talkininkauti, pridurda
mas bent po keliasdešimt dole
rių, o gal ir po kelis šimtus, 
pagal savo išgales. O mūsų 
visų darbų pavėniai mecenatai, 
ar jie nepagelbėtų? Pagaliau, 
jei negalima atiduoti, paaukotame aktyviai dalyvauti. Gali

tekti atostogas seimo laiku pa-j*’ ar nebutų galima pini^ pa‘ 
siimti. O kaikas jau greitu lai- iskohntl ko1 se,mas praeis- Ži‘ 
ku turi pagalvoti ir apie se-1 noma’ pastabos Sal naivios, nes 
kančių metų atostogų laiką, į reikalą tvarko’ re^is’ P- Cele’ 

Reikes ypač tie, kurie darbovietėse išjnas’ prityr?s Philadelphijos 
anksto turi pranešti datą. Jei /‘“'"kas, ir jis, jei turės 
kartais seimo rengėjai ryžtųsi aoro’ numa^ys būdus ir kelius
su šiuo suvažiavimu sujungti ir 
kaikurias politines demonstra

šitam mazgui atraizgyti.
Net ir pavieniams lietuviams

cijas, žmonių gali prireikti ne|laikas iau PaSal™« apie išlai
tik šeštadieniui ir sekmadieniui, das, kurių susidsrys, vykstant 

seiman. Kad nebūtų iš karto 
sunku sudaryti reikiamą sumą, 
kai ateis diena važiuoti, verta 
iš anksto pasvarstyti, kokiu bū
du susigauti vieną kitą atsitik
tinį doleri šiam reikalui, arba 
net pradėti specialiai taupyti. 
Maža suma, šiandien nejaučia
ma, bet, regulariai atidedama 
į šalį, bus labai svarbi kitą ru
denį, kai reikės sėsti traukinin, 
autobusan ar savan automobi- 
lin ir leistis kelionėn.

Seimas ir apylinkės

Anksčiau buvo paminėta, 
kad vienam kitam darbe rengi
mo komitetui gali pagelbėti ats
kiros apylinkės, apsiimdamos 
atlikti kaikuriuos uždavinius. 
Tačiau dar svarbiau, kad apy
linkių valdybos atkreiptų tinka
mą dėmesį į dirvos paruošimą 
atskirose vietovėse, kad jos

(Nukelta į 4 psl.)

kyklą, abiem patiko viena mergaitė, ir ji buvo Salnišų — Papa atėjo... Papa! Papa! ,
Marytė... Jie apkabino savo mažomis rankytėmis tėvo ko-

— Ar iš tikro manęs nepažįsti? Esu Andrius...jas. Antanas atvėrė akis:
Rugajų Andrius! — Ko jums reikia? Panešioti? Na, ateikite čia...

Antanas pasižiūrėjo į jį per kaktą, įtraukė dūmą, Jis pasiėmė mažuosius į glėbį, kažką jiems dainavo
nukando papiroso galą, išspjovė ir sakė: ir į jokį kitą kambaryje nekreipė dėmesio.

— Andrius? ^anai, kad didelis dalykas, kad tu — Papa... Mama vakar verkė ir šiandien verkė...
esi Andrius... Prisimenu. Ėjome į mokyklą. Kartą aš|— šlebėzavo vyresnysis.
tau gerokai daviau į snukį. Atsimenu, taip! — Kas jai jau taip skauda! — jis sumurmėjo.

, Nežinojo, ką su juo kalbėti. Antanas buvo labai — Skauda! Ji verkė, — mažasis sakė garsiau. , 
pasigėręs. Pradėjb eiti, susvyravo, sukliuvo kojos ir Andrius pasisuko ir žiūrėjo į jaunąją motiną. Ve-
atsidaužė į sieną. ra! Aparų Vera! Tos pačios mokyklos mokiniai. Ji

tada buvo žemesnėje klasėje.
— Jus pažinau tuoj, kai įėjote, pone Rugajau... —

ji sakė.
Taip savotiškai Andriui skambėjo: pone Rugajau!

— Antanai, kodėl tu taip geri? — jis klausė ir iš! Kartu ėję į mokyklą. Ir visa tai, kas pasitaikė šį vaka-
rą. Ir Andriui pasidarė taip, kad norėjosi verkti.

— Vera, mes visi kartą buvome vaikai... Prisi
meni, mokykloje ten prie mūrų žaidėme ir iš žalių stie
bų darėme mergaitėms žiedus...

— Taip, ponas Rugajus tada turėjo pilką švarką 
su žaliais dryžais...

— Nesakyk, Vera, ponas! Tas berniukas, An
drius... Taip!

Antanas buvo užmigęs.
— Ar jis jau seniai taip? — klausė Andrius.
— Jau kokie metai. Juo mažiau uždirba, juo dau

giau. Bent galėčiau išsprukti iš Rygos. Kadaise gal
vojau čia rasti laimę... Pragaras!

— Ar nesi pagalvojusi, kodėl jis taip pradėjo 
gerti?

_  Nežinau... Kol aš su tais vaikais, jis buvo pra
dėjęs su visokiomis... Aš apie tai sužinojau... Tada jis 
pradėjo...

(Bus daugiau)
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LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AU GIMANTAS 

Kaip ten su ta Kauno jūra? Sputnikai" ir tautų 
išlaisvinimasBeveik visa iš Lietuvos atei

nanti spauda, o ne taip jau retai 
ir Vilniaus radijas, nuolat kalba, viškoje spaudoje jau ne kartą 
laikraščiai net ir įvairias nuo- nurodė kad visa ta sovietinių 
traukas spausdina apie didžio- “sputnikų” gija, be kitko, pui- 
sios Kauno hydroelektrinės sta- kiai nukreipė vidaus ir pasaulio

Eilė mūsų komentatorių lietu-

tybos darbus. Vien tik sovietų 
skelbiamus duomenis, kaip ži
nia, nevisada galima patikrinti, 
be to, kaip pas juos įprasta, 
kiekvieną didesnį žygį lydi ir ne

dėmesį nuo įvairių nesklandu
mų, kuriuos pergyvena sovietinė 
valstybė. Visiškai panašios nuo 
monės yra ir ukrainiečių egzili- 
nės vyriausybės prezidentas dr

palydinamai didesnės propagan Stephan Wytwitsky, kuris šiuo 
metu lanko amerikiečių ukrainie 
čių kolonijas ir visur kviečia 
spaudos konferencijas, painfor
muodamas amerikinės spaudos 
atstovus kai kuriais sovietiniais 
reikalais. Savo paskutiniame 
pranešime jis nurodė kad “sput. 
nikai” jokiu būdu negalės iš
spręsti vidaus socialinių, ekono
minių ir politinių skirtumų, ir jie 
negali nukreipti piliečių neapy
kantos sovietiniam režimui. 
“Jūs negalite išplėšti revoliuci
nės minties iš jaunimo ir paverg 
tųjų tautų vien tik ‘sputnikais’. 
Tie skraiduoliai taip pat nepa
lengvins gyvenimo pačioje Sov. 
Sąjungoje!”, pareiškė dr. S. Wyt 
wytsky. Be to. jo nuomone, ne
rašai Sovietų Sąjungoje vis dau 
giau pajunta pasitikėjimo savi
mi ir jų jėga didėja. Tas savai
me ugdo ir politine stiprybę tarp 
nerusiškų reseublikų ir tai gal 
turės priartinti eventualų išsi
laisvinimą.

Laisvosios Ukrainos preziden-

dinės medžiagos banga. Kai ne
seniai vienas šiame kontinente 
išeinąs laikraštis pasijuokė, kad 
tikriausiai nič nieko iš tos visos 
“Kauno jūros” pastatymo neiš
eis, vilniškė "Tiesa” užsigavo ir 
viename straipsnyje pasijuokė 
iš “emigrantinės spaudos”, gir
di, jįe ten užjūriuose būdami ne
tiki, kad statybos darbai vyksta 
pilnu tempu, gi tai įsitikinti ga
lį kiekvienas kaunietis ar bet 
kuris gyventojas, pats nuvykęs 
į darbų rajoną. Šių visų žinių 
patikrinimui Jūsų bendradarbis 
kreipėsi į pažįstamą ir jam ge
rai patikimą kaunietį, kuris ir 
buvo paprašytas artimiausia pro 
ga nuvykti ir vietoje apsidairius 
parašyti kaip ten viskas vyks
ta. Jau atėjo ir atsakymas, ku
riame, tarp kitko rašoma:

"... Vakar su J. nuvykova į 
Petrašiūnus apžiūrėti HES (hy- 
dro elektrinė stotis) statybos; 
ties Pažaisliu pusė Nemuno, į 
Pažaislio pusę, jau atitverta,

AUKA AKLOSIOMS

Trys mergaitės kurios gimė kartu yra aklos nuo pat gimimo. Jos laiko kastuvus, ku
riais prakasa žemę naujiems savo namams, New York Bronx vietovėje. Mergaitės vra 
4 metų. Namus pastatys ir medžiagą duos kaimynai. Drauge su mergaitėmis matyti 
tėvai Petraglia. (INS)

Aukos Vokietijos 
lietuvių vaikams

čaitienę (Kenogha) 30 dol., inž. V. 
Žiaugrą (Jamaica Plain) 30 dol., 
Kt. Buskicnt* (Omaha). 20 dol., 
kun. V. Duhu&į (Brooklyn) 20 dol., 
ir A. Dzirvoną 15 dol.Amerikoje ir Kanadoje gyve

nančių lietuvių aukomis galėjomt 
ir šiais metais suorganizuoti Vasa- Savo ir stovykloje dalyvavusio 
ros Jaunimo stovyklą Vokietijoje jaunimo vardu dėkoju visiems nuo- 
gyvenantiems lietuvių vaikams, širdžiausiai. Ypatinga padėką no- 
Nuoširdžiai dėkoju pavieniams au- riu išreikšti aukų rinkėjams. Taip 
kotojams ir organizacijoms, tiesio- pat noriu padėkoti “Draugui” ir 
Kiniai man atsiuntusiems auką ar > “Darbininkui” už šiltą žodį aukų 

i l»er aukų rinkėjus. rinkimo -metu. Už Jus visus mes
75 dol. aukojo kun. J. Starkus,

50 dol. prel. Mendelis, 20 dol. dr.
A. Šmulkštys.

Po 15 dol. aukojo: kun. Kernį-- 
j zis ir kun. J. Pragnlbiekas, kuo .1.
Pakalniškis, Kudikienė, Moekevi- 
ėienė, Ed. špokas ir E. Vilimaitė, 
inž. Malcanas ir Pr. Mačiulis.

Po 10 dol. aukojo: kun. Vyt. Me
menąs, E. Ardickienė, K. Jankau
skas, A. Prunskytė, p. Raisienė, p.
Rimkienė, V. Petruškevičius ir Z.
Sipaila.

Po 5 dol. aukojo: P. Asiukaitie- Leidinys turi 56 žurnalinio for- 
nė, P. Mikalauskienė, St. Rama- mato pusiąpiu»r kuriuose telpa K. 
nauskas, Kl. Selmistraitis ir E. Cerkeliūno, S. Daunio, E. Šulaičio, 
Zelmikaitienė, Ed. įlenda ir Ed.1 A. Laukaičio, A. Banelio, A. Gum- 
Steponavičius. baragio ir kitų straipsniai apie

Po 3 dol. aukojo: V. Steponavi- j krepšinį Lietuvoje ir išeivijoje. Ja- 
čius ir A. Saikalauskas, E. Kamin- į mo yra 63 reto įdomumo nuotrau- 
skas ir J. Paškevičius. kos. Kaina 1 dol.

Kiti po mažiau. Knyga gaunauna Drauge, 4545
Per J. Vazbį (Palos Park)) bu-i W. 63rtl St., Chieago 29, III. ir pas 

vo atsiųsta 54 dol., J. Babcovaitę ! platintojus.
(Chieago) 40 dol., inž. Vyt. Pet
rauską (Chioago) 35 dol., T. Bal-

meldėmės stovykloje. Nepamirši
me maldos ir ateityje!

Kun. Ant. Itunga

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAIČIO.

vinčiais žmonėmis, o korido
riuose dar slankiojo šimtai 
žmonių ir nors kartkartėmis, 
priėję prie durų pasistiebę pro

nės išstatytos lėlės ir liaudies 
meno nuotraukos. Gaila, nebu-Į 
vo čia tautiniais rūbais rėdytų f
sėdėtojų ir aiškintojų. Preky- gos Policija suėmė tris s^uden' 

kitų galvas mėgino pažiūrėti, j ba lietuviai taip pat užsiėmė: tus po to’. kalJle apiplėse ga' 
Tai rodo, kad amerikiečių pu-! šiaudeliais parėdė eglutę ir par- zollno stoti’ jieskodami lesU Pa" 
blika šios rūšies “tarptautinius” davinėjo eglutėms papuošalus.
pasirodymus mėgsta. Aišku, Tuos šiaudelius daug kas no- 
kad tokie pasirodymai kiekvie- riai pirko, 
nai besirodančiai tautybei turi 
didelės propagandinės reikš
mės.

Trys suimti studentai
Per dešimtį minučių Chica-

siausti Calumet mieste. Areš
tuotieji yra James Leonard, 19 

1 m. George Christopher, 18 m., 
! ir George Dynant, 19 m. Jie

MHwaukee lietuviai jau ne,apįpĮėšė gazolino stotį ties 103

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TFLEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospeet 8-5374

JT

vanduo išpumpuotas, didžiulė tas sako- kad’ >ei Jungtinės Ame 
dauba iškasta ir žemiau Neinu- rikos Valstybės pilnai remia ne- 
no dugno maždaug 15 m gyly- į Priklausomybės są jūdžius britų 
je, pradėti kloti betoniniai pama- ! kolonijose, jos turi lygiai taip 
tai, ant kurių ir bus iškeltos mil pat elytis ir sovlctų atžvilgiu, 
žiniškos statybos. Už Petrašiū-§ “NeSalima reikalauti laisvės 
nų kerta miškus, nes, užtvenkus v'en°3e pasaulio dalyje ir tą pa- 
upę augščiau Petrašūnų pasida-! « ignoruoti kitur!” Taip pat tas 

ukrainietis valstybininkas yra 
įsitikinęs, kad sovietinėje hie-

rys jūra; dėl jos nuo Nemuno 
pakraščių kaikurias vietoves nu 
keldins. Petrašiūnuose jau pa
statyta daug namų darbinin
kams ir tarnautojams, valgyk
loj . mokyklos ir t.t. Liks tik 
Pažaislio sala, nes aplink visur 
bus vanduo. Dail. A. Žmuidzi
navičius skuba piešti gražias vie 
toves, Kurios ateityje bus tos

rachijoje lauktina dar žymių su
krėtimų ir pakeitimų. Jis ma
no kad Žukovo degradavimas 
dar turėtų atsiliepti Chruščevo 
likimui.

Norvegai šoka lėtūną

Čia rašančiam teko matyti 
vieną programą ištisai ir ki
tos programos dalį. Programos 
pradžioje, kaip ir pas mus į- 
prasta, neapsieinama be pra
kalbų (gera, čia prakalbos bu
vo trumputės). Ne visų tautų 
pasirodymai buvo vienodai įspū 
dingi, ne visi pakankamai rū
pestingai ir buvo pasirengę. 
Paminėtini sirai su skautiškai 
improvizuotu šv. Jurgiu, ką 
lengvai padaro daugelio tautųDr. S. Wytwytsky vadovauja . . , , . 

ukrainiečių ' egzilams nuo 1954 kokla skautų_ sMtB- La‘ 
m. Kaip žinia, ukrainiečiai dar

jūros dugne. Patys centriniai pa 1917 m. buvo išsikovoję laisvę 
statai bus keletą kilometrų į ry-1 ir nepriklausomybę, kurią 1921 
tus nuo Petrašiūnų, maždaug m. galutinai palaidoojo raud. ar-
t;es Pažaisliu. Ten jau atkariau
ta pusė Nemuno,, Statyba turė
tų būti užbaigta 1960 m. ir Kau-

mija. Ukrainiečių vadovybė 
laisvajame pasaulyje šiuo metu 
yra prisiglaudusi Vokietijoje,

no HES duos daug energijos ne j Muencheno mieste. Lietuviai vi- 
tik Kauno įmonėms, bet ir toli- sac1-a su simpatija žvelgia į drau-
mesnėms vietovėms. Tikimės, 1 ”ingos ukrainiečių tautos pa-
, , ., ,T . i stangas išsivaduoti iš sovietiniaikad iš Nemuno versmių gauna- ... , . ..... . . . . i rusiskos priespaudos ir vėl įsi-
ma energija bus pigi ir visiems! jungti į laisvojo pasaulio vals- 
prieinama”. •' tybių tarpą.

pirmas kartas pasižymi suma 
numu ir organizuotumu, nors 
jų ten ir nedaug priskaitoma 
(nei 50 “dūšių” nėra). Tiesa, 
yra bent keli tūkstančiai su lie
tuviška veikla nutraukusių ry
šius. Taigi, keli ar keliolika 
aktyviųjų ir tempia pareigos 
naštą už daugelį. Šį kartą 
daug rūpesčio padėjo L. Dar- 
gis. Jį buvo galima rasti ir 
prie jo organizuotos prekybos 
eglutės papuošalais.

O kaip lietuviai?i' i. ’’ ,. \
šokių programoje Milwau- 

kee lietuviai sutarė, kad šiais 
metais labai pritiktų pagarsė
jusi Sadutė. L. Dargis atvyko 
Chicagon pagalbos. Betgi Sa
dutė ne taip lengvai pašokama. 
Čia įspūdį daro keturios grupės, 
kurių kiekvienoje reikia po 16 
šokėjų, viso reikia 64 mergai
čių. Sadutę sutiko parengti Ir 
užsimojimą tesėjo Bruno Šatas

gatve ir Vincennes.. Juos suėmė 
policininkas Bruno Canale, pas 
kurį jie teiravosi kelio ir kuris 
vėliau išgirdo per policijos ra
diją pranešimą, kad jieškomi 
trys jauni plėšikai. Pranešime 
buvo nupasakota, kokia mašina 
jie važiavo.

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite diilžiausj pasi

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

40 TAUTŲ PASIRODYMAS
Lapkričio 23—24 Milwaukee 

Auditorium buvo 14th Annual 
Holiday Folk Fair, rengta The 
International Institute, talki
ninkaujant daugeliui tautinių

tų, Amerikos tautos. Bendrai 
imant, tai buvo didelio tarptau
tinio turgaus vaizdas. Tūkstan-

bai neskoningai šokyje čekų 
mergaitės skaldė savo partne
riams antausius, kaip to reika
lavo šokio eiga. Kiek paken- 
čiamiau atrodė, kai ausavosi ir 
kitaip žudėsi šeši norvegų vy
rai. Slovėnai šoko pagal Jesz- 
ze Polska niezginiela melodiją, 
o kroatės trepsėjo ir visu kūnu 
kratėsi panašiai, kaip airiai, i Ne taip lengva praktiškai, bet
Norvegai pašoko mūsiškį “Lė- 
tūną”. Norvegų Lėtūno muzika

vis gi sukvietė iš “Ateities” 
grupės, iš šaulių grupės, iš even

ir šokio žingsnis buvo tokia'gelikų Jaunimo ratelio, iš Cice- 
pat, kaip ir mūsų Tautinių šo- j ro “Žilvičio”, o trūkstamas 32

šokėjas pridėjo Maria High- 
school. Sekmadienio rytą au
tomobiliais iš Chicagos išpleš-

kių šventėje, tik šokio kompo
zicija buvo daug įdomesnė.
Šioje vietoje įsitikinau, kad po
nia Radauskienė apie šokius kėjo visas būrys. Pasirodė dvie-
kai ką tikrai žino: ji pereitą jose programose. Pačią didžiau-
žiemą Lietuvių auditorijoje pa- šią kitų tautų grupę lietuviai

čiai įvairiausiai aprengtų įvai- matė Lėtūną ir tuojau pareiš- viršijo du kartus. Sadutė buvo
rių rasių žmonių kalbasi savo- ke, kad tai skandinavų šokis, parengta gerai ir padarė lauk
inis kalbomis, maišosi, skuba. ! Kaikuriems mūsų specialis- to įspūdžio. Visų pirma reikiaorganizacijų. Auditorijos arena

buvo skirta meniniams pasiro-' žiūrinėja, šnekučiuoja, geria ir tams reikia studijų, neužtenka pabrėžti didelį šokėjų solidaru-
dymams, o didžiulis ir gerai j- j valgo, pardavinėja ir perka.
rengtas rūsis — parodoms, tur- . . ,

i • „i • , , , • ' Arenoje buvo keturi tautiniųgams, kioskų ir valgyklų iren- . , . . , 4
• ’ n. „i, soku* pasirodymai: vienas šeš-

vien gerų norų. Latviai nesu
sigaudė savoje dvasioje ir sli-

mą bendram tautiniam reikalui 
Jaunieji patys pamatė, ko pa-

dinėjo nuo suktinio ligi mozū- siekiama vieningai veikiant
gimams. Dalyvavo apie 40 tau
tų, kurios rodėsi su savo tau
tiniais drabužiais, su liaudies 
šokiais, įsirengė savo tautinių 
valgių kioskus ir valgyklas, 
tautinio meno parodėles, par
davinėjo rankdarbius. Iš Eu-

tadienį ir trys sekmadienį, pra
dedant 1:30 vai. p. p. Visų pa
sirodymų programa buvo be
maž tokia pat, bet visgi su kai 
kuriais pakeitinėjimais. Mažiau
siai pasireiškusios tautos pasi
tenkinu savo vardo įrašymu į

ro. Austrams daug ko ir ne
reikėjo: frakuoti vyrai su bal- 
tasuknėm damom elegantiškai 
pašoko pora valsų. Aišku, užim
ponavo. Publikai ypač patiko 
rusai su mikliai pašoktu “Sad-

ropos tautų, ypač žinomesnių,»• . . . ._ ,. programą ir poros žmonių pačia jau lengviau butų įšvardin- , „ , , . . ų K.. . , T . „ . rodymu savuose tautiniuose rū-ti tas, kurių nebuvo. Europie- „ T,
čius papildė Artimųjų Rytų 1 . UV° ,lr uo iai dalyvau-
tautos (ga. tetrūko tik turkų), H“"4"4 V1S°m‘8 ga"momis P"” 

| gomis.

Vulkanas New Yorke

(Atkelta iš 3 psl.)

Ifi ARTI IR TOLI BAxJ)Ų
PERKRAUSTYMttS
Naujas specialus didelis 

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

R. ŠERĖNAS
jt>47 W. «7th PI. . Ohlcago.

1U. WAJhrook 5-tHMU

• A.. • A, ■ A* -Ar «A« 'A' »A.« »A.» «A» »A.» »A» *A* »A* Mč Me *Qf *Qf W
VIKTORO 8 O ŽILOS 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

6759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) •

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue

Telefonas Vlrgirūa 7-2481

. !Ilgus metus Bruno Šato va 
dovaujama, o dabar ir .mokoma 
“Ateities" grupė jau šimtus 
kartų rodėsi saviems ir kita
taučiams. Kur tik ėjo kalba
apie lietuvių reprezentavimą, 

ko” (tikrumoje visa, kas ten I visur §. grup- pribuv0 neklau-
buvo verta dėmesio, buvo kazo
kas).

Lietuvių paroda

Daugumos pasirodymų pa-

NIJO UŽSISENCelUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ. AT
VIRŲ IR SKARDANČIŲ ŽAIZDŲ 
neguli ramiai Hfidčti ir naktimis 

miegoti nes Jų užsisenBJusios baidos 
nležCJin.a ir nkandejima senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždGkite 
GKGUUO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją tapgi nuo skau- 

ŠoklU dž,u nudegimų. JI tappgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-

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
s?

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELE VISION CO. *2512 W. 47th Str. • FKcntier 6-1998 

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, HI FI

DOVANOMS
Radijai 4bo $12.ot>, Patefonai nuo $15.00,

Televizijos nuo $95.00
Duodame išsimokėtinai. Priimame senus. Taisome.
Lig Kalėdų atdara ir sekm. nuo 11 vai. lig 4 vai.

f

M** TMIDLAND
1 SavingŠ and.Loan^ 

Association
. aiNSURED

PER 40 METU 
F VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
AUGIAUSIA l« 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO 

SE NDROVŽ

4038 Archer Avenue t.i. la3-&7u> 
AUGUST SALOUKAS Pmclcter

I

“SIUSIĄS PERI(|)4Wr BįU
" 15 TOLI IR ARTI

nauji orneu tuokai-naujausi KMusrmo imnk/ai
USU Aferų AATT/flMAS- P/SUS IPSĄŽININGAS PATapNAV/NAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICA60 36, ILL Tel V/Aikmek 5-9209

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR' 
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

grindė buvo arba polkos arba 
, Programa mėgėjiška pilniau- žilvičio pobūdžio judesiai, kiek 
šia to žodžio prasme. Nors ro- paįvairinti bei papuošti savais 
domas savas liaudies šokio me- ornamentais. Kuriame šoky 
nas ir siekiama parodyti savo tik buvo greitesnio tempo, tuo- 
tautinį būdingumą, vis tiek ma- jau reikalą gadino kažkieno

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 — 

ir Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
lengvomis Sąlygomis

sinėdama honoraro. Su tuo pa
čiu lietuviško nusistatymo kie 
tumu praėjo Tautinių _____ _
Šventė Ar Šatas spėįo po darbo 1 SIS Taipgi pasalina peršėjimą, ligoa švente. Ar »aias JŲ vadinamos ATHI.ETE’S KOOT au-
pailsėti ar ne, bet jau ir vėl jo atahdo džiovinimų odoa Ir perplyšlmų 
r na tilr iam tarppirftCIų Yra tinkama vartoti nuo
entuziazmo užtenka ne J • | jĮjĮioatančlos suaktlaloa odoa dedir- 

vinių o<Ioa Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršinių odos Ilgų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 7R 
centų. $1.25 Ir $3 50.
Pirkite vaistinėse Cht- 
cagoje ir apylinkėse:
Mllwaukee, Wis.. Oa- 
ry. ind. Ir Detroit Ml- 
ehlgnn, arba rašykite 
Ir Atsiųskit Money Or
deri ' J —

bet ir jo bendradarbiams.
J. Kreivėnas

pravestų tinkamą propagandą,
kad ragintų vykti ir kad jau tyti, kad ne tik programų pil- pastatyti spiegliai, kurie turėjo 
dabar imtų galvoti, kokiu būdu dytojai, bet ir jų sudarytojai vaizduoti šokio entuziazmą, 
ir kokiomis priemonėmis su-1 nebuvo šios srities specialistai, Lietuviams atstovavo Lithu-
telkti daugiau piligrimų šiai lie- o tik mėgėjai pagal savo jėgas anian Community. Įvairias pa- h .totien woes ikso k. k&ndienų
tuviškųjų atlaidų kelionei. Da- išmonę. Todėl ir pasirody- reigas ėjo ir programon pateko »’’! pirma“
lyvių skaičius labai priklausys mas buvo pramoginio pobūdžio, I Vytautas Vardys, Leonas Mic- dt,'n> n''° 7 lkl 8 vakare.

« • « i j? it i • • i . , •» . , HEKMADIENf IA radijo MtotteBnuo apylinkių valdybų rūpės- kuriame folklorininkas ne visa kevič.ius, Vytautas Mucinskas, wopa h»o k. ir km 102-3 m<\
čių. Kad nepavėluotume, ir ši- galėtų priimti už gryną verty- Leonardas Dargis ir chicagiškis s " ' ' rH.'4-211a
tame reikale nereikia delsti. bę. Programos metu auditori- Bruno Šatas. Rūsyje lietuvių 7,ft* *’• m«pi<w<mki Avė., rturagn
visa eilė Azijos ir Afrikos tau- ja perkimšta sėdinčiais ir sto-parodėlę sudarė Br. Jameikie-

SOPMIE BARČUS 
RADIjO VALANDA

LEGIJLO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 84. III.

,

CHIOAGO SAVINOS » LOAN ASSN.
8245 S Western Rve Chicano 36, III

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

CRiBNE SAVINGS 4 LOAN ASSN 
2555 W 47th St Chicaqo 32, III

OISTRIOT SAVINGS A 
3430 S Haisted Si

LOAN ASSN
Chiraao 8. III

LOAN ASSN.
♦e, TO 3 8131-32

ST. ANTHONY SAVINOS &
1447 S 4<hh Ci , Cirpto SO W

UHIVERSAiTSAVINOS i LOAN ASSN 
1800 S. Halsted St., Chieago 8, III
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XVII olimpiada Romoje
A. LAUKAITIS, Australija

Nors dar paskutiniosios Mel-1 calos maudyklės, kuriose vyksta 
bourno olimpiados atgarsiai pil-'atviros operos, 
nai nenutilo, bet jau pradedama
tartis, planuoti ir vykdyti Įtaiku- į 8,aton" n,0JI 
riuos pasiruošimus 1960 metų o-, Vienas seniausių Romos spor- 
limpiadai, įvyksiančiai Romoje, to stadionu yra nugriaunamas 
Italijoje, rugpjūčio 25 — rug-| ir jo vietoje atsiras modernus 
sėjo 11 dienomis.

Šios olimpiados rengėjai ita
lai stengiasi jau dabar mokytis 
iš padarytų klaidų buvusiose o- 
limpiadose ir, jų mąnymu, 1960 
metų olimpiniai žaidimai bus pa 
tys didžiausi ir geriausiai paruoš 
t i. Jie šiai olimpiadai stengiasi 
suteikti senovės antikos bruožų.

Vienas svarbiausių olimpinių 
maratono bėgimų vyks vakare, 
liepsnojančių deglų atošvaistėje. 
Bėgimo taku yra parinktas seno
vės Apianų kelias, kuris prasi
dėjo Romoje ir baigėsi Brindissi. 
Šis kelias, kuriuo senovėje ceza
riu legionai pradėdavo savo di
džiuosius žygius, yra ir šiandien 
puošiamas buvusių didvyrių pa
minklais ir senovės karo vadams 
pastatytais antkapiais. Marato- 
ho bėgikai prabėgs tą vietą, kur 
imperatorė Popea maudėsi 200 
asilių pieno vonioje. Šio dažnai 
tragiško bėgimo finalas įvyks 
triumfinėje Konstantio arkoje, 
kuri yra kitoje Kolizėjaus pu
sėje.

Didieji olimpiniai atidarymo 
ir uždarymo paradai įvyks Koli
zėjuje, kuris yra vienas didžiau
sių senovės Romos istorinių pa
likimų. Kolizėjuje bus apvaini
kuotas olimpinis graikų — rome 
nų imtynių nugalėtojas. Visos 
iškilmės Kolizėjuje vyks taip 
pat deglų šviesoje. Dar tikrai ne 
aišku, bet atrodo, kad olimpia
dai bus pavartotas ir Maximus 
cirkas, prieš kurį stovi žymieji 
Nerono rūmų griuvėsiai. Ši vie
ta yra pusės mylios slėnis ir ja
me vykdavo senovės romėnų ark 
lių ir karo vežimėlių lenktynės, 
o taip pat kartais jis būdavo už- 
tvindinamas vandeniu ir čia bū
davo parodomosios karo laivelių 
kautynės.

20 milionų doleriųC '*•
Italų skaičiavimu Romos olim 

piada jiems kainuos apie 20 mi
lionų dolerių. Šias išlaidas dau
gumoje padengs Italijos olimpi
nio komiteto vykdomi tautiniai 
futbolo pasekmių spėjimų kon
kursai. Pagrindiniame stadione 
bus įrengta 4,000 vietų žurnalis
tams ir 70 studijų radijo ir te
levizijos bei filmų komentato
riams. Bus įrengto specialūs 
spaudos biurai skandinavų, ang
lų, prancūzų, vokiečių, ispanų ir 
rusų kalbomis.

Italų planavimu norima pa
čiame Romos viduryje užtvenkti 
Tiberio upę ir ten įrengti dviejų 
mylių ilgumo dirbtinį ežerą, ku
riame būtų pravestos irklavimo 
varžybos.

Pagrindinės olimpinės varžy
bos vyks Foro Italico stadione, 
kuris buvo pradėtas statyti Mu
solinio įsakymu ir baigtas tik 
1953 metais. Papuoštas ištisais 
marmuro pagražinimais šis sta
dionas gali talpinti 100,000 žiū
rovų ir jis turi 65 atskirus įėji
mus. Šalia šio stadiono yra viens

šeštadienį, lapkričio 16 d„ lie
tuvaitė Marcelė Valibus buvo iš
rinkta ‘‘Orange Bowl” karaliene. 
Naujųjų Metų išvakarėse Miami 
įvyks gražiausias platformų pa
radas, kuris bus rodomas televi
zijoje. Šiame parade dalyvaus ir 
gražuolė Valibus.

Marcelė yra čia gimusių lietu
viu Danieliaus ir Adelės Valibų 
duktė; gyvena 321 West Rivo 
Alto Dr. Miami Beach. Tėvas 
yra mokytojas. J Miami jie yra 
atkeliave iš Mrersville, Pa. Mar 
celės dėdė dr. Valibus yra veik
lus tarp lietuvių ir pasižymi po
litikoje.

Marcelė studijuoja Miami uni
versitete. Paskutiniaisiais kele- 
riais metais ji yra buvusi tuzino 
įvairių gražuolių konkursų lai- 

Kiek anksčiau ji yra

*»■< _19"
6—1 taškų (nevisus rungtynes chiną (vienintelis pra laimė  ji- 
žaidė). mas), didmeisterį Keresą, Tar-

— 1937 metais, greta Lietu

dviejų augštų stadionas, kuria
me vyks futbolo ir lauko rutulio 
varžybos. Jis talpins 55.000 žiū-; mėtoja. 
rovų. Apačioje šio stadiono bus i buvusi Miami Beach ir universi- 
įrengtas uždaras treniravimosi i teto karaliene.
25 ir 10 metrų plaukimo basei- Dovanos, kurios eina su gra
nas, imtynių ir sunkumu kilnoji- Į žuolių vainiku yra $500 stipen-
mo pastatai, o taip pat atskiros 
halės boksui, gimnastikai ir 
fechtavimui. Italų manymu, Mel 
bourne sportininkai turėjo per 
mažai vietos ir galimybių treni
ruotis todėl Romoje jie nenori • 
pakartoti šios klaidos, pastaty
dami eilę naujų įvairioms ša
koms pastatų.

Vienas naujųjų Romos sporti
nių pastatų yra atviras plauki
mo baseinas kuris bus baigtas 
statyti 1959 metais. Šis baseinas 
galės talpinti 8,000 žiūrovų, bet 
olimpiados metu jis bus laikinai 
praplėstas ir talpins 20,000 žiū
rovų. Tuoj pat už šio baseino 
yra nardymo ir dar toliau tre
niravimosi baseinai.

'Olimpinės gimnastikos varžy
bos vyks ant Romos imperato
riaus Diokletiano rūmų griuvė
sių. Be Italijos forumo, olimpi
niai žaidimai dar vyks ir pieti
nėje Romos dalyje, kuri su mies 
to centru yra sujungta naujuoju 
požeminiu tuneliu ir jame važiuo 
jančiais greitaisiais elektriniais 
traukiniais. Čia išaugs du milži
niški pastatai — apie miliono do 
lerių kertės dviračių velodromas 
ir naujieji Romos sporto rūmai, 
kuriuose vyks bokso, sunkumų 
kilnojimo, imtynių ir krepšinio 
varžybos.

Naujos varžybos olimpiadoje

Rugsėjo m'čn. pabaigoje Sofi-

dija betkokioie pasirinktoje mo- [ 
kykloje ir keliolikos šimtų dole
rių vertės aprėdalai paradui.

Aline G. Kaulakis

rinės prievolės atlikti, redagavi
mo darbą atliko vienas J. Šoliū- 
nas. Šiuo metu skyrių redaguo
ja E. Šulaitis.

“Sporto Apžvalga”, minėda
ma šią kuklią sukaktį, yra pasi
ryžusi ir toliau skaitytojus infor 
muoti žiniomis iš sportinio gyve
nimo. Dabartiniu metu turime 
bendradarbių įvairiose valsty
bėse kurie mielai talkininkauja 
savo raštais. Jiems ir visiems 
buvusiems bendradarbiams pri
klauso nuoširdi padėka.

Šio skyriaus redaktoriui būtų 
įdomu išgirsti iš skaitytojų, ko
kių žinių jie labiau pageidauja, 
ir tada būtų stengiamasi paten
kinti daugumos prašymus. Tad 
laukiame iš Jūsų pasisakymų ir 
tikime, jog abipusis bendradar
biavimas bus našus ir sėkmin
gas. Redaktorius

Okupuotoje Lietuvoje

Marcele Valibus džiaugiasi laimėjusi grožio karalienės titulą

— Pranas Puškorius iš Cleve- 
lando, užsisakydamas leidinį 
“Lietuviškasis krepšinis”, rašo: 
“Man pačiam, buvusiam krepši

vos krepšininkų, laimėjusių 
Europos meisterio titulą, gra
žias "pergales skynė Lietuvos 
šachmatininkai, dalyvaudami 
pasaulio šachmatų olimpiadoje, 
Stockholme. Lietuva iškovojo iš

jtakoverį, Stahlbergą, Petrovą 
ir kitus.

1937 m. Lietuvos p-bėse 
triumfavo Povilas Vaitonis, iš
kovojęs pirmą vietą su 8į/>~~ 
—1<4 taškų. Luckis, Vistanec- 
kis po 6>Z,, Abramavičius 6, Ar-

19 dalyvavusių valstybių 7-tą lauskas ir Mikėnas po 5į/2l Tau

I

komiteto vadovu. 
— Sydnėjaus Kovo šachma

tininkai (V. Patašius, V. Ko- 
ženiauskas. J. Venclovas. J.

nio entuziastui, norėtųsi kad šis j Maščinskas, A. Dargužis ir V.
leidinys puoštų mano knygų len 
tyną ir tos didžiosios pergalės 
liktų mano neužmirštamam pri
siminimui”. Norime pažymėti, 
kad šios knygos egzempliorių 
dar yra likę ir ją galima įsigy
ti, pasiunčiami 1 dol. šio sky
riaus ar "Draugo” adresu.

ŠACHMATŲ
ŽINIOS

— Povilo Vaitonio įspūdin
gas laimėjimas šių metų Kana
dos šachmatų p-bių (be pralai
mėjimo) randa gražaus atgar
sio pasaulio šachmatų spaudoje. 
Lapkričio mėn. žurnalai: Chess 

1 Review, Londono “Chess” ir 
I British Chess Magazine rašė
apie Povilo Vaitonio laimėtas 

— Penktojoje Pabaltijo ir Bal Kanados šachmatų pir-bes.
tarusijos respublikų spartakia
doje įvykusiose futbolo varžy
bose lietuviai užėmė II vietą. 
Pirmaisiais buvo latviai, prieš

joje įvyko slapti Tarptautinio O- ’ kuriuos lietuviai sukovojo 0:0. 
limpinio Komiteto pasitarimai, 
kuriuose buvo nutarta į olimpi
nių varžybų eigą įtraukti tinkli
nį ir šaudymą iš lankų. Šiame 
pasitarime komitetas nutarė o- 
limpinių varžybų skaičių suma
žinto iki 15, duodant rengiančiai 
valstybei teisę pasirinkti varžy
bų šakas iš komiteto pripažintų 
22 sportinių šakų. Šio komiteto 
pirmininkas A. Brundage buvo 
įteikęs pasiūlymą iš olimpinių 
žaidynių išbraukti futbolą ir dvi 
račių lenktynes, bet jis sutiko di 
delį pasipriešinimą iš daugelio 
Europos tautų ir daugiausia iš 
italų, kur futbolas ir dviračių 
sportas yra vienį populariausių- 
jų. Atrodo, kad 1964 metų olim
piadoje. įvyksiančioje Ameriko
je, šios sporto šakos nebus į- 
trauktos į olimpinių žaidynių są
rašą, nes nei futbolas, nei dvira
čių sportas Amerikoje nėra po- 
pularūs. Sekantis olimpinio ko
miteto pasitarimas, kuriame bus 
galutiniai nuspręsta visi eina
mieji klausimai, įvyks sekančiais 
metais Tokio mieste.

vietą, pakeliui įveikusi Jugos 
laviją, Italija, Belgiją, Daniją, 
Latviją, Estiją, Norvegiją, Ško
tiją, lygiom baigė su Vengrija, 
Švedija, Anglija ir Suomija. 
Lietuvos komandoje žaidė VI. 
Mikėnas, P. Vaitonis, I. Vista- 
neckis, M. Luckis ir L. Abra
mavičius. Garsiajam Remerio | 
tarpt, turnyre, Latvijoje, Lie- j 
tuvos meisteris Vladas Mikėnas 
įveikė pasaulio meisterį dr. Alio!

tvaiša 5, 
nauskas 
Aronavičius

Disleris 4t/2, šima- 
314, Baikovičius 2 ir 

1
1937 m. Kauno p-bėse 1—2. 

Leonas Abramavičius ir Vista- 
neCkis p.o 6 į/,—2>/2, Arlauskas 
5i/2, šimanauskas ir Disleris po 
5, Blindže 4, Nastopka ir Pa- 
dolskis po 3'4, Gutmanas 3 ir 
Mikėnas 2(2 (iš 5).

K. Merkis

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.
VIrginia 7-7747

Rastutis) laimėjo pirmąjj pa- 
baltiečių šachmatų turnyrą, į- 
veikę latvius ir estus. Estai gi 
įveikė latvius. Lietuviams ati
teko pereinamoji dovana.

— Boston Sunday Globė,
lapkr. 24, rašo, kad Povilas 
Vaitonis, Kanados čempionas ir 
tarptautinis meisteris duos si
multaną MSCA suvažiavime, 
vasario 22 d. 1958. Vietos lie
tuviai šachmatininkai imasi ini
ciatyvos surengti Vaitoniui gra 
žų priėmimą So Bostono lietu
vių piliečių draugijoje, vasario 
23 d.

— Bostono tarpklubinėse lie
tuvių pirmoji komanda užbai
gė rungtynes su Harvardo uni
versitetu lygiomis 2i/2—214, 
bet pralaimėjo prieš Quincy 
“Y” 2—3, neturėdama G. Švei- 
kausko, geriausio taškų rinkė
jo. Po 4 ratų pirmauja Cam- 
bridge su 3i/2—14, Quincy 3— 
1, Lietuviai 2—2, Boylston 
lj4—2i/2, Harvardo ir Bran- 
deis universitetai po 1—3.

— Clevelando lygos 1956— 
1957 žaidėjų sąraše, dr. Algir
das Nasvytis stovi šeštuoju iš 
64 dalyvių su 5—2 taškų. In
dustrinėje lygoje iš 56 dalyvių 
— J. Staniškis užima 10 v. su

INSUR1D 
UP TO —

FEDEROL
5AVING5

AND IX)AN ASS’N. [
JOHN J. KAZANAUSKAS, 

President

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai- 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!

Kiekvieno taupytojo Indėliai apdrausti iki $10.000.00

BRIGHTON SAVINOS ANI) LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė

CHARLES ZEKUS. Sekretorius

— Latvių šacha Pasaule lap
kričio nr. gražiai įvertino Povi-1 
lo Tautvaišos laimėjimą Illinois I 
p-bėse, kurias jis laimėjo su 
7-0! Lielisks siegums! pabrėžia 
latviai. Įdėta Tautvaišos parti
ja su antros vietos laimėtoju 
vengru T. Veinbergeriu.

— Kazys Merkis, So. Bosto
no L. P. D-jos šachmatų klubo 
vadovas, gyv. 431 E. 7th St., 
So Boston 27, Mass. (Tel. AN8 
-1282) yra FASK-to paskirtas 
S. Amerikos lietuvių šachmatų

— Šiauliuose viešėjo Liepo- 
jaus futbolo veteranai, kurie su
žaidė draugiškas rungtynes su 
vietiniais senesn’ėsės kartos 
futbolininkais. Latvių koman
dos pagrindą sudarė 1936, 1937 
ir 1938 metų Latvijos futbolo 
pirmenybių nugalėtojo “Olimpi
jos” žaidėjai. Susitikimas baig
tas lygiomis — 2:2. Prieš kiek 
laiko Liepojuje įvykusios šių ko
mandų rungtynės baigtos 1:1.

— Leningrade lankėsi Lietu
vos tinklinio rinktinė, kuri ten į- 
veikė Leningrado KN tinklinio 
komandą 3:1 ir supasavo prieš 
Leshafto vardo kūno kultūros 
institutą 2:3.

— A. Vaupšas Vilniuje pasie
kė naują tarybinės Lietuvos re
kordą šuolyje į tolį, nušokęs 
7.23 m.

— N. Akmenės gyventojas A. 
Tabelskis “Sporto” Nr. 72 skun
džiasi, kad ten nėra sporto sta
diono. Čia jis rašo: “Visoje gy
venvietėje yra tik viena sporto 
mėgėjų primityviai įrengta fut
bolo aikštė, kurią nuo aplinkinių 
pelkėtų žemumų skiria tik įkasti 
virpstai”.

Sporto kronika
— Chicagos LFK Lituanicos

futbolininkai savo antrose rung
tynėse dėl JAV mėgėjų 'taurės 
pralaimėjo prieš viena stipriau- 

tinio gyvenimo, sportinių straips , aiųių futbolo komandų Chicago-

MŪSŲ SUKAKTUVES
Prieš šešerius metus — 1957

CH>(X>POOOO<)OOO<XKXK>OO<><X><H>0
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite šventėms:
• Modernišką televiziją
• Hi EI fonog-rafą
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transistorinius 

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

kimą elektr. namų apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Pirkite visados šioje moderniškoje

parduotuvėje.

lAiDAinfl

Otclcvisiop
Csates - Service!

Sav. inž. A. SKMP.NAS 
3321 S. Halsted — CUffside 4-S««5
Atdara kasdien 8—6, pirmadieniais 

ir ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOPOO OAC < > iv>000f>00000000

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

OFISO VALANDO8:
Pirmad.. antrad., penktad. ir 
Seštad 9 vai. ryto iki 4:30 p.p

Trečiad. 9 ryto iki 12 vai. 
Ketvirtad 9 vai. iki 8 v.v

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

iš Romos sportinių įžymybių — m. lapkričio 20 d. — “Sporto Ap 
Statulų stadionas, kuriame yra žvalga “Drauge” išvydo dienos 
60 augštų marmurinių statulų, šviesą ir nuo laiko kas savaitę 
pastatytų viršum dešimties eilių pateikia skaitytojams žinių iš lie 
marmorinių sėdimų vietų žiūro- tuviškojo bei kitų kraštų spor- 
vams. Šis stadionas talpina 20,-
000 žiūrovų ir jame bus įrengti 
prieš rungtynes sportininkų tre
niravimosi takai.

Graikų — romėnų imtynės 
vyks Maxentiaus bazilikoje, ku
ri yra pačiame Imperijos foru
mo viduryje. Čia senoje Brutus 
nudūrė Julių Cezarį. Bazilika da 
bar yra naudojama vasaros sim 
foniniams koncertams, kurie 
vyksta atvirame ore. Treniravi
mui bus panaudotas taip pat ir 
vienas geriausiai išsilaikiusių se
novės Romos paminklų — Cara-

mų ir pan.
Beje, trumpai prieš “Sporto 

Apžvalgą” “Drauge” buvo pra
dėjęs rodytis mėnesinis sporto 
skyrius “Sporto Pasaulis”, kuris 
1952 m. sausio mėn. užbaigė sa
vo gyvavimą.

Pirmaisiais “Sporto Apžval
gos” redaktoriais yra buvę Algir 
das Avižienis ir Edvardas Šulai
tis. A. Avižieniui išvykus studi
juoti į Urbaną, jo vietą užėmė 
Jonas Sol i finas. 1953 metų pa
vasarį, išvažiavus Šulaičiui ka-

je — Eagles 1:2 ir iškrito iš toli
mesnių varžybų.

4MWiniiinniniiniiiimimiiniHiHiiiiinniiimnHiiniiiii«iii<inuiiiiiiiuiiiiiiitmiinniiiiiii«imiiiii'

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, UI.

SSS58SSSS
iMHISĄ- — |į - — J
i:m:ai ii:ii:ill3ld

•v

MARCHOFDIMES

1/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

CRANESAVINGS ANS^AN
2558 WEST 47th STREET LAfayette S-10M

B. R. Pletldewtas, pro*.; B. R. PMAdevrles, aekr. Ir advokatas
Mokame aukAtiu dividendu*. ReSMame čekio* Parduodame Ir 

valatyMa honuA. Taupytnlama patarnavimai
Pradėkite taupyti atidarydami ašakai!* Šiandien. Apdrausta Iki 010,000

Darbo valandom: pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 11d 8 vai. vakaro; 
antr. Ir penk. 9 Iki 6; troč. uždaryta, o tekt. nuo 9 Iki vidurdienio

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne
lėms, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAI IR RANGOVAI

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

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. r.vto iki 5:45 vai. vak. 
šeštad. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekmad uždaryta.
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SO. BOSTONO ŽINIOS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVEKT1SEMENTS
LITUANISTIKOS MOKYKLOS 

REIKALAI

Mokyklos tėvų komitetas nu
statė, kad reikiamasis mokestis 
būtų sumokėtas per du kar
tus — pirmą kartą ligi š. m. 
gruodžio 15 d. ir antrą kartą —

t TRUMPAI
— Liet. Kult. Klubo susirinki

me lapkričio 23 d. kukliai pami
nėta Pr. Lemberto 60 amžiaus 
sukaktis. Klubo pirmininkas dr. 
J. Gimbutas pasakė trumpą žo
dį ir įteikė gėlių puokštę. Poe-

REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL EStATE REAL ESTATE HELP WANTED — FEMALE

ligi 1958 m. kovo 15 d. Pinigus tas st Santvaras pasveikino spe

l'/a HIX>KO NUO MAHUUE'1'Tfc PK. 
Stiprus ir gerus 5 kumb. — 2 lubul 
dideli mieg. — niūr. bungulow Karš* 
tu vund. alyva šildymus. 1 auto. ga
ražus. $17,560. A. Sirutis.

HAltGENASI TIK *12,5041 
Brlghton Pk. nu>d. 2 po 4 kamb. Viš- 
kos<‘ dar 2 kamb., vienas iš jų rei
kalingas mažo sutvarkymo. Stokur 
karštu vand. Šildymas. Rūsys, gara 

Rėklaitis.
TIK *18,000

Į vakarus nuo Marųuutte Pk. mūr. | 
4 metų 5 kumb. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuve ir vonia. 
Gazo šilima. 1 14 karo garažas. A. 
Linus.

$100 PAJAM V Į DIENA
Arti Ashland ir 47-os 18 metų niūr. mis, kalbėjo apie reikalą daugiau ' namas. Didelė ir graži taverna. M-o- 

domėtis tomis dainomis ir jas. įjį *•£
uoliau rinkti. 1 Pas' kurla vasaros metu naudojamas• i * T • a. bizniui. $28,000. A. Katilius.— Adv. O. Šalna, Lietuvos gar

cialiu eilėraščiu ir įteikė dovanų žub. a. 
knygą. A. Gustaitienė ir Z. Za
rankaitė padeklamavo kelis Pr. 
Lemberto eilėraščius. Smuiki
ninkas Iz. Vasyliūnas, ypatingai 
besidomįs mūsų liaudies daino-

bės konsulas, jau kuris laikas ne- 
sveikuoja ir turi atsisakyti dau
gelio pareigų.

♦
Brockton, Mass.

priima kasininkas K. Simanavi
čius, 328 E Str., So Boston, ka
siu. pavad. L. Lendraitis, 450 E.
7th Str., So. Boston, ir mokyk
los inspektorius D. Giedraitis 
šeštadieniais pamokų metu.

Rengia kalėdinę eglutę 
Eglutės programa bus sekma

dienį, gruodžio 22 d., 5 vai. p. p. 
parapijos salėje po bažnyčia.
Eglutės programoje prašomi da 
lyvauti ne tik tėvai, bet ir visi 
lietuviai, kurie domisi lietuviš
kos mokyklos veikla ir nori ją 
paremti.

Tuoj bus ir banketas
Taip jau atsitiko, kad tėvų ko- šeštadieninė mokykla

mitetas gali gauti banketui sa- Mokykla pradėjo veiktį 1950i 
lę tik sausio 12 d., todėl tą die- ! metais. Pirmuoju vedėju buvo 
ną ir įvyks metinis lituanistikos Jonas Daniusevičius - Danys, vė 
mokyklos banketas, kurio smul- ^au tas pareigas ilgą laiką ėjo 
kesnė programa dar bus paskelb Antanina Sužiedėlienė, o dabar 
ta vėliau. Aleksandras Padegąs.

Iš karto patalpas davė Šv. Ka
PAGERBS TEOFILE zimiero parapija, po to — patys
KIELICTŲ - TATTAN mokytojai mokė savo butuose

(L. Senutienės ir kt.). Dabar vi
si trys skyriai (iš viso 37 moki
niai) renkasi į gražiai paruoštą 
patalpą Sofijos ir Juozo Stašai
čių namuose.

Nuo 1950 metų šioje mokyk
loje dėstė šie mokytojai: Jonas 
Danys - Daniusevičius, Ona Da- 
nienė - Daniusevičienė, J. Straz 
das, A. Sužiedėlienė, K. Keb- 
linskienė, Irena Eivienė - Eita- 
vičienė, Regina Špokevičiūtė - 
Grubliauskinė, Birutė Tamule- 
vičienė.

Dabar mokykloje dirba A. Pa 
Senutienė ir V. Ska-

Massachusetts valstybės lietu
viai didžiuojasi, kad tos valsty
bės ribose veikiančiosios JAV 
Imigracijos Departamento įstai
gos viršininke paskirta ilgame
tė tos pat įstaigos tarnautoja 
mūsų miela tautietė Teofilė Kie- 
liūtė - Tattan. Ryšium su tuo 
paskyrimu yra sudarytas pla
tesnis komitetas, kuris yra nu
matęs T. Tattan pagerbimo ban
ketą. Sherat.on Plazza Hotel di
džiojoje salėje 1958 m. sausio 
28 d. Visos organizacijos pra
šomos tą dieną nerengti paren- j (jegas p, 
girnų ir visi Massachusetts vals- Į beįkienė 
tybės lietuviškų organizacijų vei 
kėjai bei gausūs T. Tattan ger
bėja! yra kviečiami dalyvauti 
jos pagerbimo bankete. Vėliau 
bus „aiuulkiau paskelbta banke- Į 
to programa.

T. Tattan gerai pažįsta ir nuo 
širdžiai gerbia ir iš tremtinių 
stovyklų atvykę lietuviai, nes vi
siems ji visada buvo ir yra mie
la pagalbininkė, kai tenka nuei-

Tėvų komitetą sudaro Juozas 
Valiūnas, ižd. Kazimieras Plo- 
nys, pirm. Venčkauskas, sekr. 
Bro^ė Meižienė ir Albina Baš- 
kauskienė.
Vasario 16 gimnazijos šelpėjai
Šelpėjų būrelis įkurtas 1952 

m. spalio 1 d. ir veikia ligi da
bar. Tik pusę metų

Visi

P. LEONAS
REAL ESTATT?

2735 West 71st Street 
Utlefonai: WAlbrook 5-6615

U ksmb., 3 mieg., garaZits. $13,700 
M kainb. mūr.', 3 mieg. gar. $15.500 
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., did. ak. $23,000. 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui
$.A. AGLINSKAS Real Estate
213# W . M SI HE. 4-8202

PAJ1EŠKOJIMA1
.Jieškomi VYTAUTAS ir BALYS 

STRAZDAI, kilę nuo Ukmergės. 
Jieško sesuo Valentina Stnazdai- 
tė, grįžusi iš Sibiro, dabar gyve
nanti : Vilnius, Universiteto g-vė 
Nr. 15-2, Lithuania. Jieškomi pra
šomi atsiliepti adresu: A. Kielai- 
tė, 11 Frederick St., Providence 8, 
R. 1.

Jieškomi 1) JONAS TALAČKA, 
dirbęs Kaune Maisto fabrike. 2) 
ALFONSAS ILEKIS ir jo sesuo 
LIUSfi. Visi paskutiniu laiku gy
venę Kaune. Juos pačius ar apie 
juos žinančius prašau pranešti 
šiuo adresu: M. Tomas, 37 Bonny- 
view Dr., Toronto 14, Ont., Ca
nada.

Jieškomi 1) U. YUSE GAIDE- 
LIENE, jieško Elena, Čerkauskie- 
nė - Jankauskaitė. 2) JULIJA 
KIAURAKYTĖ; jieško Stanley 
Kiaurakis. 3) ALBERT RUDOLF 
KNYASTAS: jieško Rudolf Z. Ren 
kevich. 4) PETRAS ir JONAS MA 
ŽEIKAI; jieško Brone Kriuklienė. 
5) JULIUS MILINAVIČIUS, Po
vilo. ir ANTANAS JANKAUS
KAS; jieško ELZBIETA JAN
KAUSKIENE, Antano. 6) KAZI- 
MIR URBAIT1S: jieško Jeronimas 
Urbaitis, Juozo. Kreiptis į: The 
American Red Cross, 529 S. Wa- 
bash Avė., Chicago 5, III. Tel. 2- 
7850, William C. Lucey.

MAitųri:tti-; paiiki-;. j mūriniui 
namui po 2 uugštu. l-ns numu.% 2 hu
tui po ii kuinii. ir 2-as tumius 2 bu
tai po 5 kunil). Prie ubii-jų tumių 
2 uutoiu. Karužai. Nuimti gerume 
stovyje. Reikalingu puuiutyti, kad 
galėtumėt įvertinti.

Murųuctte Parke 5 kumb. mūrinis 
bungulow. Pentrulinis šildymus ttp- 
kiirenunuts alyva. Virtuve išklota 
plytelėmis, (Tile kitehen). 2 autom, 
garažas. Pilna . kaina tik $16,560.
{mokėti reikia n.-daug.

Mūrinis 4 kambarių — evpautlaltle.
6 metų senumo. Virtuve ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su jvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Jnešti tik $4.000.

6 kamb. namas, i Vi vonios. Pustu- 
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro suaisiekinio. jnešti tik $8.000.

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 j mūsų raštinę — *

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.
Telef. LUdlow 5-5900
NAMAS SI’ PAJAMOM

Apžiūrėti nuo 1 iki 5:30 vai. sektnad.

5247 S. SA WV Eit AVĖ.
Neužimtas, mūrinis btingalow. 4 ir 7 k.
.Matykite savininkų arba skambinkite

POUTSM4H TH 7-0 157.

Kampinis mūr. namas ir krautuve.
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 imt., šild. tad., alyva.
Pajamų $21 o nifin.
Mūr. 2 a. po G k. cent. šild., sklyp 
81 p8dų, garažas. $28.000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. CLiffside 4-7450; Bes.

YArds 7-2046

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 

TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ
2405 W. 51 St. M’Albrook 5-5030 Kf šIŲ KALĖDINĖS KORTELES 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.) «... ,

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS, 
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais hltAUGAH pa

ruošia gražins rinkinius kalėdinių 
sveikinimo kortelių su lietuviškais 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkini nr. 1 su 16 kor
telių už vienų dolerį.

Šis pirmas rinkinys yra labai gra
žiai atspausdintas, gražiai spalvotas, 
su atatinkamaiB lietuviškais sveiki
nimais.

--------o--------

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELĖS KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 
kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
PRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

Šios kortelės Kalėdoms yra ypa- 
I tingai gražios, spalvotos ir lietuviš

kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
j Lietuvų.

------- O——

Rinkinys nr. 3
LIETUVIU DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELĖS

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
lėno. J. Pautl.-niatis, J. Ste,xmayl- 
eiatis ir T. Valiaus piešti vaizdai, šių 
menininkų dariiai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 

■ tikrai tinka persiuntimui į Lietuvų. 
ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, III.

mūr. 3 bt. kraut. c. S. gar. — 23,400 
niūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. S. gar. g. stovy — 15,»OO 
mūr. 41 kb. naujus, lid. lot. — pigiai, 
i ra pigių ir |x*lningų namų sąrašus

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

MARQL'ETTE PARKE:
Mūr. bung. ti kamb. arti parko, 

centr. guzu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

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

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

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

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas pa ta r 
naviinas

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2«OO U. 59th St. Tel. PKospect 8-5454

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

D e M E S 1 O t

REAL ESTATE-INSURĄNCE 
NOTARY PUBLIC

Jieškomas EDMUNDAS PUZI- 
1953 j NAS, kilęs iš Žeimelio miestelio, 

, i Šiaulių apskr. Amerikoje gyvenęs 
m. rugsėjo 30 d. iki 1954 m. ba- j i800 N. Fondu Lac St. Milvvaukee, 
landžio 1 d. — 121 būrelio vei- Wisconsin. Jieško jo sesuo Kse-
kimas buvo sustojęs ir jokių į- Puzina»t4 - Brinkienė, gyv.

J j c Žeimelio m. Lietuvoje. Jis pats
larba žinantieji apie jį prašomi at
siliepti šiuo adresu: K. Jasenas,

ti į imigracijos įstaigą ir ten
tvarkyti pilietybės ar kitus imig mokėjįmų perlą laiką nebuvo 
racijos reikalus. Kai laivai atei- renkama
davo į Bostono uostą su tremti- Būrelio veikimo metai prade-'5(548 S. Bishop St., Chicago 
nių transportais, paprastai tarp dami kasmet balandžio 1 J IIlL TeL WAlbrook 5-5061- 
pasitinkančių visada būdavo ir

36,

T. Tattan, maloniai nusiteikusi 
ir gražia lietuvių kalba pasvei
kinusi bei visokeriopai padėjusi. 
Nereikia abejoti kad pagerbimo 
banketo dalyvių tarpi' naujosios 
imigracijos žmonės bus gausūs.

4AIJ ATVAŽIUOJA 
“BALTARAGIO MALŪNAS”
Montrealio vaidintojų grupė, 

kuriai vadovauja rašytoja ir ak
torė B. Pūkelevičiūtė, atvyksta 
į Bostoną gruodžio 8 d. ir 3 vai. 
p. p. So. Bostono augštesn. mo- į 
kyklos salėje parodys labai ori
ginaliai pastatytą “Baltaragio 
malūną”. Vaidinimą rengia LB 
Bostono apylinkės valdyba. Į 
vaidinimą laukiama daug daly
vių ne tik iš Bostono, bet ir iš 
kaimyninių apylinkių. Papras
tai apie tą laiką turėdavome nau 
ją Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio spektaklį. Šiemet gal

1 d. ________ .
121 būreliui priklauso šie na- ; Jieškomas JONAS G1RAITIS, 

riai: prof B Vitkus kun J. j s Vinco, iš Pančekių kaimo, Pilviš 
švagždys dr. J. P. Kvaraciejus,
Jurgis Puidokas, Juozefina Gu-1 Valentinas Kudirka, 39 Babv 
daitė, Kazimieras Leiga, Motie- Point, Rd., Toronto, Ont., Canada. 

Valentukevičius, Algirdasįus
Keblinskas, Kęstutis Keblys, Mo 
terų Sąjungos 15 kuopa Brock- 
tome, Tadas Kubilius, Juozas Sta 
šaitis, Petronėlė Petkelien'ė, kun. 
Albertas Abračinskas, Vytautas 
Sužiedėlis, Juozas Juškevičius, 
Vincentas Zinkevičius Birutė 
Svilienė, Emilija Novozelskaitė 
ir Pranas Keblinskas.

Moterų Sąjungos 15 kuopa su 
mokėjo nario mokestį ne tik už 
1957 — 1958, bet ir už 1958 g— 
1959 mokėjimo metus.

Būrelio vedėja K. Keblinskie- 
nė prašo visus narius neatidėlio
ti sumokėjimą, nes labai sunku 
sumokėti, kai susidaro didesnės 
sumos.

Pinigai persiunčiami gimnazi-
kiek vėliau beturėsime progos jai per Balfo centrą Brooklyne. 
sulaukti saviškio pastatymo, to- Visą laiką mūsų būrelis išlai- 
dėl pasinaudokime kaimynų at- kė Edvardą Miliuką, o šiam ią
vežamu kultūriniu lobiu.

REIŠKIASI LIETUVAITE 
AKTORE

Bostono Lietuvių Dramos Sam 
būrio aktyvi narė Irena Nikols- 
kyt’ė, studijuojanti šiuo metu 
Bostono universitete, aktyviai 
dalyvauja to labai didelio uni
versiteto (apie 25 000 studentų) 
dramos kolektyve ir vaidina jau 
antrame iš eilės dramos veikale.

DIDŽIAJAME BOSTONE —
BEVEIK TRYS MILIONAI
Skaitoma, kad didžiajame Bos 

tone, į kurį įeina 44 kaimyninės 
vietovės, š. m. sausio 1 d. buvo 
2,801,283 asmenys. Prieš sep
tynerius metus buvo apie ket- 
čiu miliono mažiau.

emigravus, Vasario 16 gimnazi
jos direktorius maloniai prašo 
priimti globotine nuo 1957 m. 
gegužės 16 d. IT klasės mokinę 
Ingridą Kiul kaitytę.

Ba’fo vakarienė 
Lapkričio 16 d. suruošta va

karienė praėjo didžiausiu pasise
kimu. Visi stalai buvo kimšte 
prikimšti svečių. LB apyl. pirm. 
prof. Balvs Vitkus savo kalboje

oooooooooooooooooooooooooe 
i marqLutte parke

2-jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos 
karšto vand. šiluma. 2 mašinų niūr. 
garažus. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

2-jų augštų mūr. 3_jų butū — 
6, 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
Įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

Prie Marųuette l’arko 5 kambarių 
mūr. bungalow (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16.900.

GAGE PARKE
Gružliu 5 kaml). niūr. hungalmv su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, guzu. Apsauga nuo potvy
nių. Guružas su "overhead doors” 
$20,900.

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

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
lirai r.state — lnsorane»> _ Reniais 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

GERIAUSIAS INVESTAVIMAS 
11-os butų mūrinis, (3 po 6 k., 3 
po 4 k., 4 po 3 k. ir 1—2 k.), 76-os 
ir Emerald Avė. apylinkėje. Centr. 
alyvai šildymas. Metinės pajamos 
$8,500.. Parduodamas tiktai už 

$45,000. WA|brook 5-5030

REIKALINGA VIRĖJA
Virėja vienuolynui. 9 seselės. 

Gyventi vietoje. Kambarys ir val
gis. Geras atlyginimas. Reikalin
ga kalbėti ir suprasti angliškai. 
St. Bridget Convent, 2954 Archer 
Avė. YArds 7-6555.___________

__ MALĖ AND FEMALE*"

HISTOLOGIC Technicians — 
Experienced. Excellent salary. 
Call or ivrite: Congenital Heart 
Disease Center, 629 So. Wood 
St. Tel. CHeKapeake 3-3223.

MISCELLANEOIIS

ŠILDYMAS
A. Stanėiauskas tnstoliuoja vi

sų geriausių* Amerikon firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

RUIT.niNO & REMODETJNG

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

936 So. MapleucMNl Av., Cldeago * 
l’el. HE 4-7482 urbti CL 4-7450

VIKTORAS SIMAITIS
OENEBAt CONTRACTOR 

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

Namų tel. Klshop 7-3340
' 2737 West 43n) Street

LIET
Visų

ltų tinansavlmas 
bės natvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas k'tur 
pasiteiraukite pas mus

JONAS KIRV<mT|S 
VVAlbrook 5-5B71

INTERSTATE TNSrTRANCE AGENGY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago Sfl. UI.

ISNUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Ttvpiniokan jame bntų išnuomavi

mui. Patarnavimas veJtui Turime 
laukiančių iu sąrašą.

VARPAS Reni Estate 

5916 So. West«*rn. PRospect 8-2234

IŠNUOM 5 K. BUTAS. 3 mieg. 
k. Karštas vanduo kasdien. Prie 
33-čios ir Emerald DAnube 6-2913

IŠNUOM. 5 kamb. apšildomas bu
tas su baldais, I-me augšte.

Kreiptis 3256 So. Union

APURAUnOR AGENTtRA 
rflšlų apdraudOB Autnmobl 

Notarialaa Valuty-

Namų statyba, (vairūs pataisymai 
ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Noiton, Willow Springs, Iii. ISTGYTCITE DABAR

Giminiu iš Lietuvos iieškomi — 
1) KAZIMIERAS KASPUTIS, 
venas kur anie Chicagą. 2) JO
NAS JANKŪNAS, gvvenęs kur tai 
New Jersey valstybėje. Juos pa- ' 
ėius prašau atsiliepti arba žinan
čius ju likimą prašau raš\ ti ad-į 
resu: Boleslovas Semaška, 756 
Stanley St., New Britain, Conn.

Jieškrmos ANNA ir ST.ELLA 
MEDELIS, tėvo vardas Juozas, iki 
15)47 metų srvveno Detroit, Mich. 
Jieško ju giminė Ona Brazauskai
tė iš Lietuvos, Ilguvos apskr. Jieš- 
komosios arba apie jas žinantieji 
nrašomi atsiliepti šiuo adresu: - 
Marija Liasoto, 1440 S. 48th Ct., 
Cicero 50. III.

Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 
RIMANTAS, kilęs iš Kurtuvėnų 
parap.. Šiaulių vals., Saugėnų kai
mo, į Kanadą atvyko 1912 m. Jis 
turėjo 2 seseris ir 3 brolius: Liud
viką, Joną ir Jurgi. Jieško jo pus
seserė .Antanina Kimantaitė. Pra
šo atsiliepti arba apie jį pranešti 
šiuo adresu: Antonia Aleksas, R. 
R. 3, Cadillac, Michigan. USA.

O Ė M E S I O T

8TATYBAI 
IR NAMt 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių RfiAių 
MEDŽIAGA

CARR tViOODY 
LUNĮ BE R CO

STASYS IJTWINAS. Pres
3039 So. Halsted SI.

Tel. VIctory 2-1272

Aptarnavimą ii Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai 

Raštinė atidam kasdien nuo
8 vai ryto iki 6 vai vakaro 
šeštadienais iki 3 vai vakaro

ŽICRRKITE! 2-jų butų namas 
arti 28th ir Trumbull Avė. 4 ir 4 
kamb. Tuojau galima užimti abu 
butus. Uždari porčiai. Naujos sin- 
kos ir karšto vand. šildymas. Kai
na skubiam pardavimui tik $12,906; 
įmokėti $2 000 SVOBODA. 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

Bonų pirkėjai
JAV vyriausybės paskolos 

siūlė kalėdinių sveikinimų vie- i bonų Cook apskrityje per šių 
metų spalio mėnesį išpirkta užtoje aukoti pinigus labdarai 

Ralfui.
Nemasketienė iš Bostono savo 

sklandžioje k alboje kvietė rem- į 
ti pagerbimą garsėjančių lietu
vių. Apie tai daugiau išgirsite 
pas Mečislovą Tu'bį.

Vakarienės šeimininkais buvo 
Stasė ir Mykolas Oofensai.

llomo '

$18,058,832.

Rkelbtia “DRAUGE" apsimoka, 
neg įia vra plačiauHiai akaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

Perskaitę "Draugą", duo-
kitę ji kitiems pasiskaityti. Platinkite "1^111^".

J.GLIAl/PA

OKA PRO 
NOBię

premijuotas
ROMA MAS’

įdomiausias romanas!

Gyva intriga ir šlurpūt 
įvykiai, išsamiai pavaizduo 
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
46 originalių iliustracijų

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik 84 00

Užsakymus siųsti:

“DRAUGAS”

4545 W. 63rr Street

Chicago 29, Illinois

J. BREIVE and SON
gonstruction companv Naujasis Testamentas-

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

1442 S 48th Ct.. Cicero 50. III.
I Statome naujus namus ir garažas. 

Atliekame visokių trobesių ir patal-
’ pų įvairius remonto darbus, skubiai 
I gerai ir pigiai
į Raukite DAnube 6-2793 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLympie 2-5121 nuo S vai. 

vnknro liti t f v», vakaro "DRAUGAS” 4545 W 63rd St., 
CHTCAGO 29. ILl

STANKUS
CONSTRUCTIGN CO.

Atlieka planavimo ir statybos 
darinis gyilytojų ofisų, gyvena
mųjų ir prekybos pastatų. Jū
sų pasirinkimui turime virš 30<l 
įvairių standartinių projektų. 
Ofiso telefonas ir namų 

l*ltos|H-et 8-2013 

7 103 SO. WESTEItN AVĖ. 

Gtiicago 36, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNŪS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. IIEmlock 4-5881

If I could °nly J

likę other kid$ »»

is not eiwup.h ’

Join
THE

MARCH 
OF DIMES

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

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

Pinigus su užsakymais siusti: 
“D R A U G A S”

4545 W. 63 St., Chicago 29, III. 
iiiriiiMiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiii

umumiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiifiii

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr A. Baltini-' navų recenzijoje 
apie š) romaną taip rašo: P. Kcaiū 
no romanas "Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovojo dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partiza 
nas, tą Idealizmą, kuriuo degė mūsų 
launlm&s. liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupseilų replėse Todėl š) romana 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą ir kels Jo dva 
šią šia romanas, atskleidžiąs mllsų 
eerotškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindnlvs tremties Idealizme 
irdvm<

296 pn*i Kaina 13.00
)«a»ymu« tartu su olnlgals siųs Kiti

0 R A U G A S ’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
'iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Pirkit Apsaugos Bonos Remkite dien. Draugi
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CHICAGOS ŽINIOS
REZOLIUCIJA | » Sulaiko vėžio ligą

kariuomenes yra žiauriai nuslo- kinti paviršutiniškumais, gal kai- gi, nebūdamas to komiteto nariu, 
pinamas — kaip tai yra įvykę i *r nuteikia pesimistiškai, ta- nei dabar, nei anksčiau neturėjau 
Vokietijų- tai nėra pagrindas išvirkščiai, progos tomis kelioninėmis "pašal-

Amerikos Lietuvių Tarybos su 
važiavimas, įvykęs lapkričio 15 
ir 16 dienomis, imdamas dėme
sin:

1) kad Sovietų Sąjungai pade
monstravus agresingumą naujo
se pasaulio srityse ir sugebėji
mą pasigaminti naujausios rū
šies ginklus, laisvojo pasaulio ko 
va su komunistiniu imperializmu 
įeina į kritišką fazę, kurioje ga
li atsirasti vis daugiau silpnadva 
šių, peršančių vadinamąją “ko
egzistenciją” su sovietais;

2) kad šitai gali neigiamai at
siliepti į pavergtųjų tautų rezis
tencinės kovos sąlygas;

3) kad tokios padėties aki
vaizdoje laisvės kova, nuo ku
rios lietuvių tauta niekad neat
sisakys, vis daugiau guls ant vie 
nų lietuvių pečių ir pareikalaus 
vis didesnio visų lietuvių dvasi
nių ir materialinių jėgų įtempi
mo;

kviečia visus laisvajame pa-

sovietinėj zonoj 
1953 m birželio mėnesį ir tra- 

Chicagos universiteto moksli- giško bei kruvino vengrų suki- 
ninkai susekė, kad naujas vais- limo metu 1956 m. spalio lap- 
tas, vadinamas methylcholanth- kričio mėnesiais.
rene, duotas šešioms mote

Savo M. perimi™, Į
uų korespondentas įieško tame, norg iš ankgto ir nebuvo Waterbu- 
kad “rree Europe mažina savo pa- rvje žinoma, kad dr. Trimakas su- 
šalpas apmokamiems veikėjams”, silaiko nuo tos kelionės, vvaterbu- 

Toliau laikraštis pabrėžia !Tie8a> kaip tik prie® tas Waterbu-'riečiai diskusijomis neperdaug te- 
’ rio diskusijas berods buvo nubrau susidomėjo: mano akimis, buvo su- 

... X - . . , u- , , . , kto8 LLK-to nariams ligi tol prak- sirinkę nepilnas pusšimtis, skai-
ties vežto, pratęsė jų gyvenimą į realybes yra bedugne. Vengri- tiku,otos pašalpos kelionėms “į pra tant 8U viaais rengėjais, nors ko

jos tragedija daugeliui vakarie- kalbas". Bet tai negalėjo būti ma- respondentas matė dvigubai . . . 
čių, kurie komunistų atžvilgiu no “pesimizmo" priežastis, kadan- V. Rastenis
gyveno iliuzijomis, atvėrė akis. ...-a—-    . —rs-

rims, mirštančioms nuo krū- jog tarp komunistų pažadų ir

nuo trijų iki 10 mėnesių.

$14,000.000 žmonių 
gerovei

Apie 50,000 savanorių talki
ninkų darbuojasi, kad užbaigtų 
sur i n k t i užplanuotus 
$14,000,000 Chicagos miesto 
Bendruomenės ir Raudonojo 
Kryžiaus jungtiniame vajuje. 
Vajus tęsis iki Kalėdų. Jau tu
rima arti 11 milionų dolerių.

300,000 sergančių 
polijo liga

Prancūzas Sartre, kairiųjų pa
žiūrų rašytojas ir buvęs komu-1 
nistų simpatikas, atsisakyda
mas toliau remti komunizmą, 
taip rašo: “Komunistai kurį 
laiką mums atrodė kaip perse
kiojamųjų partija. Dabar jie 
yra žmogžudžių partija”.

Taip rašo Romos dienraštis 
“Giornale d'ltalia”.

Laiškai Redakcijai
Tamstos korespondentas Kl. 

Giedgaudas, pasakodamas apie Wa 
terburyje įvykusias diskusijas, tei
gia, kad “Prelegentais buvo pa
kviesti iš New Yorko Vliko pirm.

Cook Apskrityje sausio 2 d. 
pradedama rinkliava kovai su 
polieijo liga. Rinkliavos organi- 

saulyje gyvenančius lietuvius lai zatoriai skelbia, kad apie 300,- 
kytis solidarumo, nebesiskaldy- 00 amerikiečių šiuo metu serga j£Xni?’

poliju ir jiems
dr. A. Trimakas ir LLK-to narysj w kJilAV) HIVIU

ti, o burtis aplink vieningą lais
vės kovos vadovybę;

prašo visus Amerikos lietu
vius dar didesniu pasiryžimu ir 
aukomis remti ALT darbą ir pa
stangas Lietuvos išlaisvinimo 
šventame žygyje;

pareiškia, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba ir toliau glaudžiai 
ir danniai bendradarbiaus su Vy Apskritis išleido daugiau kaip atrodo jis bus kreipęs to dėmesio

yra reikalinga' Korespondentas kažkaip nepa- 
pagalba Chicagoje ir artimose stebėjo, kad aš pačioje diskusijų

pylinkese rinkliavą praves 60,- paklydimą, pabrėžiau, jog nei da- 
000 savanorių rinkėjų. Rinklia- bar esu nei kada nors pirma esu
va tesis iki sausio ?1 d Anie buvės to LLK-to (Lietuvos Laisva tęsis iki sausio 31 d. Apie yės Komiteto) nariu (Dr A Tri. 
98y0 susirgimų polijo liga bū- makas tai yra to komiteto narys,
na tarp jaunesnių kaip 40 m. *** -ps nedalyvavo ir koresponden- 

_ , tas jam pašykštėjo to titulo).
amžiaus. Per 1957 metus Cook Nekreipęs dėmesio į tai, nedaug,

riausiuoju Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu su Lietuvos diploma
tiniais atstovais ir su Lietuvių 
Laisvės Komitetu bei Pavergtų
jų Europos Tautų Organizacija;

ragina visus laisvinimo veiks
nius dirbti sutartinai ir koordi
nuotai su kitų pavergtųjų tautų 
egzilinėmis organizacijomis, sie
kiant bendro didžiojo tikslo — 
laisvės savo tautoms, laisvės ir 
taikos žmonijai.

skiepus nuo polijo.

.-.iv-vi-,,,; ir i tolesnius pareiškimus. Nes iš$150,000 pirkimui skiepų prieš man,9 teigimų> kad mums vigiems 
polijų ir skiepijimosi propagan- reikia labiau prisispausti prie ati
dai. 1958 metais sueis 20 metų tinkamų studijinių darbų, tikslu 
, . „ . _ ^ ... geriau parengti ir pagristi savo
kaip gyvuoja Kovai Su Polijo politinę akciją, ir kad jau ateio 
Liga draugija. Ji daug prisidė- toks laikas, kad diletantiškų “žy- 

, , gių” nepakanka arba jie jau ma-jo remdama pastangas išrasti bereikalingi, korespondentas 
, teišgirdo . . . pesimizmą ir net ko- 
i egzistencijos propagavimą! Žino
ma, girdint, kad reikia labiau pri
sispausti prie darbo ir nebesiten-Komunizmo didžioji 

apgaulė

Pamokos išsiskiriantiems 
tėvams

karčiais aplanko, vistiek Į vai
ko vidaus pasaulį įnešama ne
darnumo, perkeliant tėvų nesu
sipratimus į jų sielą. Apskritai 
dr. Banay ragina tėvus su visu 
nuoširdumu atsidėti vaikų auk
lėjimui, nes “palaužtos dvasios 
tėvai yra didžiausias nepilname
čių nusikaltėlių šaltinis.”

Nušautas banditas
Detektyvai B. Pillar ir W. 

Mc. Whinney pro langą pama
tė, kaip du vyrai išreikalauja 
pinigus iš Mrs. Odeli Owens, 
Sharp Clcaners, Ine., 1005 E. 
53 str., Chicagoje. Įėję į vidų 
rado vieną ginkluotą plėšiką, ki
tą — beginklo. Pirma negu 
ginkluotasis spėjo pavartoti 
ginklą, detektyvai jį šešiomis 
kulkomis paklojo ant žemės. 
Buvo rasta, kad tai Harry Ma- 
dison, 40 m. amžiaus. Jo antras 
sėbras buvo be ginklo ir greit 
pasidavė. Jo vardas Eželi 
Nauglcs, 36 m. Abudu čikagic- 
čiai.

Pirko viešbutį Izraely
Grupė Chicagiečių, kuriai va

dovauja Morris R- DeWoskin, 
nupirko didžiausią Izraelio vieš
butį, esantį netoli Tel Avivo, 
Viduržemio jūros pakraštyje, 
35 akrų sklype. Viešbučio var
das — Nordau Plaza. Viešbu
tis naujas, bus baigtas statyti 
tik balandžio mėnesį. Kainuos 
$4,500,000, iš jų — pusantro 
miUono skirta įrengimui vėsini
mo, dekoravimui ir baldams.

Avi

Italų laikraščiai ryšiumi su 
bolševikinio valdymo 40 metų 
sukaktim, talpina straipsnius, 
kuriuose iškelia sovietinio me
lo ir smurto žygdarbius. Toks

Dr. Ralph S. Banay dienraš-, plačiai skaitomas dienraštis
tyje “Chicago American” kelia, “Giornale d’ltalia” savo lap- 
mintį, kad teismuose turi būti kričio 6-os dienos numerio 
nuostatas, jog išsiskiriantieji | straipsnyje, kuris pavadintas
tėvai privalėtų imti pamokas 
— kaip auklėti prie jų pasilie
kančius vaikus. Dabar — visa 
visuomenė kenčia dėl tų nelai
mingų išsiskiriančių ir dėl jų 
neišauklėtų, priešingų norma
liai tvarkai vaikų. Vaikui rei
kalinga tėvo ir motinos globa. 
Kada tėvams išsiskyrus vaikas

“Didžioji komunizmo apgaulė”, 
tarp kitko taip rašo:

— Leninas, Stalinas ir kiti 
sovietų vadai visuomet rėmė 
imperializmo priešus. Tačiau 
tuo tarpu kai britų, prancūzų 
ir olandų imperijos, karui pasi
baigus, nuolatos vis ėmė mažėti

auga pas vieną, o kitas tik ret- savo apimtimi, leisdamos kur
tis nepriklausomoms ir lais
voms valstybėms, sovietai sau 
kuri apglėbia Latviją, Lietuvą 
susikūrė milžinišką imperiją, 
ir Estiją, Lenkiją, Rumuniją, 
dalį Suomijos, Čekoslovakiją, 
Vengriją, Albaniją ir rytinę Vo
kietijos dalį — kartu paėmus 
šimto milionų gyventojų sritį.

— Bet koks tų kraštų ban
dymas — tęsia Romos dien-l 
rastis straipsnyje apie didžiąją1 
komunizmo apgaulę — atgauti . 
savo nepriklausomybę sovietų,

Visi Pittsburgho lietuviai 

KLAUSO IR REMIA

Pittsburgh’o Lietuviu 
Kataliku Radijo Programa

vadovaujama —
Lietuvos Vyčių Pittsburghe

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną sekmadienį nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p. p.

Iš STIPRIOS IR GALINGOS

WLO A
RADIJO STOTIES BRADDOCKE

Visais reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: Lifchuanian Catholic Hour,
Radijo Stati >n WLOA. Braddock. 

Pennayl vania.

G U2AU SK Ų 
BEVERLY HILLS GĖLIHYČli
Goriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

2443 West 88rd Street 
Telef PK 8-0833 Ir PR 8-0834

A. A.

AGNĖS PUPNINKAS 
(panai tėvus Levulis)

Gyveno 3139 S. Lituanica 
tel. CA 5-6928.

Mirė lapkr. 30 d., 1957 ni„ 
4:4o vai. ryte.

Gimus Lietuvoje. Kilo iš Kei
nių apskr., Veisėjių valsčiuje, 
Sodžiūnų kaime. Amerikoje iš
gyveno 37 metus.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
2 dukterys — ’Klaine James ir 
Leoną Giles, žentas James, sū
nus Jonas, marti Marjorie, 8 
anūkai ir kiti giminės Amerikoj.

Lietuvoje liko sesuo Dominin
ką Stankus ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu- 
Hnira Avė. Laidotuvės Įvyksta 
trečiad., gruod. 4 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
Į šv. Jurgio parap. bažnyčių, 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus ir 
visi kiti giminės.

Laid. direkt. Ant. JVT. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

KOTRYNA MONTRIMAS 
MlkACAi SKAITft

Gy veno 6754 K. Winchenter Avė.

Mirė gruodžio 1 d., 1957,
Ui:3ii vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš Telšių apskr., Luokės parap.

Amerikoje išgyveno 62 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Htanlslovas, 3 dukterys: 
Gatherine Mtnheck, M a r t h a 
1 rnbaek, žentas VVilliam, ir 
Aini l’orter, žentas Hobert, 2 
sūnus: Antlmny Kasner, marti 
Margafet Ir Leo Kasner, marti 
Martlia. II anūkų Ir 3 proami- 
kal. Avogerka Pranciška l’rn- 
slenė su šeima, kiti giminės, 
d rungui ir pužĮstuml.

Kūnas pašarvotus John P. 
Kudetklo koplyčioje, 4605 Ko. 
Hermllage Avė.

I aido! avės Įvyks trečladlen), 
gruodžio 4 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto Ims atlydėta Į šv. 
Kryžiaus purupljos bažnyčių 
kurioje Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pumaldų bus nulydėta j š\. 
Kuzimicro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir fiažĮslatiilis 
dalyvauli šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, ilukleris, sū
nus, žentui, marčios, anūkai ir 
proanūkal.

lAidotuvIu direktorius John 
P. Kmleikls. Tel. YArdn 7-1741

dalykua pasakoti. Įtomis” naudotis, o waterburieėių

JADVYGAI VARANECKIENEI,
jos motinai Lietuvoje mirus, reiškiame nuoširdžiu
užuojautą.

Chicagos Šv. Jurgio parapijos 
choras ir Vadeivas

a. t a.

Prof. kan. JUOZUI MEŠKAUSKUI 
mirus, jo brolį dr. Petrą Meškauską su žmo
na giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Teklė ir Bronius Ivanauskai

A. t A.
Mielam prof. kan.

JUOZUI MEŠKAUSKUI mirus,
jo brolį Petrą su žmona nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu su jais liūdime.

J. ir A. Jakševičiai 
B. ir K. Pabedinskai

m

A. f A.

V.D.U-to Tech. Fak. ilgamečiam dekanui

prof. dr. inž. KAZIMIERUI VASILIAUSKUI

1957.XI.24 mirus, mes reiškiame savo gilią užuojautą velio- 
nies žmonai Marijai Giedraitytei - Vasiliauskienei su dukra, sū
nui Gediminui, jos žento dr. Liaugmino šeimai, jos seserų; Bro
nės Giedraitytės - Kpakevičienčs ir med. dr. i iiedraitytės - Šake- 
nienes šeimoms ir taip pat kitiems giminėms bei artimiesiems.

Liūdesio apimti:

Med. dr. S. šintidiiiiiienė, Prof. J. Šimoliūnas, 
S. ir P. Petrušaičiai, J. ir VI. Šimoliūuai.

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, 
kad 1957 metų lapkričio mėn. 30 dieną, 
6:00 valandą ryto mirė

A. A.

Profesorius Kanauninkas

JUOZAS MEŠKAUSKAS

Laidojamas antradienį gruod. 3 d., iš An
gelų Karalienės bažnyčios, Brooklyn, N.Y. 

Nuliūdę lieka:
Brolis DR. PETRAS MEŠKAUSKAS 

su žmona.

TROOST - PAfIIANKIS MONUMKNTS
JOHN W. PACHANKIS (PATCH), Vicc-Prealdeęt,

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

Į imininklv patalpas ir atgal mes visuomet parūpiname 
transportaciją automobiliu.X

Atdara kasdien ir aekmad nuo 0 vai ryto iki 5 vai popiet.

A. t A.

Mūsų korporacijos myliniam Dva
sios Tėvui
prof. kan. JUOZUI MEŠKAUSKUI 
mirus, liūdime ir reiškiame užuojautą jo 
broliui Petrui, giminėms ir pažįstamiems.

KORP! KĘSTUTIS, 
centro valdyba

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE DIENA IR NAKTĮ

UODĖSIO VALANDOJ 
Stakltt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 8o. W#wter« Ava. Air CondMoned koplySa 
BEpnbll* 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* rieto

TUma. kurt* ryv.na kltoae mlaata dalyMi caualma 
koplyčia arčiau Jūsų narnų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

681 i S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

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

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACUOS 

Ambulansų patarna- Mes turime koplyčia* |

vimas dieną ir na k- SS v s o s e Chicago* ir |
l tį. Reikale Saukti , Roaelando dalyse ir (

muB_ tuojau patarnaujame. t

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West I8th STREET Tel. SEeley 3-5711

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S IIALSI EI) MTHEET Tel. YArdf 7-191 i

LEONARDAS F BUKAUSKAS
IO8ZI S MK HIGAN AVĖ Tel. COmmodore 4-22Z8

JURGIS F RUDMIN
1319 S U I I VMCA E Tel VA r. 1> i 1138 II3<

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 5Oth AVĖ.. CICERO III Tel OLympic Z-HKI3

YlGMUNO (ŽUDYK> ZUDYCKI
1646 U I6th «TKEF1 YArdt. 7-07*.

STEPONAS 6 IAGKAWICZ
1424 VV tttttli STREET KEpuhlii 7-121.3
5314 V* 23rd FEACE Vlrginia J-6672

VANCE FUNERAL HOME
•PJ4 S 50th Avė OLymph 2-5246 ir TOwnhall .3-968.

Į
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X Berniukų choras gražiai! 
gieda per 40 valandų atlaidus 
Šv.. Jurgio parapijos bažnyčio
je. Diriguoja kun. Pr. Kelpšas. 
Turiningus pamokslus sako kun. 
Pr. Garšva, šį vakarą 7 vai. 30 
min. bus šių pamaldų užbaiga.

X Nekalto švč. Panelės Ma
rijos Prasidėjimo parapijoj re
kolekcijas ves kun. L. Andrie- 
kus, pranciškonas.

Rytais misijų mišios bus 6:30 
vai. ir pamokslas. Vakarais mi
sijų pamaldos bus 7:30 vai., iš
skiriant penktadienio vakarą, 
kada bus 7 vai. Užbaigimas 
įvyks sekmadienį 3 vai. popiet.

Klebonas visus lietuvius ra-

X Lyric operos muzikai at
vyks dalyvauti lietuviškame, 
"Rigoletto” operos pastatyme, 
kuris bus gruodžio 8 d. 3 vai. 
popiet Marijos salėje. Ameri
kiečių muzikos sluogsniuose 
Chicagoje yra gana plačiai kal
bama apie lietuvių operą, tie
siog vadinant “Lithuanian Ope
ra”. Šiam operos spektakliui 
gros Lyric operos orkestras, ką 
tik baigęs savo sezoną miesto 
centre. Operos aktorių rūbai 
yra paimti iš Chieagos operos 
rūmų. Nepraleiskime ir mes šio 
reto įvykio, stenkimės jame da
lyvauti.

PAS KAPITALISTĄ CHRUscEVĄ

Krepšinio veteranų komanda dalyvavusi Lietuvos krepšinio 20 m 
sukakties minėjime Chicagoje.___________ Nuotr. A. Gulbinsko

CHICAGOS ŽINIOS

Perspeji'mai dėl cigarečių
Kovai Su Vėžiu draugija pra

dėjo dalinti 200,000 atsišauki- .
mų, primenančių piliečiams, kad VALSTYBĖSE , oncert:, antrosios dalies sūdė
cigarečių rūkymas padidina ga- j — Dr. Antanas Marčiukaitis, rin8esni°SiOS dain°s buvo »spu- 
limybes susirgti plaučių vėžiu; Gillespie Lions klube, Gillespie, ln?°S’ alp antai: “Uzmi&° ze‘ 
atsišaukimuose taipgi skatina-. m., skaitė paskaitą apie Lietu- 
ma sveikatingumo įstaigos pri-I Vą. Tokių paskaitų yra skaitęs 
minti gyventojams

IŠ ARTI IR TOLI

salė žiūrovų turėjo progos pa
matyti Al. Brinkos režisuotą 
linksmą vaidinimą “Raidės, o 
ne žmonės”, pasigerėti baleto 
šokėjų B. Borodicaitės ir A. 
Balytės baleto numeriais ir sol.

, , . St. Citvaro puikiu dainavimu,
g,na dalyvauti misijų pamaido- go]istas buVQ |abaį sutik.

tas. Gražiai sutiktos ir šokėjos. 
Šokėjoms akomp. A. Vasaitis, 
o solistui M. Mondeikaitė.

X Cicero Lituanistinfe mo- Sėkmingas labdarių seimas Trys žuvo nelaimėse
kyklos vakaras praeitą šešta
dienį gražiai pavyko. Pilnutėlė

apie tuos Rotary klube ir kitur. Taip pat'
veiklus Columbo Vyčių narys.

* . . ..i iii Apie dr. Antano MarčiukaičioLaimeio kata .kų mokyklos vi „ait vil.t(M lajkraStjs
Šeštadieni Soldier Field sta-. .. ,,. , e .. , . . 'paraše: Visi, kurie nori būtidione buvo futbolo varžybos. . i gerais amerikiečiais privalėjo tarp geriausios Chieagos kata- . ,

Ūkiškų mokyklų komandos — 4 pa“ 4,14 aple 1'"“tuV4 «
Mendel mokyklos - ir tarp ge- , bolšev.sm, užgirsti.

. . i ,, — Aloyzas Kudzitas persikė-nausios miesto mokyklos — .. .~ , y • - le gyveni j 1001 Madison avė.,Calumet — komandos. Laime- ™. , al *................... ’

pavojus.

! mė ’ — Sasnausko, ‘“Apynėlis” 
,— Šimkaus, “Karvelėli” — Sas
nausko, “Ko žilas ožys bliovė” 
— Jakubėno.

Kaip "Darnos’’ choras su sa
vo dirigentu M. Budriūnu yra 
pasidarę popularūs, buvo maty
ti iš daugybės sveikinimų žo
džiu ir raštu, o taip pat gausiai 
dovanotų gėlių. Sveikino lietu
vių įstaigos ir pavieniai asme
nys iš Vokietijos, Šveicarijos,

X Menininkų klube praeitą 
sekmadienį kalbėjo apie Brazili
jos kultūrą rašyt. P. Babickas.
Gražus būrelis įvairių rūšių
meno atstovų turėjo progos štai Gradinsko radijo, patefonų, 
susipažinti su Brazilijos gyve- televizijų ir vėsintuvų krautuvė

X Senieji ateiviai puošė Chi- 
cagą, neatsilieka ir naujieji:

nimu, P. Babickui puikiai pasa
kojant. Sol. St. Klimaitė padai
navo ketvertą dainų, akomp. 
muz. A. Nakas. Humoristinių 
eil. paskaitė dr. S. Aliūnas.

X Kultūrinės 
klausimas bus 
Petro Maldeikio paskaitoje, ku
rią ruošia Krikščioniškosios De-

autonomijos
nagrinėjamas

pasipuošė originalia elektrine 
iškaba — tokios neteko niekur 
kitur matyti. Ji ypač puikiai 
atrodo ir iš toliau matyti va
karais. Išimties keliu ligi Ka
lėdų krautuvė ntidara ir sekma
dieniais nuo 11 vai. ligi 4 vai. 
p. p.

X Senelių viloj, Orland Park,
mokratijos Studijų klubas. Pa- i m nauj0 pastato statyba vyks-
skaita įvyks gruodžio 7 d. (šeš
tadienį) 6 vai. vakare Tėvų Jė-

ta pilnu tempu. Pastato sienos 
ir stogas tikimasi užbaigti iki

zuitų Jaunimo namuose, 5600 Kalėdų. Pastatas turės 60 naujų 
S. Claremont Avė. Kviečiame kambarių.

X Kazimierui Gardauskui, 
Petrui Girdauskui, Elenai Gibi- 

+ Kaz. Tautkaus, mūsų ben- į sįeneį, m. Gelžiniui,

susidomėjusius dalyvauti 
skaitoje ir diskusijose.

pa-

Viktorui
dradarbio, vardas buvo praleis- j i&erulįui, J ievai Godeliauskienei, 
tas atspausdinant šiuos straips-( Kaziui Grybui ir Paulinai Gu-

Lietuvių R. K. Labdarių Są- Sekmadienį Chicagoje auto- 
jungos 38-sis seimas, įvykęs mobilių nelaimėse žuvo trys 
praėjusį sekmadienį šv. Šeimos žmonės: John Balassone, 25 m., 
viloje, Orland Parke, praėjo la- užsimušė, kai jo automobilis, 
bai sėkmingai. Sąjungos skyriai Į netekęs kontrolės, nuvažiavo 
ir seimo dalyviai naujai staty-j nuo kelio netoli Kankakee; Ir- 
bai sudėjo $2,534.58. Pridėjus j ving Battenhouse, 64 m., užsi- 
spalio mėnesį įvykusio banketo mušė kai jo mašina susidūrė su
pelną $7,000, gauta seimo me- j kita, priešais važiuojančia ir, parodoje iš astuonių premijų 
tu $9,534.58. į Claris Johnso, 42 m. amžiaus! septynias laimėjo Kanados ir

Seimas prasidėjo kun. A. Lin- moteris, mirė netoli Little Com- į Texas ūkininkai.
pany of Mary ligoninės susidū-

™. , NT I .... Italijos ir Jungtinių Amerikos
jo Mendel mokykla santykiu ____ _ Valstybių, taip pat keletas lat

vių organizacijų. Vyskupas Pa-6:0.

Pirmauja Kanados grūdai
Tarptautinėje gyvulių paro

doje, vykstančioje International 
Amphitheatre, Chicagoje, yra 
išstatyta apie 1,500 žemdirbys
tės eksponatų. Grūdų ir šieno

kaus atlaikytomis mišiomis ir
Į kun. St. Adomino pasakytu pa- jrus* su atlekiančia iš priešakio 
, mokslu senelių namų k-oplyčio-1 mašina 
je. Po bendrųjų pietų pradėti 
seimo darbai, kuriems vadovau
ti išrinkti šie asmens: pirminin
ku L. Šimutis, vicepirmininku 
— M. Šlikas, sekretorium —
Jurgis Voldemaras; rezoliucijų 
komisija — kun. A. Stasys, Ka
zimieras Genis ir Vincas Duo
ba; mandatų ir finansų komi
sija — Beneta Cicėnienė, Sofi
ja Ward ir Vincentas Luckus.
Seime dalyvavo ir kalbas pasa
kė: prel. Ig. Albavičius, prel. J.
Paškauskas, kun. A. Miciūnas,
MIC, kun. K. Juršėnas.

Išsamius raportus seimui pa
teikė sąjungos pirmininkas B.
Kazlauskas, dvasios vadas ir 
iždininkas kun. A. Linkus ir 
įstaigos kapelionas bei jos ve

Sugaudė 5,717 balandžių
Iškeltojo traukinėlio stotyse 

Chieagos Susisiekimo vadovybė 
per paskutinius 17 mėnesių su
gaudė 5,717 balandžių; tai da- 

palaikyti
švarą stotelėse.

Patogesnės virtuvės
Kovai Su Širdies Ligomis 

draugija pasirūpino, kad Illinois ™m_a _^englant 
universiteto architektūrinis pa
dalinys suplanuotų virtuvės 
įtaisus, kur moteriai nereikėtų 
perdaug lenktis plaunant indus, 
kad jų širdis nepavargtų. Pla
nuojami ir kiti virtuvės patogu
mai. Tai yra svarbu, nes JAV 
yra 10,000,000 žmonių, kenčian
čių dėl širdies sutrikimų. Pusė 
jų yra moterys.

Sportą mėgstančiam 
jaunimui

Besistengiant praplėsti susi
domėjimą sportu Chicagoje, 
CYO (Katalikų Jaunimo orga-

Plokštelės šventadieniams
Yra išleistos angliškos plokš

telės su atitinkama muzika ir 
įkalbėjimu apie svarbiausias ka
talikų šventes. Jos gaunamos 
adresu: Associated Release Ser
vice, Ine., 173 W. Madis-on Str., 
Chicago 2, III.

Ūkinės spaudos vadas
Richard Orr, “Chicago Tri

būne” redaktorius farmų klausi-

laidojo savo mamą. šia proga 
jis reiškia nuoširdžią padėką 
visiems jį užjautusiems skau
džioje valandoje ir prisidėju- 
siems prie laidotuvių iškilmių.

VOKIETIJOJ
— “Damos” choras mini su

kaktuves. Prieš ketverius me
tus Memmingeno lietuvių ben
druomenės pirmininkas kun. A. 
Bunga parsikvietė į Memmin- 
geną muziką Motiejų Budriūną, 
ir tuojau buvo imtasi organi
zuoti chorą. Iš anksčiau buvu
sių chorų dainininkų čia beveik 
nieko nebuvo likę. Palyginti ma
žoje bendruomenėje, priskaitan- 
čioje iš viso apie pusketvirto 
šimto sielų, sunku buvo reika
lingą skaičių dainininkų sutelk
ti. Muzikas Budriūnas nenorė
jo pasiimto uždavinio atsisaky
ti. Jis ėmė nemuzikaliuosius 
grupėmis ir pavieniui lavinti, ir 
tas darbas neliko be sėkmės: 
gimė ir brendo dabar išpopu
liarėjęs choras “Darna”.

Greit plėtojo “Darna” ir sa
vo veiklą. Jau pirmaisiais savo

dolskis savo rašytame iš Romos 
sveikinime bus tiksliai keliais 
sakiniais įvertinęs “Darnos” 
chorą: “Nekartą teko gėrėtis 
jūsų giesmėmis ir dainomis. 
Jūsų įnašas religiniam ir kultū
riniam mūsų tautiečių gyveni
mui Vokietijoje yra tikrai ver
tingas ir didelis. Jūsų darbo ir 
pasiaukojimo dėka ir svetim
taučiai turi progos išgirsti gra
žias lietuviškas melodijas ir pa
sigerėti augšta lietuvių kultū
ra.”

Pernai nutilus keletą metų 
gražiai veikusiam lietuviškų 
darbo kuopų vyrų chorui ir dvi
gubam vyrų kvartetui, kai jų 
vadovas, jaunas muzikas Faus
tas Strolia, nusikėlė į Ameriką, 
dabar tik tas vienas “Darnos” 
choras ir beliko pajėgus lietuvių 
muzikinis kolektyvas laisvaja
me Europos kontinente.

nešta apie sąjungos finansinę
s: “Maskva tebeina provo-! tauskienei “yra prisiųsti laiškai. |Padžtt aPie nauJ4 rūm9 statY* 
inėmis Stalino pėdomis"I Atgimti “nranfre” b°s pažangą, apie didesnės vi-

nius
kacinėmis Stalino pėdomis i Atsiimti “Drauge 
(“Dr.” Nr. 253), “Situacija jun-|
gia politines jėgas” (Nr. 274) I X IB Tarybos rinkimai įvyks 
“JAV galybė nepažeista” (NrJSekanČlų metų balandžio 27 d., 
273), “Jemenas nusivylė Mas- kU”°S Vyr rinkiminė komisija 
kvos bičiulyste” (Nr. 271).

dejas kun. St. Adominas. Pra- nizacija) patikrina jaunuolius 
nuo 6 iki 15 m. amžiaus, nuro
dydama jų tinkamumą įvai-

mams, yra išrinktas JAV Ūki- gyvavimo metais šalia pasiro- 
nių Laikraščių Redaktorių są
jungos prezidentu.

sudaryta Detroite. Rinkimai 
įvyksta visoje Amerikoje pa
skirtu laiku.

X “Upeliai negrįžta į kal
nus” yra antraštė šeštojo rank
raščio atsiųsto “Draugo” roma
no konkursui. Jis yra pasirašy
tas lotynišku slapyvardžiu 
Nauta peritus. Lietuviškai iš-

suomenės paramos reikalingu
mą, nes norima pravesti staty
bą kiek galint mažiau paskolos gauti paprašius adresu: CYO, 
užtraukiant. Atsižvelgdamas į 1122 So. Wabash, Chicago 5,

X Lietuvių Piliečių Darbi
ninkų Pašalpos klubas šaukia 
priešmetinį susirinkimą gruo
džio 22 d. 12:30 v. p. p. Neffo 
svetainėje, 2435 S. Leavitt st.
Metinis susirinkimas, klubo 42 
m. sukaktis ir grabnešių pa- 
gerbtuvės įvyks 1958 m. sausio.
26 d. Bus užkandžių ir šampa-1 VertUS reiskla PrityrSs Jūriniu 
no. Klubo pirmininkas yra W. kas.

Duoba, o sekr. J. Simonavičius.
X LB Bridgeporto apylinkė 

Kultūros fondui yra surinkusi 
apie $200, kai kitos apylinkės 
dar nespėjo paskirti savo įga
liotinių prie Kultūros fondo. 
Laikas būtų apylinkėms atsi
skaityti ir 2% nuo gautų paja
mų ir pačioms įsirašyti nariais 
į Kultūros Fondo narius.

X “Nežinion” yra septintasis 
rankraštis, gautas “Draugo” 
romano konkursui. Jis yra pasi
rašytas Juodojo Katino slapy
vardžiu.

X “Nieko, išskyrus naktį” 
yra aštuntas rankraštis, atsiųs
tas “Draugo” romano konkur
sui. Jig yra pasirašytas slapy
vardžiu Aušra.

tai seimas nutarė pagyvinti są
jungos skyrių veiklą ir atgai
vinti tuos, kurie jau nebevei
kia. Nutarta pravesti specialus 
statybai remti vajus.

Šv. Šeimos viloje šiuo metu 
yra 65 lietuviai seneliai. Nau
juose rūmuose galės tilpti dar 
tiek. Beje, seimas nutarė nau
jąjį pastatą pavadinti Šv. Ka
zimiero namais, nes jie bus 
baigti šv. Kazimiero jubilėji- 
niais metais.

Mašina nosimi nėrė į ežerą
Darbininko Walter Serafino, 

32 m. amžiaus, automobilis no
simi panėrė į Michigano ežerą,1 
tik užpakaliniais ratais užsika
bindamas už pakrantės grindi
nio. Serafino važiavo dirbti prie

X Vacys Petrauskas, kon-
traktorius, nuo š. m. gruodžio | Skiepys nuo džiovos
1 d. persikėlė į kitą butą 6936 
So. Maplevvood Avė., Chicago 
29, m.

Naujas buto telefonas Hem- 
lock 4-7482, įstaigos telefonas 
pasilieka tas pats: CLlifside 
4-7450.

X Br. Murino paveikslų pa
roda Čiurlionio galerijoje sek
madienio vakarą uždaryta. Lan
kytoju buvo daug, ypač jų gau
siai rinkosi paskutinį uždarymo 
vakarą. Daug paveikslų nupirk
ta. Paroda praėjo su gražiu 
pasisekimu.

X Don Varno postas, pagal
binis skyrius, gruodžio 7 d. 9:30 
vai. ryto ligi 2 vai. p. p. daro 
kepinių pardavimą Don Varno 
salėje, 6816 S. Western avė. Ke
pinių pardavimu rūpinasi šios 
ponios ir panelės: M. Zomeskė, 
A. Daresh, J. Krajicek, A. Kuz
ma, A. Shulmistras, E. Balčiū
nas.

Chieagos meras Daley paža
dėjo, kad ir toliau miestas skirs 
lėšų tyrinėjimui skiepų prieš 
džiovą ir jų naudojimui, ypač 
neturtingosiuose miesto rajo
nuose.

Sol. Danutė Stankaitytė dainuos 
“Rigoletto” operoje Giovanos rolę. 
Opera įvyksta gruodžio 8 d. 3 v. 
popiet.

Psichiatrinėms studijoms
Illinois Psichiatrinių Studijų 

ir Tyrimų organizacija pasky-
ri-oms sporto rūšims. Šiuo rei- rė 31 stipendiją šios rūšies stu
ksiu yra išleista speciali in
strukcijų knygelė, kurią galima

III., tel. WEbster 9-7273.

Nugaišo $50,000 vertės 
bulius

Premijuotas Aberdeen-angus 
bulius, už kurį neseniai savinin
kui J. Garrett Tolan (gyvenan
čiam Oleasant Plaines, III.) siū
lė $50,000, nugaišo Chicagoje, 
gyvulių parodos metu gavęs 
plaučių uždegimą. Jam buvo 
duoti antibiotikų įšvirkštimai ir 
duota deguonio alsuoti, tačiau 
tai neišgelbėjo.

Miesto eglutė
Chieagos miesto eglutė bus 

įtaisyta Congress ir Michigan 
gatvių sankryžos aikštėje. Ji 
bus uždegta gruodžio 8 d. Eg
lutė bus 60 pėdų augščio su

. . __ a , tūkstančiais šviesų. Prie eglu-statybos Huron gatvėje ties 
Michigano ežeru. Kai jis masi
ną varėsi negrįstu keliu palei 
ežerą, sugedo motoras. Jis išli
po pažiūrėti. Tuo metu pati ma
šina pradėjo riedėti į pakalnę 
ir, pramušusi vielos užtvarą, 
nosimi nėrė į ežerą. Reikėjo 
specialiais sunkvežimiais mašiną 
ištraukti.

Chicagą saugo atominės 
bombos

dymų Memmingene jis pradėjo 
išvykti į apylinkės vietoves ir 
į tolimiausius miestus. Tuo bū
du jis yra aplankęs eilę miestų 
Vokietijoje ir du kartus daina
vęs bei giedojęs Šveicarijoje.
Dažnai gieda bažnyčioje pamal-

dijoms. Iš viso tam reikalui bus dų metu, q taip pat nuolat gir. 
panaudota $747,229.50. dimos “Darnos” giesmės bei

dainos Lietuvoje iš “Amerikos
Balso” radijo stoties Europoje 
lietuviškųjų programų metu.

Šių metų lapkričio mėnesį” 
“Darna” minėjo savo ketverių 
metų sukaktį, surengdama cho
rinį koncertą Memmingene, pa- 
baltiečių kolonijos Kultūros na
mų salėje. Muziko Budriūno va
dovaujamas choras pasirodė vėl 
patobulėjęs, pakopęs augštyn 
meno laiptais: jo skambesys 
dabar dar gražesnis, ritminis 
ir dinaminis lankstumas dides
nis, nuotaikingumas ir išraiš
kingumas dar ryškesnis. Ypač

KAS KĄ IR KUR
— Draugystė Susivienijimo Bro

lių ir Seserų Lietuvių priešmeti- 
nis narių susirinkimas įvyks gruo
džio 8 d. 1 vai. p.p. Dievo Apvaiz
dos parapijos svetainėje 18-tos 
kampas Union Avė. Nariai prašo
mi kuo skaitlingiausiai dalyvauti, 
nes bus renkama valdyba 1958 m. 
ir svarstoma kiti svarbūs reikalai. 
Kviečiame dalyvauti visus šiame 
susirinkime. Valdyba

— Moterų Sąjungos 20-os kp. 
(Brighton Parke) prieš metinis 
susirinkimas įvyks šiandien, 8 vai. 
vak. Švenč. P. M. Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos kambary.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą

“A NEW 100K AT 
CHRISTMAS 

DECORATIONS”,
kurių, suredagavo 

sesuo M. Gratia, (IJstaitė)
Marijos AuKfttesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė- 
mesis yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

Knyga turėtų būti kiekvieno lie
tuvio knygyne ir ji labai tinka 
dovanoti Kalėdų proga kitatau
čiams.

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

‘‘DRAUGAS’’
4545 W. 63rd St. 
Chicago 29, Illinois

“Perskaitęs šią knvgą, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie- 
siu prisiminimu širdyje jieškosi 

VERKIANTI DIEVO MOTINA!ko nors panašaus” — išsireiškė 
SYRAKOZUOSE

RETO ĮDOMUMO KNYGA

Su Čikagos Arldvysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liu
dininkų ir dokumentų apstumas

įvairus verčia susimąstyti net skeptikus 
chorai. Galima chorams įsire- ir indiferentus. Knyga labai gra-
gistruoti telefonu RAndolph 6- 
8000, Ext. 304.

Jaunuoliai mokosi skraidyti
Keletas tūkstančių Chieagos 

jaunuolių, neturinčių nei 20 m. 
amžiaus, mokosi skraidyti. Jie 
yra Civilinių Aviacijos Patrulių 
(CAP) dalinių nariai. Pvz. 14 
metų berniukas Carol Hali, So
pulingosios Dievo Motinos in-Chicagos priešlėktuvinę ap- ., .... . ..... . . . .... stituto auklėtinis, su kitais mo-saugą sustiprinant vieton Nike , . , ,kosi skraidyti kas antras sek
madienis.Ajax, įrengiamos Nike Herku- 

les — bombos, kurios automa
tiškai pagauna priešo lėktuvą 
ir jį susprogdina. Naujosios 
bombos turi atomines galvutes. 
Tos naujai išrastos Nike Her-

Chicaga turės 8 mil. 
gyventojų

Chieagos Komercijos sąjun
gos vadovaujantis pareigūnas

kūles lekiančios bombos yra Thomas H. Coulter savo kalbo- 
daug greitesnės, daug veiksmin- je pažymėjo, kad 1980 metais 
gesnės ir gali pavyti ir susprog- Chieagos srityje jau bus aštuo- 
dinti moderniškiausius lėktų- j ni milionai gyventojų. Gyven- 
vus. Numatyta tokią atominę tojų augimas labai paspartės 
priešlėktuvinę apsaugą įrengti šv. Lauryno upę paruošus jūrų
Gary ir 21 kitame JAV mieste. laivų plaukymui.

vienas skaitytojas.
R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
žiai išleista su daugybe iliustraci-1 skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun- savitu ir nepakartojamu stiliumi.
timu. Puiki dovana bet kam Ir bet 

kuria proga!
Užsakymus su pinigais siųskite 

“DRAUGAS”
4545 We«t 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto" operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. 
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- 
sios mokyklos salėje. Kvietimus 
galima gauti:

“MARGINIU” krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St., YA 7-0677,
8AVRIMAVICIAU8 krautuvėje,
4358 S. Fairfield Av., LA 3-6342

Kvietimų kainos vra 5, 4, 3 ir 2 
dol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 S. Rockwell St., Chicago 29, 
III., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

savo kontrastais intriguojančia į 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, , kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu 
entuziazmu ir prielankumu.

Si novelių rinkinį galit įsigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.6Srd St. 

Chicago 29, UI.

St.,

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 
ĮVAIRIOMS PROGOMS

“Drauge” galima gauti NAUJŲ 
GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS. 
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT
VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siųskite:

“D R A U G A S”
4545 West 63rd Street, 

Chicagd 29. Dl.

Platintojams duodama nuolaida

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPON|!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chiragoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI -

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So Halsted 8t. Vlctory 2-4226

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


