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Indonezija planuoja išvaryti Olandijos piliečius
Raudonosios Kinijos ir Indijos 

varžybos Azijoje
Antrasis Pasaulinis karas stipriai apdraskė Britanijos impe

rijos liūto kailį. Be daugelio mažesnių valstybėlių, kurias valdė 
Britanija, buvo ir didelė Indijos valstybė. Ilga indų, tautos kova 
dėl savo krašto savistovumo baigėsi laimėjimu. Azijos kontinente 
atsirado didelė Indijos valstybė. 1948 metais Azijoje žlugo Kinijos 
nacionalistai, o jų vietoje atsirado komunistai.

Nuo to momento Azijoje dė4 — - ..
pirmenybės pradėjo varžytis In
dija ir raudonoji Kinija. Jos ne- 
sigriebė ginklo, bet ekonomijos, 
ir tuo ginklu kova tebevedama. 
Jau pirmoje šio rašinio dalyje 
buvo pateikti statistiniai tos ko
vos daviniai. Dabar trumpai pa
žvelgsime į vykdomus darbus 
kurie veda į pirmenybių lenkty
nes arba patraukimą savo pusėn 
milžiniškų Azijos gyventojų 
sluogsnių. Prieš europiečių ar ki
tų palinkimą brautis į Aziją kaip 
kinai, taip ir indai sako: Azija 
aziatams. Dabar tas posakis at
krinta, nes dėl pirmenybės var
žosi dvi aziatiškos tautos.

Kinų pramonė
Calkutos Indijos statistikos 

instituto direktorius prof. P. C. 
Mahalanobis savo pranešime sa
ko: „Kinijos ekonominės pažan
gos kėlimas yra pavojingas Indi
jai, nes neturtingesnieji indų 
sluogsniai ir vidurinė klasė susi
žavės Kinijos augštesniu pragy
venimo lygiu ir palinks Kinijos 
pusėn. Jau nekalbant apie kinų 
kilmės indus, reikia turėti galvo
je ir tikrų indų sluogsnius“, — 
rašo profesorius. Toliau jis sa
ko, kad nors Kinijoje tebėra ne
laisvas pirkimas maisto, javų, 
alyvos, rūbų, bet namai jau yra 
tokio brangumo, kaip Indijoje. 
Vienintelis daiktas, kuris yra 
brangesnis Kinijoje, tai cukrus. 
Raudonųjų kinų ambicingas nu
sistatymas pasidaryti nepriklau
somiems nuo svetimųjų ekono
mijos lėtai realizuojamas. Iki 
1967 metų kinai bus pasiekę elek 
tros instaliacijoje savarankumo 
ir nepriklausomumo. Jau 1962 
metais kinai pagamins pas save 
iki 90 proc. mašinų ir įvairių 
joms dalių bei kitų įrankių. Gi 
1967 metais tų gaminių išdirbs 
pilną 100 proc. Šiandieną Kini
jos pramonė pagamina, tik 14 
proc. savų sunkvežimių, bet jau 
po 10 metų nuo dabar, jų pasi
gamins iki 100, proc. Šiandieną 
kinai pasigamina būtino naudo
jimo ir gyventojus aprūpinimo 
prekių tik 60 proc., bet 1962 me
tais nusistatyta padėtį pagerinti 
ir nuošimtį pakelti iki 75 — 80 
proc. Kinų laivų statyba eina 
sparčiai. Iki 1962 metų kinai pa
sistatys prekybinių laivų tiek, 
kiek jiems reikės savo prekybai. 
Lygiagrečiai eina ir karinių lai
vų statyba, bet daviniai yra slap 
ti. Metalurgijos ir sunkiosios 
pramonės planams skiriamas 
ypatingas dėmesys. Čia Kinija ir 
Rusija glaudžiai bendradarbiau
ja ir pasikeičia kapitalais, tech
nikos laimėjimais ir patobulini
mais. Pripažįstama, kad Kinijos 
pramonės, industrijos progreso 
tempą spartina Rusijos kreditai 
ir medžiagos.

Pradėti vykdyti masinių dar
bininkams namukų statybų pla
nai. Namai bus parduodami nuo
savybėn už savikainą, nes val
džia iš darbo žmonių nenorinti 
pelno. Ji turi iš kitų šaltinių pa
kankamai pajamų savo planams 
vykdyti.

Arti biliono gyventojų
Darbo jėgų netrūksta, jų yra 

perteklius, nes gyventojų prie
auglis auga sparčiai. Tam pade
da mokslas ir išplėsta medicinos 
priežiūra. Kinų mokslininkai

Satelitas skris rytoj
CAPE CANAVERAL, Fla., 

gruodž. 5. — Norėtas paleisti 
mėnulio satelitas praeitą trečia
dienį nepaleistas dar ir šiandien. 
Šios dienos anksti rytą Van- 
guard raketos projektų direkto
rius Walsh pranešė, kad sateli
tas nebuvo paleistas dėl blogo 
oro ir techniškų kliūčių. Direk
torius sako, kad paleidimas mė
nuliuko nukeliamas tolimesniam 
laikui ir ketvirtadienį nebus prie 
jo dirbama, kadangi techninis 
personalas yra pavargęs. Sateli
tas nebūsiąs anksčiau paleistas 
kaip gruodžio 6 d. Kaikurie tech
niško personalo žmonės prie sa
telito paleidimo dirbo 18 vai. be 
pertraukos.

Įspėja sovietus
LONDONAS, gruodž. 5. — 

Oro karo pajėgų ministerija pra 
neša, kad britų lėktuvai aprūpi
nami vandenilio bombomis. Tokį 
pranešimą padarė Charles Orr - 
Ewing, oro ministerio pavaduo
tojas. Pranešimas, kad atomi
nėm bombom yra aprūpinti ir 
amerikiečių lėktuvai Anglijoj, 
buvo padarytas jau praeitą sa
vaitę. Užsienių reikalų sekreto
rius Selwyn Lloyd pasakė, kad 
šiandien absoliučiai aišku, jog 
agresorius susitiks su stiprio
mis vakariečių jėgomis. Jis taip 
pat paminėjo, kad Britanija ne
turi intencijos užpulti Sovietų 
Sąjungą, tačiau britų politika ba 
zuojasi tvirtu apsigyųimu.

sparčiai dirba atominės energi
jos pritaikymui pramonei. Kinai 
jau turi atominės energijos tyri
nėjimo laboratorijas ir atominės 
bombos paslaptis nėra paslapti
mi. Kinų mokslininkams pavyko 
surasti priemones raketinių ir 
balistinių ginklų srityse. Spėja
ma, kad žemės satelitas buvo pa
skubintas su kinų mokslininkų 
parama. Kiekvieneriais metais 
Kinijoje gyventojų prieauglis šie 
kia 2 proc. ir jau 1977 metais Ki
nijoje bus 970,000,000. Kinijoje 
dirbama šešios dienos ir fabri
kuose, ir ūkiuose, ir įstaigose, 
įstaigose pradedamas darbas 8 
vai. ir dirbama iki 12 vai. Pietų 
pertrauka — 2>/2 vai. Po pietų 
darbas pradedamas 2:30 ir bai
giamas 6:30. Taip dirba ir visur 
kitur, išskiriant žemės ūkio dar
bus, kur dirbama tiek, kiek rei
kalauja padėtis. Savaitinis valan 
dų skaičius yra 48 vai. 2 Va vai. 
pertrauka yra dėl to, kad kinai 
yra įpratę po pietų porą valandų 
numigti ir pailsėti. Be to, suda
romos sąlygos beveik visiems 
darbininkams pareiti į namus 
pavalgyti šilto valgio arba kiek
vienas tinkamo pagal jo norą.
Perdidelis gyventojų prieauglis WASHINGTONAS. — Agri- 
įssau e mijoje gimimų on ro- kultūros departamentas praneša,

Daug eglių

lės įvedimą, nes gali atsirasti 
perdidelis darbo jėgų perteklius 
ir sudaryti pavojų komunisti
niam režimui. Prie to ir Maskva 
yra prisidėjusi, nes bijo, kad, ki
nams nesutelpant savoje terito
rijoje, gali atsirasti trynimasis 
ir slinkimas į Rusijos Sibiro tuš
čius plotus.

Indijos neutralumas

Nehru skaitydamas praneši
mą nerodo šypsenos. Visi davi
niai rodo, kad be bendro tikslo 
su Maskva, kuris yra pasaulio 
užvaldymas, kinams pirmoje ei
lėje yra pirmenybė Azijoje. Tokį 
patį tikslą turi, palaiko, remia 
ir nieko nesigaili ir Maskva. 
Nors Kinijos įsigalėjimas, suštip 
rėjimas ekonomiškai, tuo pačiu 
ir kariškai, Maskvai nėra malo
nus, bet ji kito kelio dar nerado. 
Tik paskutinėje stadijoje Mas
kva gali išvystyti planą, kuris 
kinams neleistų pralenkti Mas
kvos ir Azijoje. Kaip kinai, taip 
ir rusai komunistai pakenčia ir 
giminiuojasi, nešykštūs Indijos 
neutralumui nei žodžiais, nei pa
žadais, nei kitaip. Jų neutralu
mas sutaupo laiką, per kurį ki-

kad Amerikos ūkininkai šiemet 
parduos rekordinį skaičių kalė
dinių eglučių. Praeitais metais 
buvo parduota 25 milionai eglių 
augintų šiame krašte ir,dar iš 
Kanados įvežta 12 milionų.

Žuvo šimtas
LONDONAS, gruodž. 5. — Su 

sidūrus dviems traukiniams Lon 
done, paskutiniai pranešimai sa
ko, kad žuvo apie 100 žmonių, 
daugiausia vykusių apsipirkti 
Kalėdoms. Jau iš sudaužytų trau 
kinių išnešta 65 lavonai. Sako
ma, kad tarp metalo laužo gali 
būti dar apie 30 žmonių lavonų. 
Policijos pranešimai teigia, kad 
apie 200 žmonių buvo sužeista. 
Traukiniai susidūrė virš tilto, 
kuris taip pat apgadintas. Katas
trofa įvykusi dėl labai didelio 
rūko.

Sekretoriaus triumfas
JERUZALE, gruodž. 5.—Jor

danija sutiko nuimti blokadą 
yra didžiausias Jungtinių Tautų 
nuo Mount Scopus vietovės ir tai 
sekr. Hammarskjold triumfas. 
Komunikatai praneša, kad Jor-

nams pavyks pakilti ekonomiš- danija praleis Izraelio transpor-
kai, pasiekti pirmenybę ir pavi
lioti tamsių ir atsilikusių aziatų 
mases savo pusėn. Tada jau ne
utralumas nebus toleruojamas. 
Tai komunistinės ideologijos tai 
syklė ir taktika. Šios svarbios ži
nios pirmoje eilėje liečia Indiją 
ir jos liberališką politiką, o ant
roje eilėje liečia visą laisvąjį pa
saulį. Kur komunistinis režimas 
neįsigalėtų, kur nekiltų ekono
miškai ar kariškai, visur jis lais
vei yra lygiai pavojingas, visur 
jo tikslai nėra pakitę. Indija nė
ra ekonomiškai stipri. Jai daug 
ko trūksta. Jos neaiški laikyse
na politiniuose laukuose stabdo 
pagalbą tų jėgų, kurios Indijai 
galėtų padėti ir pilnai padėtų 
lenktynėse Azijoje. Indų tautos 
galva mato ir žino, kad komuniz 
mas .jo laisvei, atėjus laikui, ne
bus draugas, bet nesuprantamas

tus. Jordanija sulaikydavo Izrae 
lio transportus todėl, kad manė, 
jog Izraelis veža karinės reikš
mės prekes.

Nehru manevravimas atšaldo ir 
didžiuosius laisvės patriotus pil
nai juo pasitikėti ar didesnę pa
galbą ekonominėse lenktynėse 
patikėti. Ir štai, skaitydami slap 
tas žinias, kurios liepia jau da
bar veikti ir stoti į darbą, suda
ro neaiškumus; nežinia, ką da
rys tie, kuriems tektų žengti pir
mieji žingsniai, kurie išaiškintų 
kryptį ir išsklaidytų visus neaiš
kumus. Deja, telieka tik laukti, 
laukti tamsumoje ir nežinioje. 
Indija ir jos vadai nuo pirmeny
bės Azijoje neatsisako, bet ne
rodo rimtų pastangų kautis eko
nominiame mūšyje.

— Kz. Tautkus

Maroko karalius Mohamedas V apžiūri sprausminių lėktuvų 
modelius Lockheed vietovėje, savo kelionės metu Los Angeles 
apylinkėje. - (INS)

Kviečia lietuvius
menininkus

Vilniaus radijas (laidoje už
sienio lietuviams) ir „Tėvynės 
Balsas" pastaruoju metu vėl šau 
kiasi į užsienio lietuvius meni
ninkus, ragindami juos grįžti' į 
Lietuvą. Lietuvos Valst. konser
vatorijos dėstytojas „Tarybų 
Lietuvos nusipelnęs meno vei
kėjas“ Petras Oleka savo kalbo
je į užsienio lietuvius ypač mini 
Aleksandrą Kutkų, E. Kardelie
nę. Vytautą Marijošių, Julių 
Starką, Vladą Jakubėną, Stepą 
Sodeiką, Bronių Budriūną, Je
ronimą Kačinską, $tasį Gailevi- 
čių, Jonuškaitę, Kalvaitytę, 
Sprindį, Baltrušaitį ir kt. Atsi
tiktinai jam tekę perskaityti 
Šiaurės Amerikoje gyvenančių 
lietuvių suruoštos dainų šventės 
aprašymą. „Labai apsidžiaugiau 
pamatęs kai kurių mano buvusių 
scenos draugų, mokinių ir pažįs
tamų atvaizdus. Visa širdimi at
jaučiu Jūsų gimtojo krašto pasi
ilgimą, Jūsų meilę lietuviškai 
dainai“. Jo žmona Jovaišytė - 
Olekienė tęsianti darbą operos ir 
baleto teatre, vyresnysis sūnus 
Vikis esąs architektas, o jaunes
nysis Rugelis — studentas. Jis 
pats (Oleka) laisvalaikiu harmo
nizuojąs lietuvių liaudies dainas. 
„Mano senatvė viskuo aprūpin
ta“. Operoje dainuojąs dar ir 
Kipras Petrauskas, Ant. Kučin
gis, Juozas Mažeika, Kazys Gu
tauskas, Romanas Marijošius ir 
kt. Antanas Sodeika dėl sveika
tos stokos scenoje nebedainuo
jąs. Chormeisterį Starką pakei
tęs jo gabus mokinys Juozas 
Dautartas. Režisūros darbą dir
bą A. Zauka, J. Grybauskas, J. 
Gustaitis. Oleka kalbos gale pa
davė ir savo privatų adresą: Vil
nius, Daukanto gatvė 8 nr. bu
tas 2, kviesdamas užsienio lietu
sių menininkus su juo susiraši
nėti. Jis atsiusiąs jiems Lietu
vos kompozitorių kūrinių ir lauk 
siąs iš jų tokios pat dovanėlės.

(E.)
• Apie 2,000 Šydų per mėnesį 

praeitais metais grįžo į Vokieti
ją.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Sovietų Sąjunga vakar paleido pirmą pasauly atominį /6,- ’ 
000 tonų ledlaužį Leninas.

— Pirmos Izraelio konvojus į Mt. Scopus per Jordanijos teri
toriją išvyko vakar nešdamas 11/ statinių gazolino ir kitokio kro
vinio.

— Prancūzijos min. pirm. Felir Gaillard laimėjo vakar pasi
tikėjimą dėl įstatymo, suteikiančio jam teisę vartoti skubos prie
mones, norint sustabdyti infliaeiją.

— Astrofisikalinė observatorija Cambridge, Mass., JAV mė
nuliuką nutarė pavadinti 1957 Gamma, kadangi gamma yra tre
čioji graikų abėcėlės raidė, o paleistas JAV mėnulis irgi yra tre
čias mėnulis pagamintas žmonių.

— Keturiolika asmenų žuvo vakar kilus gaisrui Vilią Rica, 
Ga., mieste prekybos centre. Kiti pranešimai teigia, kad žuvusių 
skaičius gali siekti 50 asmenų.

Komunistine valstybė
TRIVANDRUM, Kerala, Indi

ja, gruodž. 5. — Vakarų valsty
bės akylai stebi, kas vyksta Ke- 
ralos valstybėje, pirmoje komu
nistinėje valstybėje Indijoj. Va
karai galvoja, kad ši valstybė 
gali turėti įtakos tolimesniam 
komunizmo augimui Indijoj ir 
Azijoj.

Indija yra labai svarbus veiks
nys Vakarų ir Rytų kovoj ir nuo 
jos gali daug priklausyti vieno 
ar kito bloko ateitis.

Keraloj, kuri turi 15 milionų 
gyventojų ir užima 15,000 kva
dratinių mylių plotą, yra labai 
stipriai įsigalėjusi komunistų 
partija. Jai nedaug valstybės sei 
me tetrūksta ligi absoliučios 
daugumos, kadangi turi 59 vie
tas iš 126. Jeigu įskaityti ir pen
kis kairiuosius, tai santykis su
sidaro 64 prieš 62. Toks santy
kis gavosi po įvykusių prieš 8 
mėnesius rinkimų.

Romos katalikų vyskupas Ve- 
rapoly kalbėjo su JAV žurnalis
tais ir vyskupo teigimu daugelis 
gyventojų turi iliuzijų, kad ko
munizmas išgelbės juos iš skur
do. Be to, jeigu tokia vyriausybė 
išsilaikys ketvertą metų, tai ko
munistų laimėjimas bus dar la
biau garantuotas. Arti 3.5 milio- 
no iš 15 mil. Kerala valstybės 
gyventojų yra krikščionys.

Kipras ir taika
NEW HAVEN, Conn. — Ar

kivyskupas Makarios religinis ir 
politinis Kipro salos vadovas, 
praneša, kad niekada negalės bū
tai taikos Viduriniuose Rytuose, 
jeigu paliks kolonializmas Kipro 
saloje.

Dega alyva
NEW ORLEAN, gruodž. 5.— 

Vakar sprogę alyvos rafinerijos 
sužeidė tris asmenis, be to 200 
asmenų turėjo palikti savo na
mus ir bėgti nuo gaisro. Suspro
go devyni didžiuliai tankai ir 
gresia pavojus užsidegti dar 40 
tankų. Nuostoliai siekia apie 1 
mil. dol. Viename tanke yra virš 
40 000 galionų alyvos.

Kalbama apie diplomatinių 

santykių nutraukimų
J AK ARTA, Indonezija, gruodž. 5. — Indonezija pradėjo stip

rią ataką prieš Olandijos vyriausybę ir Olandijos piliečius, gyve
nančius toje salų respublikoje, norėdama atgauti iš Olandijos Va
karų Naująją Gvinėją.

Teisingumo ministeris prane- ~. ~~7. : : ;—
Sė. kad vyriausybė ketina iš In-lį“ ?į‘ečlų ’a^vaujamų preky- 
donezijos ištremti 40.000 Olan- ^91,'sta!gųJivar''OlandlJO3. “fl: 
dijos piliečių, kurie nėra surišti
ypatingais
lais.

tarnybiniais reika-

Uždaromi konsulatai
Užsienių reikalų ministerija 

paprašė Olandijos uždaryti vi
sus savo konsulatus Indonezijoj, 
išskyrus vieną konsulatą Jakar- 
toj. Kabinetas taip pat paskelbė, 
kad įstaigos, kuriose vadovavo 
olandai bus vadovaujamos Indo
nezijos sudarytos Vadovavimo 
tarybos.

Paryžiuje, Indonezijos užsie
nių reikalų ministeris praneša, 
kad jo vyriausybė nutrauks dip
lomatinius santykius su Olandi
ja, kadangi norima grąžinti In
donezijai Vakarų Naująją Gvi
nėją.

Auga komunistų įtaka
Didelę veiklą Indonezijoj, ta

me 3,000 mylių ilgio salyne, iš
vystė komunistai
vadovaujamas darbininkų komi-1 
tetas, iš trijų didžiausių 01andi-l

Muša sukilėlius
HAVANA, Kuba, gruodž. 5.— 

Šiandien armijos vadovybė pra
neša, kad sunaikinta keletas Fi- 
del Castro sukilėlių ir keletas su 
žeista. Jie bandė padegti cukri
nių švendrių laukus Oriento pro
vincijoj.

Sprogo raketa
FLOYDADA, Tex., gruodž. 5. 

— Namie gaminta raketa spro
go kaip rankinė granata fizikos 
klasėje Floydadas augštesnioje 
mokykloje vakar dieną. Mokyto
jas, kuris dėstė fiziką, buvo už
muštas ir 13 mokinių sužeista. 
Mokytojas Garland Foster, 43 m. 
amžiaus, buvo vienas iš atomo 
specialistų ir anksčiau dirbęs ato 
mo tyrinėjimo laboratorijose. 
Šią raketą jis gamino trejetą 
dienų. Buvo keturių vaikų tėvas.

• 4 metrų kukurūzai išauginti 
Rokiškio rajono „Žalgirio" ko
lūkyje.

• Eksperimentinis keramikos 
fabrikas veikia Vilniuje.

Mažasis mėnulio satelitas, ku
ris manoma paleisti rytoj die
na, pritvirtinta prie raketos vir
šūnės. (INS)

cialius asmenis ir patys užėmė 
prekybos koncernus. Tarp užim
tų įmonių buvo ir KPM įmonė, 
kurios žinioje yra apie 70 proc. 
visos Indonezijos tarpsalinio 
transporto. Šie komunistų įta
kon patenką koncernai atsiliepia 
ne tik Olandijos, bet ir viso Va
karų pasaulio ekonominiam gy
venimui.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
• „Pratina prie terliojimo“. 

Vyr. inžinierius ekonomistas K. 
Bindorius „Tiesoje“ rašo: „Mū
sų fabrikų gaminamas plonas su
geriamasis popierius, nusausi
nant raštą, visuomet daugiau ar 
mažiau jį sutepa. Tai be reikalo 
nervina plunksnos darbuotojus, 
o moksleivius nenorom pratina 
prie ‘terliojimo’. Nejaugi mūsų 
popieriaus fabrikai negali paga
minti gero sugeriamojo popie-

Komunistų riaus?“
• Kauno istoriniame muzėju- 

je atidarytas naujas skyrius, ku 
riame vaizduojamas Lietuvos is
torijos laikotarpis huo IX-jo am 
žiaus iki 1917 metų. Tarp kitko 
rodomi atskiri Žalgiro mūšio e- 
pizodai, baudžiavos medžiaga ir 
kt.

• Iš Kolumbijos į Lietuvą su
grįžę Pranas Radzevičius, Alek
sandras ir Agota Stoniai.

• Mokslinė ekspedicija apžiū
rėjo Puntuką (netoli Anykščių) 
ir ištyrė, kad šitas didžiausias 
akmuo Lietuvoje sveria 265 to
nas. Artimiausiu laiku prie Pun
tuko bus pastatyta lenta su vi
sais duomenimis apie jį.

• Sovietinis pašto ženklas, 
vaizduojąs Lietuvą, išliestas ry
šium su Spalio revoliucijos su
kaktimi. Lietuviško peisažo fo
ne atvaizduota mergina tauti
niais drabužiais ir respublikos 
herbas. Lietuvių ir rusų kalbo
mis užspausdinta „Lietuvos TS 
R-ka“.

• 1956 metais Lietuvos res
publikos prekybinės organizaci
jos gyventojams pardavė: dau
giau kaip 2,000 motociklų, be
veik 53,000 dviračių, apie 35,000 
radijo imtuvų, 1,000 televizijos 
aparatų, daugiau kaip 13,000 fo
to aparatų (Šiaulių dviračių fab
rikas per metus pagamina apie

1180,000 dviračių. Iš Lietuvoje 
parduoto skaičiaus matosi, kad 
krašte lieka tik apie trečdalis 
gamybos, o du trečdaliai išve
žami iš Lietuvos).

• Lietuvos jaunuoliai Kazaehs 
tane. „Komjiaunimo Tiesos“ ži
niomis, Kazachstano žemės ūky
je dirbą 2,000 Lietuvos jaunuo
lių. 1,200 jaunuolių ir merginų 
tiesia geležinkelius. 5,000 Lietu
vos jaunuolių padėjo šią vasarą 
nuimti derlių 600,000 ha plote. 
Lietuviai Kazachstane suarę 64,- 
000 ha dirvonų. (E.)

KALENDORIUS
Gruodžio 6 d.: šv. Nikalojus. 

Lietuviški: Tolutis ir Visginė.
Saulė teka: 7:02, leidžiasi: 

4:21 vai.
ORAS

Šiandien Chicagoje ir apylin
kėse nedidelis vėjas, debesuota, 
malonus oras. Temperatūra apie 
50 1. Penktadienį šalčiau.
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Sportinis laiškas iš New Yorko
Būk pasveikintas, Bičiuli!

Jau kuris laikas norėjau pasi
dalinti sportinėmis nuotrupomis 
iš New Yorko dangoraižių šešė
lių, tačiau vis nepavykdavo ma
no norų įgyvendinti. Tačiau 
šiandien, vos tik parėjęs iš krep
šinio rungtynių, sėdau prie sta
lo ir bandysiu pasidalinti minti
mis.

Krepšinis
Nors iš spaudos atsiliepimų 

(na,, ir Tavo nuomone) New Yor 
ko krepšininkai Chicagoje buvo 
visiškai “žaliukai” ir, kiek tarp 
eilučių buvo galima išskaityti, 
be reikalo į didįjį Lietuvos krep
šinio pergalių 20 m. sukakties 
minėjimą važiavo, tačiau aš as
meniškai jaučiu didelį laimėji
mą, atletus Chicagon pasiuntęs; 
tiksliau sakant — prie atletų da 
lyvavimo šventėje prisidėjęs. 
Kaip nebuvo gėdos Lietuvos 
krepšinio rinktinei, išsikovojus 
Europos meisterio vardą, nuva
žiuoti Prancūzijon ir patirti ne
malonų pralaimėjimą, lygiai taip 
pat nebuvo (ir nėra) gėdos A- 
merikos lietuvių krepšinio meis
teriui Brooklyn Liet. Atletų

jo dvi pergales ir paskutinėse 
rungtynėse suklupo prieš stip
rius Ridgvvood vyrus 52:43, Čia 
mūsiškiai vėl negalėjo pasirody
ti pilnoje sudėtyje ir, Kuryla, pa 
siekęs 16 taškų, Daukša su Alg. 
Biručiu po 10, Bagdonas — 6 ir 
Kidžius, įkrovęs vieną baudą, 
aiškiai pavydėjo kolegoms, besi
linksminantiems studentų pobū
vyje. Beje, prisiminiau studen
tus. Po pralaimėjimo Chicagoje 
atletai krepšininkai “galando ka 
ro kirvius”, ruošdamiesi “skai

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, n.LTNOIS Penktadienis, 1957 gruodžio 6

tai šiame sezone stebimės fata-i 3:1. Moterų vienete pirmąją vie- 
liška jo nesėkme. Tiek rungtynė tą lengvai išsikovojo M. Žukaus
sc prieš Swiss (pralaimėta 2: 
1) tiek prieš Eintracht (2:3) ir 
tiek pagaliau Amerikos taurės 
rungtynėse prieš German Hunga 
rian (1:2) pralaimėjimo šešėlis,

kienė; vyrų dvejete Vaitkevi-

Komiteto pirm. dr. Stp. Bie- 
žis ir kiti komiteto nariai šiltai 
priėmė Lietuvos krepšinio vete-

čius — Naruševičius ir mišriame ranų pasisiūlymą ateiti dabarti- 
dvejete M. Žukauskienė ir A. I niam lietuvių sportuojančiam
Ruzgas.

Pirmųjų vietų laimėtojams
krinta ant jo pečių. Tvirčiausiai Rytų apygardos vadovas A. Vak , 
šiame sezone pajėria lieka vidų- sėlis sporto klubo vakaro metu 
rio saugas senasis Arens, ku- įteikė dovanėles. Žaidynes tvar- 
rjam yra sunku viską ant savo kingai pravedė stalo teniso va-
pečių išnešti.

Lietuvių sporto klubo jaunių
dovas J. Lapurka.

Kas liečia krepšinio minėjimo
komanda pradėjo pirmenybių se metu išleistą leidinį, turiu pasa- 
zoną ir pirmose rungtynėse gra- kyli, kad jis New Yorke sukėlė 
žiais C. Stanaičio ir R. Kliveč- nemažą susidomėjimą, tik atro-
kos įvarčiais išsikovojo 2:0 per
galę prieš stiprius Sport Club 
New York jaunius. Bendrai at
rodo, kad šiais metais jaunių va
dovas energingasis J. Klivečka 
turės viena stipriausių jaunių 
vienetą New Yorke. Ir svarbiau
sia iaunūi v’enuolik'čs daly
vis T<’ Rn^ckas buvo paimtas 
j ly. v- Vnr'ro įeu ūt rinktinę ir 

su
puoti” akademikus. Nors ir di
džiojoje spaudoje buvo rašoma,'ta”“*"'^eriniame susirikime 
nors studentų biuletenis — su- Philadelphia Budreckas 
važiavimo programa aiškiai ro
dė, kad penktadienį, lapkričio 
29 d., New Yorke Chicaijos ASK 
Lituanica rungtyniaus su Ame
rikos lietuvių meisteriu — Brook 
lyno Lietuvių Atletų Klubu, ta
čiau atletams nepavyko akademi 
kų pasigauti, todėl ir kerštas ati 
dėtas kitai datai.

vienintelį rungtynių įvartį.
Stalo tenisas

Lapkričio 9 d. Fasko Rytų 
sporto apygarda suruošė New 
Yorke rudens stalo teniso žaidy
nes, kuriose pasigesta didesnio 
dalyvių skaičiaus. Pačios rung
tynės nebuvo augšto lygio, ta
čiau kaikurie susitikimai davė į-

do, jog 'nevisi žino, kur jis yra 
gaunamas. Jei kas norėtų šį pir
mą išsamesnį leidinį apie Lietu
vos krepšinį gauti, terašo šiuo 
adresu: A. Bagdžiūnas, 188 Lo- 
gan Str., Brooklyn 8, N. Y., arba 
teskambina telefonu MIdway 7-‘ 
0935.

Lik sveikas, ir iki kito laiško!1
Ant. Bagdžiūnas I

PASKUTINIS POSĖDIS
Lapkričio 30 d. Lietuvos krep

šinio pergalių 20 metų sukakties 
minėjimui ren|gti komitetas bu-! 
vo susirinikęs paskutiniam savo 
posėdžiui. Jo metu buvo priim- ’ 
ta komiteto surengto minėjimo, 
įvykusio lapkričio 9 — 10 dieno
mis Chicagoje, finansinė apy
skaita, kuri bus persiųsta Vid. 
Vakarų sporto apygardai, nes 
jos pavedimu šis minėjimas bu
vę rengtas.

Lš šios apyskaitos paaiškėjo, 
jog mfcėjimo rengėjai turėjo pi
niginių nuostolių. Tačiau iš gau-

jaunimui į pagalbą ir apsvarstė 
kelius, kurie galėtų suvesti abi 
puses glaudžiam bendradarbia
vimui.

Nors komitetas, atlikęs jam 
pavestą uždavinį, šio paskutinio 
posėdžio metu buvo likviduotas, 
tačiau dauguma jo narių pareiš
kė norą ir toliau darbuotis lie
tuvių sportinėje veikloje. E. Tyl.

(Nukelta į 5 pslri

KAZYS ČESNAUSKAS |
6444 80. TBOY ST. |

Telef. WAlbrook 5-7670 lz I
Olbson 8-4938 M

• Generalls kont rak tori ua nau ® 
Jų namų statybai. įvairiems re- ’ 
montama Ir namų pertvarky- M 
mama • Turime uidelj patyri- A

W mų namų statyboje. • Patys R, 
A atliekame cemento Ir medžio į j 
® darbus. • Apkalnavlmai nemo- įt

I : ■ I- "
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MOVING
A BENIULIS atlieka Įvairiu* 
per kraustymu s bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų

Tel Blshop 7-7075

TeL REllanos 5-llli
DR. WALTER J. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 West 59 Street

Vul. i ..uiMU., auutul, aetvlrtarf. -Ir 
penktad nuo 1—4 p .p. 4:10—1:10 
vai. vak Trečlad ir šeštad. 1—4 v. 
P P

P. tILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Protoztatas

Aparatai-Proteaal. Med. ban 
dalai. Suec. pagalba kolom 

t Arch Supporta) Ir t. k
Vai.: 9-4 Ir 4-1. šeštadieniais t-l 

I ORTHOPEDIJOH TECHNIKOS LAB
1 2850 W. 63rd St, Chicago 29, Ui 
| _______ Tel. PHoapect 4-5084

*

Iri oriau Ir buto Obymplc 2-4152
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th SU Cicero

Kasdien 1-1 vai. Ir « I nl vak 
Išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 1-1214, Jei 
neatsiliepia, laukite KEdsle 1-1848

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Avė.
VAL Kasdien popiet nuo 11-1:80 v. 
Vak. pirm. antr., ketvlrt 8-8:80 v 

Trečlad. tik susitarus.

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė)

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGI 
8PECIALISTB

1154 South Weetern Avenne
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1144 
Ren. tel. WAlbrook 5-4145

DR. J. j. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nauju adnou: 4250 W. 6Srd St 
Ofiso teL KEUaaoe 5-4410 

fUadd. telef. CMtovehlU. 8-0611 
Valandos: 1-8 p. m., 4-8 p. m 

Penktad. «k po pietų.
Trečlad. Ir šeštad. pairai sutarti

Ofiso tel. CIAffMde 4-2894 
ttezldenctlo*: ULfayetto 8-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.; nuo 2 iki 4 ir 4 Iki 9 v. vak 
*»ta<i nuo, ' Iki 4 vai.. lšekyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drtve 
(Clvlo Opera House, kamb 888)

Vai. kasd. 12—4 
TeL OEntral 4-2294

5002 West 14th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-8 vai 

Tel. TOvvnhall 3-0959 
Kitu laiku Ir trečlad. susitarus 

Rezld. tel. HEmlock 4-7080

Krepšinio pergalių minėjimo domias kovas. Vyrų vienete, ne- 
šešėlyie Brooklyn Lietuvių At- dalyvaujant stipriesiems New 
lėtų Klube surengto senųjų klu- Yorko atstovams Meilui, Ado- 
bo narių pagerbimo vakaro me- mavičiui, Gerulaičiui ir pernykš 
tu buvo pagerbtas Europos krep čiams Rytų apygardos stalo te-

. . ................. . šinio meisterio — Lietuvos rink niso “tūzams” A. Kubiliui ir St. .
Klubui pralaimėti prieš šiuo me- tin_s žaidėiag ir. Brooklyno Lie- Zabuliui (Hartford), pirmą vie- į tų atsiliepimų buvo susidarytas 
tu pajegesn; vienetą — ASK Li- tuyių AUetų Klubo narys Artu- tą laimėjo jaunasis Waterburio vaizdas, kad visais kitais atžvil- 
tuamicą. . Andrulis. Čia turėjau ma- atstovas St. Juraška, baigmėje Iriais minėjimas vispusiškai pa-

pag įau, mie as iciu i, iš lonią pareigą gausiems senesnės i ;v« kės v Banelį (New York) vyko. . __
kartos lietuviams nušviesti gar

DR. 1. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJ AT TR CHIRURGAI 

5430 S. Eedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 
'41 valandos skambinti telefono 

HEmlock 4-1562 nuo 2 Iki 9 vai. 
p p kasdien Išskvnss trečlad *v
*e*tad

Rna. tel GRovehill 4-5404

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

D R. A. MACĮ Q lt A S
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.

DR. VYT. TAURAS
gydytojas ir chirurgas

(Bendra praktika Ir moterų igos) 
Oflaa. k m.: 5100 8. Vfeirtora Avė 
Tel. PRospect 8-1228 arba WE 4-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v„ Antr 
Treč. Ir Penkt. 6-9 vai. vak.. Seštad 
2-4 vai. popiet ir sulig susitarimu

porinsiu didžiausią nesėkmę: die 
ną, prieš išskrendant į Chicagą, 
mūsų didžioji parama Aligirdas 
Vyšnius treniruotės metu susi
žeidė koją ir, dr. Savicko įsaky
mu, keliems mėnesiams turėjo 
būti “išimtas iš rikiuotės”. Jo 
sužeidimo paveiktas “sustreika
vo ir kitas žaidėjas — P. Dovy
daitis, kurio atveją sportinė va
dovybė spręs pagal klubo draus
mės statutą. Tačiau nenoriu ti
kėti, kad studentai prieš liku
sius atletus turėtų “lengvą duo
ną” (atleisk kaunietišką išsireiš
kimą!). Jau ir pati pasekmė sa
ko, kad rungtynės studentams 
nėbuvo pasiveikščiojimas Michi- 
gano pakrantėse...

Žinoma, sunku ką nors spręsti 
pačiam rungtynių nemačius, ta- i 
čiau viena turiu pasakyti, kad 
dalyvavimas toje šventėje mūsų 
vyrams buvo daugiau negu rung 
tyniavimas. Nereikia pamiršti, j 
kad penketas Brooklyno atletų 
atstovų pirmą kartą pamatė 
tuos, kurie iškovojo Lietuvai gar 
bimgą Europos meisterio vardą. I 
Ir, vos tik grįžę New Yorkan, jie ' 
tuojau išliejo įspūdžiais kupinas 
savo širdis, dėkodami klubo va
dovybei už neįkainojamą progą 
kelias valandas pabuvoti drau
ge su Europos krepšinio meiste
riais — Lietuvos krepšinio did
vyriais. Ir man atrodo, kad šis 
faktas yra kur kas svarbesnis, 
negu eilinis laimėjimas arba ne
pasisekimas aikštėje.

Tebūnie man leista Brooklyn 
Lietuvių Atletų Klubo krepšinin 
kų vardu padėkoti šventės ini
ciatoriams, organizatoriams ir 
pravedėjams už atliktą, milžiniš
ką darbą ir už užžiebt ą Lietuvos 
krepšinio rinktinės pergalių ži
burį, kuris pačiu laiku prašvietė 
lietuviško sportinio jaunimo 
mintis.

— o —
Atletai krepšininkai New Yor 

ko YMCA pirmenybėse išsikovo-

bingą Lietuvos krepšininkų per-1 
galę 1937 ir 1939 metais, kada 
A. Andrulis buvo vienu pagrin
dinių žaidėjų. Sportininkų vardu 
jam buvo įteiktas adresas ir kuk 
Ii dovanėlė.

Futbolas
Nelinksmas mums šių metų 

futbolo sezonas: pirmasis ratas 
jau beveik baigtas (liko viene
tuos rungtynės), o kapitalas men 
kas — vos keturi taškai. Žiūrint 
ir pro šviesiausius akinius, yra 
didelis pavojus sekančiame sezo
ne atsidurti žemesnėje grupėje. 
Jei seeniau džiaugėmės mūsų var 
tininko O’Brien sugebėjimais,

STATYBAI
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

! CARR 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pros.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą Ir Prekių Pristaty 
axą Teikiame Nemokamai. 

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

SKIP’S 
Liquor Store

5515 SOUTH DAMEN AVENUE
ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

DECEMBER-GKUOD. 5, 6, 7 d. d.

S E L F 
SERVICE

Tel. ofbio WA 5-3010, rez. PR 4-7383
DR. ANTANAS ALEKNA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1601 W. Garfield Blvd.

Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 Ir 6—8; šeėtad. 1—4; trečlad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIONAS
»KIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
- Pritaiko akinius —

6322 South We4tern Avenne 
vai. kasdien 10-12 vai. h 7-8 vai 
vak. Šeštadieniais 19-i vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarus

Ofiso ’elefonas: PR 8-3229
Ree telef W Al brook 5-5074

STEINHAGEN (URUUELL) GIN Fifth $398

ASBACH IJBALT Fifth $4.89

MARTEEL THREE STAR COGNAC Fifth $4.98

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

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

Šeštad. 2—4 vai. vak. 
Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 

Telef. ofiso LAfayette 8-6048 
Rez.: W klbrook 5-304K

GRAIN ALCOHOL 190 PKOOF U.S.P. Fifth $4-89

ASSORTED GERMAN WINES Fifth

"d ofiso HE.4-6849 rez. HE.4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2484 West 71st Street

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

MOODY £ CHARTREUSE (Green), 103 Proof Fifth $0.79

CHARTREUSE (YELLOW) $5.85

IMPORTED CKEME OF BANANA 
OR PINEAPPLE LIQUEUR

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6317 South Western Avenne 
Ohleago 29, Ui 

telefonas REpubllc 7-4900 
Rezidencija: GRovehIU 4-8161 

Pasimatymai pagal sutartį

Fifth $4.98

KAHLI A IMPORTED COFFEE 
EIUUEUR Fifth $5.89

Ofiso HE 4-1818, arba RE 1-9700 
Rez. PR 0-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Spcdalyb? — vidaus ligos 
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

Tel. ofiso HE 4-2128, rez. Gito. 8-619?
DR. V. P. TUMASONIS

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

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 6—9 v. v 
Antrad. Ir penk. 1—6: Seštad 2—4. 
Treč. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIŠIUS
GYDYTOJA TR CHIRURGE 

Office: 10748 South Mlchlgan Avė.
Bato 1653 W. 103 St, Beverly Hills

Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. vtį 
Vai,; kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v., 

Išsklrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
Iki 4 vai. popiet

Tel,; Ofiso — PUllman 5-4799 
Buto REverly 8-894?

Telefonas GRovehtll 6-282S
DR. 8. VaLIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybč: AKUŠERIJA Ir MOTERŲ
LIGOS

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

Šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

Ofiso HEmlock 4-6816 
Rez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
pijAucių ir vidaus ugoo 

2745 Weet 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligonine) 

Priima pairai susitarimo

I>1. ofiso PRospect 6-9400
Rezld. PRospect 6-9400

OR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškevlčlfltš)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ 
6248 South Kedzie Avenne

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

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

(Arti Archer Avė.) 
Valandos: nuo 10 Iki 12: S—8? 7-9. 

šeštad 10—12. Trečlad. uždaryta
UAfayette 8-4949.

Namu — CEdarzrest 2-7789

Tel. oftao VIctory 2-1581
Rez. VIctory 2-0742

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 West 31st Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

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

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. nuo 

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

TeL ofiso PR. 3-6444, rez. HE.4-S150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Marųuette Bd.
Vai. nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki 8 v~ 

Trečlad. Ir šeštad. pagal eutarti

MARASCHINO LIUIJEIJR Fifth $3.39

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
3415 SO LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 6 1882

Tel. ofiso PR 6-8888, rez. RE 7-01D9
A DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weet 6Srd Street

VAL kasdien nuo 8—4 p. p. Ir 7:B« 
Iki 9 vai Trečlad. Ir šešt. uždaryta

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenne
' iflso vai.: nuo 8-4 Ir nuo 6-8:>4 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. YlrglnU 7-0086 

Retadend Uos tel. BEverly Z-8944

Oftao HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rez. RE 7-6867

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija Ir moterų ligų 

2454 West 71at Street 
(71-ca ir Campbell Avė. kampas)
Vai.: kasdien 1—S Ir 6—8 vai. vak. 
šešadlenlals 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

Ofiso telefonas — Blshop 7-2525
OR. AL RAUKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4342 Archer Avenne

(Kampas Kedzie Ir Arcbpr) 
VAL. kasdien nuo 2:00 Iki 9:00 V. 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. J. RIMDZUS
< TlIROPRACTOIl

1128 Kroaduay, Gary, Indiana
Tel. TUmcr 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šošt. 10-12 
vai. prieš piet. Kilu laiku pagal su- 
Hilarimij,. Tel.: Office Gary TVrner 
3-9902. Ren. Uh-go Blshop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEU. CHIRURGINM IB 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

Priešais Šv. Kryžiaus llgonln. 
Telef. REpubllc 7-2290 

▼AL.: Pirm., antr.. Kert., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryto Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečlad Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
rel. oftao OA. 4-0257, m. PR 6-445« 

Rezld. 4600 8. Arteslan Ava
VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.a 6—7 v v

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 25 metų patyrimo
Tel. YArda 7-182F 

Pritaiko aktnlur 
Kreivas akis 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dirbtuvė 
756 W64t S5th Street

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

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE !
Remiantis Chicagtto Navings Bendrovės praeitimi, nuo pat jos įsikūrimo 
1924 met., jos pavyzdinga biznio tvarka, ypatingai Indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės Ir pelningesnės įstaigos pasidėti 
taupomus pinigus. Pasidėję (atipinius pas mus gausite ne tiktai saugumą 
— jų apdraudimą iki $10,000.06, augštą dividendą, bet ir daugelį kitų pa
tarnavimų veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Chicago Savings Bendrovės įstaiga yra viena 
iš gražiausių ir .moderniausiai (rengtų visoje Illinois Valstybėje.

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

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

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

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

Telefonas ORovehill 0-1695
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTf 
— PRTTATKO AKINTUS — 

Valandos, n i a ir < » v. v. pagal
<UMlt»r1m, Išskyrus tročladlsnitv* 

2422 W Margnette Road
Ofiso Ir koto tel. Ol.ymiilc 3-I3SI

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 40th Conrt, Cicero 
Kasdien

DR. ANT. RUDOKAS, Opi 
Tikrina akis Ir pritaiko aklnlna 

keičia stiklas Ir rėmas 
1466 8. Oalifornla Are. YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečlad. ui 
taryta). Aeštad. 16 ryto Iki S y. p. n

“ ANATOLIJAUS KAIRIO 

trijų veiksmų komedija
iš lietuvių gyvenimo 

J. A. Valstybėse

DIAGNOZE
Kaina: $2.00, 150 pnsl. 

Užsakymus ir pinigus siųskite-

DRAUGAS
4545 West 63rd Street, 

Chicago 29, III.

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4646 Wust 63rd St., Chicago 29, Illinois Tel. LUdlow 6-9500

Entored aa Second-Class Matter March 81, 1916, at Chicago. UUnola
Under the Act of March 8, 1879

Mcmher of the Cathollc Press .Ass’n 8VBSCRIPTTON RATE8
Publlshed dallv czept Sundays, 810.00 per yrar outstde of Chicago 

by the 212.00 per year in Chicago & Cicero10—12 Ir 4—7 vai
4a*4-0/4 Mlr » A « •»

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 
į neH jin yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 

1 v ra prienama visiems.

l.tthiiunlan Cathollc Press Hoclcty 210.00 per year In Canada
Eorelgn 812.00 per year

PRENUMERATA: Metams *4 meto 3 mčn. 1 tušo
Chtcagnl Ir Ctccro.l 812.00 26.F>o 83.60 21.60
Kitur JAV Ir Kanadoj 210 oo 85 ho 23.00 81.26
Užsienyje 212.00 86.60 83 60 81.80

Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Nesunaudotų Mralpsnlų ne
saugo, Juos grąžina Mk Iš anksto susitarus Redakcija ut skelbimų turini

Skelbimų kainos prisiunčiamos
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GAL IR GERAI?

Adlai Stevensonas, du kartus buvęs demokratų partijos 
kandidatu j JAV prezidentus, jau galutinai atmetė prezidento 
Eisenhowerio kvietimą vykti j Nato konferenciją Paryžiuje JAV 
delegacijos patarėju. Savo atsisakymą jis motyvavo tuo, kad, 
girdi, jis visvien konferencijoje dalyvautų be atitinkamo autori-1 
teto, ne su viskuo galėtų sutikti ir pagaliau ne prieš viską ga
lėtų viešai pasisakyti, šitokį motyvavimą tenka laikyti politiniu 
ir partiniu. Dalyvaudamas konferencijoje, jis lyg įsipareigotų 
remti jos nutarimus, su kuriais nė jis, nė jo vadovaujama par
tija gal negilėtų sutikti. Taip pat nenorėtų sudaryti vaizdo, kad 
jis ir jo partija yra priešinga konferencijai ir jos nutarimams. 
Mat, kai jis lankėsi Baltuosiuose Rūmuose, jis buvo plačiai su
pažindintas su konferencijos tikslais ir jos programa ir yra pa
reiškęs, kad su dauguma dalykų, kurie konferencijoje bus pa
liesti, jis sutinka.

Tenka pasakyti, kad Adlai Stevensono išsisukinėjimas yra 
gana gudrus ir įtikinantis.

Kongresą dabar kontroliuoja demokratų partijos atstovai. Jį 
lyg norima palaikyti atsargoj. Jei Paryžiuj įvyksiančioj! (konferen
cija padarytų kokių nutarimų, kuriuos JAV Kongresas turėtų 
peržiūrėti, pakritikuoti, daryti jų galimas pataisas, p. Steven
sono dajyvavimas konferencijoje gaištų suvaržyti JAV Kongreso 
daugumą. Nors Stevensonas ir nėra JAV Kongreso narys, ta
čiau jis yra partijos vadovas, ir demokratų daugumai būtų nepa
togu jį aštriau kritikuoti. 0 kritika kiekvienu atveju yra rei
kalinga ir naudinga.

Nuošaliai stovėdamas nuo konferencijos darbų, p. Stevenso
nas ir pats bus laisvas kalbėti apie jos darbus viešai ir kritiškai. 
Tuo būdu jis mano geriau pasitarnauti krašto gerovei.

Gerai atsimename tuos laikus, kai krašto administracija bu
vo demokratų rankose. Užsienio ir net vidaus politikos dalykuo
se jai artimai talkininkavo respublikonai — Frank Knox, Henry 
Stimson ir John Foster Dulles. Jų patarnavimas didžiųjų krizių 
metu demokratų administracijai labai daug padėjo. Buvo nau
dingas ir pačiai valstybei. Tačiau kaikurie dalykai neigiamai pa
veikė respublikonų partiją. Matyt, jog tai ir Stevensonas tu
ri galvoje.

Karo ir krizių meįtais yra bandoma užsieni^ politiką 
vesti nepartine kryptimi. To siekė demokratai II Pasaulinio ka
ro metu. Tai jie buvo ir pasiekę. Tokią nepartinę užsienio poli
tikos liniją nustatyti daug padėjo senatorius Vanderibergas (jau 
miręs). Jis dideliu savo autoritetu ton kryptin pakreipė JAV 
Kongresą ir savo partiją. Jis pats dalyvaudavo tarptautinėse 
konferencijose. Jis neatsisakydavo padėti prez. F. D. Rooseveltui 
ir valstybės sekretoriams.

Kviesdamas delegacijon Stevensoną, prez. Eisėnhovveris no
rėjo laikytis demokratų vyriausybės įgyvendintos linijos. Žinoma, 
užsienio politikos reikaluose laikytis nepartinės linijos. Žinoma, 
niekas neabejoja, jog šiandien gyvename didelės krizės laikus, 
kad tokios linijos politika yra reikalinga. Viena partija nenori 
imti visos atsakomybės. Bet atrodo, jog, Stevensonui atsisakius 
vykti į konferenciją, respublikonų administracija bus viena atsa
kinga už konferencijos pasisekimus ar nepasisekimus.

Gal taip ir geriau? Geriau būtų, kad į šią konferenciją, kaip 
aną kartą rašėme, ir pats Prezidentas 'nevyktų, nors sveikata ir 
leistų jam tai daryti. Jei opozicinė partija Kongrese nori rezer
vuoti sau teisę atvirai pasisakyti apie konferencijos darbus, juo 
labiau prezidentūros instancija tokiais atvejais turėtų būti lai
koma atsargoje.

DVIEJUOSE HORIZONTUOSE
ALMIS DRUUA

Bodą* ir girtos dainos... tik po keturis šimtus gramų
Pati didžiausia bolševikų nuo panMšiamų grūdų. Žmones apė- 

dėmė, kurią jie padarė jėga o- neviltis. . 
kupavę Lietuvą ir kitus kraš- Nors aprašomasis kolūkis pa
tus, tai žemės atėmimas iš ūki-1 skendęs skolose ir žmonėms ba- 
ninkų ir priverstinis ūkininkų do šmėkla graso, bet kolūkio 
suvarymas į kolektyvinius pirmininkas Šaulys štai kaip 
ūkius. įkalba:

Sovietinis rašytojas J. Avy-! “Metas iš viensėdijų pasiju- 
žius ilgoje savo apysakoje “Upė dinti. Kieno namai griūva? 
ir krantai”, kuri buvo spausdi-| Neatsirado tokių. Chm 
narna okupuotosios Lietuvos Mano būtų palaikė trobeliūkštė. 
Rašytojų s-gos organe “Perga- Sienos dunda, grebėstai grybo 
lė”, aprašo kolūkiečių gyvenimą išėsti. Bet paramsčius dar ga- 
Žemaitijoje 1954—56 m. m. lai- Įima gyventi. Ir sodelis suau- 
kotarpyje. gęs, ir tėvų — senolių pasodin-

Žinoma, apysakos autorius tas kaštonas prie. vartų ošia. 
stengiasi kolūkiečių gyvenimą 
vaizduoti šviesiausiomis spalvo
mis. Bet kaikurios apysakos 
scenos mums aiškiai nušviečia 
faktą, kokia “laimė” ir “ger
būvis” lydi mūsų vargšus bro
lius kolūkiečius tėvynėje.

Antai kaip atrodo kolūkis iš 
tolo sovietinio rašytojo akimis 
žiūrint: "... Užmetęs pirmą
žvilgsnį, vargu kas galėjo pa
sakyti, kad šiame Žemaitijos 
kampelyje jau penkerius metus 
gyvuoja žemdirbių artelė. Viso
je apylinkėje, trisdešimt penkių 
kvadratinių kilometrų plote, 
apimančiame penkis kaimus, 
priklausančius kolūkiui “Nauju

Linksmiau. O iš kitos pusės 
vėl —aplinkui kolūkio pasėliai... 
Ar tau kiaulė iš gardo ištrū
kus, ar vištelė pro spragą ... 
Vis ne į savo daržą, vis naudą 
į namus, ne iš namų . ..”

Paskutinioji citata mums aiš-

ATOMINIS POVANDENINIS LAIVAS

Naujas atominis povandeninis laivas Long Beach nuleidžia
mas Fore River, Mass. (INS)

nes tikriausia okupuotoje Lietu- Todėl nenuostabu, kad kal
voje maža yra tokių žmonių, kurie spaudos darbuotojai, ra- 
kurie nebūtų klausęsi laisvojo šydami straipsnius spaudai, pri-

kiai liudija, kaip mūsų vargšai Amerikos bAlso, 
kolūkiečiai nenori keltis į bol- j radijo bangomis, 
ševikų žadamus kometynus ir
kaip jiems brangi yra sava pa
stogė, nors laiko audrų ir vėjų■ Mūsų tauta yra suskaldyta ir
apgriauta, pašiurusi. išblaškyta. Daug žinių, atėjusių

iš anapus uždangos, skelbia,

atskriejančio

Atsargiau su slapyvardžiais

sidengia slapyvardžiais.
Beje, vis pasitaiko atsitiki

mų, kad laikraščių ar žurnalų 
redaktoriai, ar tai norėdami au
torių stipriau pagerbti, ar skai
tytojus geriau apšviesti, paima
ir prie slapyvardžio prijungia 

kad Sibire tebėra vergų sto- tlkrąJą Pavardę. Dar skaudžiau, 
vykios, kad Lietuvos kalėjimuo- į ka<^ kokių nemalonių išsišoki-

.... , .. . , ,mų padaro ir tie redaktoriai,se pilna politinių kalinių, kad . . ’«. --------------- ---------- -----„ ..... kurie paties autoriaus asmeniš-
keliu”, nebuvo matyti nė vieno , pabaksnoja raudonąjį aktyvą,! ar V1S atsiskaitinėjama su gi- bent dešimtį kartų būvo 
visuomeninio pastato. Nebent J bet už vis stipriausiai “buožes” j minėmis tų žmonių, kurie akty- prašyti slapyvardį išlaikyti pa-

“Amerikos balsas” kolūkiečio 
pirkioje

Sovietinis rašytojas J. Avy
žius už visas kolūkio nesekmes

naujas sienojus aptręšusioje pir- ir 
kioje, kai kur aplopytas sto
gas, tvora, apmaustyta puody
nėmis, tikino, kad čia gyvena
ma ir dirbama žmonių ... Prie 
kiekvienos sodybos žaliavo dar
žas — šešiasdešimt arų .. . Pro 
paskubomis sukaltą lentinę sie
ną sukriuksėdavo individuali 
kiaulė su s visuomenine. Susi
maišydavo avys. Vienkiemio 
šeimininkė kartais vietoj savos 
pamelždavo kolūkinę karvę...”

Pamatę kolūkį iš tolo, pasi
žiūrėkime, kas darosi viduje: 
“Kolūkyje visiškai pašlijo dar-

Amerikos balsą”:
“ ... Vakare užsidangsto lan

gus, sukiša galvas vienminčiai 
prie radijo aparato. Kalba 
“Amerikos balsas” ... Tai ge
rai! Broliai lietuviai, žada su
grįžti ... Och, koks malonus, 
saldus balsas, širdį tartum me
dumi tepa ... Dėkui tau už pa-

viai veikia vakaruose.

Ne vien tik sputnikas 
skrieja aplink pasaulį

Raoul Fellereau, vadinamas 
‘meilės klajoklis”, nenuilstamai

slaptyje.

ma atostogų. Dabar, jau pasvei
kusi, ji noriai pasilieka savo 
darbo vietoje, nenuilstamai rū
pindamasi raupsuotaisiais. “Ra
oul Fellereau” šimto tūkstančių 
frankų premija kas porą metukeliauja per visą pasaulį, rink

damas aukas raupsuotiesiems, skiriama kokiam gydytojui ar 
guodą! Stenkis, išsijuosęs va- Tai jo vadinamai “visų amžių misionieriui, be tautybės, lyties 
ryk šventą darbą, o mes čia jau labiausiai kenčiančiai žmonių ir religijos skirtumo, kuris yra 
kaip nors tau padėsim... Ir daliai” gelbėti jis jau yra pa- pasižymėjęs kovoje prieš raup-
Kuprys, užsisagstęs - iššokusią 
krūtinę, bėga su naujienomis 
toliau..

Arba štai ištrauka iš A. Bal-
bo drausmė. Neprityrę brigadi-, trūno apysakos “Dainavos pa- 
ninkai, nesugebėdami susidoroti Į vasaris”: “ ... šaižiai traškėjo

Galvosūkiai
Bostono “Monitor” redakto

rius rašo: į
Susirūpinimas “sputnikais” at 

ima dėmesį nuo tikrai pagrindi
nių klausimų. O jų turime tris. 
Pirmas — tai sutvarkyti JAV 
technikos ir mokslo pajėgumą 
rytojaus ir tolimesnėms ateities 
pastangoms. Antras — sustipo 
rinti lasvojo pasaulio apsigyni
mo sąjungas. Trečias — įver
tinti vidaus kovas Maskvos vir
šūnėse. Ar jos verčia mus ma
nyti, kad ten yra nepastovumas 
ir reikia laukti pasikeitimų?

Pirmuoju klausimu jau yra į- 
sakyta paruošti Jupiterio rake
tą, kurį išmestų į erdves ame
rikietiškąjį mėnuliuką. Preziden 
tas Eisenhoweris savo pirmoje 
kalboje gal ir tiesą sakė tvirtin
damas, kad Vakarų pasaulis šiuo 
metu dar turi apsigynimo ir puo
limo persvarą. Reikėsią tik per
tvarkyti JAV mokyklas, kad jos 
daugiau lavintų mūsų jaunimą 
gamtos moksluose ir suteiktų 
gabesniems studentams stipendi
jų mokslo baigimui.

Apsigynimo sąjungas stiprin
ti pirmą žingsnį turės padaryti 
Atlanto sąjungos posėdis Pary
žiuje, kuriame turbūt dalyvaus 
ir prezidentas Eisenhoweris. Pai 
niausiu klausimu čia bus įgyti 
mažesnių talkininkų pasitikėji
mą JAV ir Anglija, kad jos tik
rai pavartos baisiuosius atomi
nius ginklus, jei Maskva pultų 
nors ir mažiausią sąjungos na
rį, kaip puolė Vengriją. Reikės 
išspręsti, kas įsakys, kada ir kur 
atominius ginklus panaudoti. 
Gal reikės visiems apsikarpyti 
savo nepriklausomybes ir aptar
ti, kas gi bus jų “prildausomy- 
bės vienas euo kito” vadu.

Maskvos Viršūnių kovos klau
simas dar neaiškus. Sovietų pi-

Vakarams
liečia! rodos jau pradėjo dikta
tūrai klausimus kelti ir diktatū
ra jų jau nepažabos.' Nepastovu 
mas viršūnėse yra ir pavojus, ir 
padrąsinimas. Pavojus, kad be
sivaidiją viršūnių vadai tyčiomis 
kurstys pasaulyje krizes, kad iš
silaikytų. Padrąsinimas, kad, 
laikui bėgant, pramonės vedėjai, 
inžinieriai ir mokslininkai išsiko
vos sau ir kitiems laisvių ir ra
mybės. V.

SIENA TARP SAVĘS IR 
GERO

Daugumas žmonių būna bai
mės ir bailumo kaip užkerėti — 
neturto baimės, nepasisekimo 
baimės, skausmo ir ligų baimės, 
nelaimingų atsitikimų baimės 
— taip, kad tai, ko jie mielai 
norėtų išvengti, jie nuolat vaiz
duojasi ir tuo tiesiog iššaukia 
tas blogybes, kurių jie bijo; to
kiu būdu jie pastato sieną tarp 
savęs ir gero, kuris, kitaip e- 
sant, gal būt jiems būtų buvęs 
pasiekiamas.

Naujasis mąstymo būdas ana
jam yra tiesiog priešingas. Jis 
tvirtai pabrėžia, kad žmogus 
turi mąstyti apie tai, ko norė
tų turėti, o ne priešingai. Jis 
parodo žmonėms, kad jie patys 
turi mąstyti esą tobuli, sveiki 
<r stiprūs, jeigu jie nori būti 
sveiki ir stiprūs. Be to, moko
ma, jog žmonės, norį pasiseki
mo ir norį būti laisvi nuo ne
turto ir vargų bei varžymų, ne
privalo turėti jokio neturto ir 
nepasisekimo minčių, o priešin
gai. Jeigu norime progresuoti, 
turime susidaryti džiaugsmingą 
ir viltingą dvasinę būseną.

dideliuose, po sustambinimo iš* 
pūstuose brigadų plotuose, pa
simetė, nuleido rankas. Kai ku
rie iš jų pasekė pirmininko pa
vyzdžiu. Vienkiemiuose vis 
skambiau aidėjo girtos dainos 
apie vargelį, laistomą krūmine, 
vis dažiau riedėjo į Graudenus 
vežimai, gabendami turgun dy
kaduonių sugrobstytą visuome
ninį turtą...”

“... Lietūs užklupo pačiame 
derliaus nuėmimo įkarštyje. 
Supūdė tris šimtus hektarų ja
vų...”

“ ... Rudenį kolūkiečiai vietoj 
lengvabūdiškai pažadėtų penkių 
kilogramų gavo už darbdienį

baterinis radijo aparatas. Įvai
riais balsais tukseno, ūžė, zirzė 
telegrafo šifrai. Efiru skriejo 
žinios, pranešimai, nurodymai. 
Bet visą tai galėjo suprasti tik 
tie, kuriems buvo skirti šie pra
nešimai.

Buvo laikas, kai kažkokiais 
slaptais kanalais per Lenkiją 
jie turėjo gyvą ryšį su Vakarų 
Vokietija. Vėliau dar veikė jų 
siųstuvas, paruoštas Bydgoščio 
mokykloje..

Taigi, “Amerikos balsas” ir 
Lietuvos partizanai, ilgai bolše
vikų slėpti nuo savųjų žmonių

daręs per 700 tūkstančių kilo-, sus. 
metrų — t. y. tarsi būtų ap- j -— 
skriejęs 17 kartų aplink žemę. I 
Be paguodos žodžių, raupsų pa
liestiesiems jis yra surinkęs ne
maža pinigų ir vaistų. Sunku 
apsakyti, kokį džiaugsmą jis 
padaro tūkstančiams ligonių, 
juos įvairiose tolimose vietose 
lankydamas. Tas “meilės kla
joklis” yra tikras tikėjimo ir j 
.meilės apaštalas, kuris krikš
čionišką paguodos žodį taria 
kenčiantiesiems.

“Raoul Fallereau’’ vardo pre
mija šiais metais yra suteikta 
sesutei Otildai, Šv. Juozapo 
Cluny kongregacijos vienuolei, 
kuri 20 metų jau dirba tarp 
raupsuotųjų Naujoje Kaledoni
joje. Užsikrėtusi ta baisia liga,

ir laisvojo pasaulio, sovietinių ji tęsė savo heroišką apaštala- 
rašytojų jau keliami viešumon, vimą, nė vienos dienos neimda-

|BEatSMirev JANIS KLIDZEJS
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(TĘSINYS)
Dvasios akimis čia matė stovinčias ir Marytę su 

Lija. Abi buvo baltai apsirengusios.
Baltosios mergaitės...
Andrius užmerkė akis, vėl atmerkė, ir jų čia nebe

buvo.
Eikime... — šnibždėjo Inta, ir jos šiltoji rankutė 

glaudėsi prie jo alkūnės...
Linksmasis jaunuolių būrys vėl buvo namie; jiems 

netrūko džiaugsmo ir dainų.
Šnekučiavo, šoko, gėrė. Andrius gėrė nepaprastai 

daug ir norėjo apsvaigti.
Tegul! Tegul pasaulis sukasi ratu* Taip, pasaulis 

iš tiesų sukosi ratu taip, kaip linksmai apsvaigęs žmo
gus to norėjo.

— Andriau, tu man visgi atrodai toks liūdnokas, 
— sakė Laimonas.

Atsakymo vietoje Andrius suko valsą be pertrau
kos dešimt kartų.

— Ar tu prisimeni, Andriau, kaip mes anuomet 
pašte susipažinome? — apkabino Ijaimonas draugą.

— Taip, Laimonai... Bet ar tu prisimeni, kaip aš 
kartą operoje turėjau prakalbą?

Abu juokėsi raitydamiesi.
J ryto pusę, kai Andrius rengėsi išeiti, I«aimonns 

susikabinęs su Skaidryte priėjo prie jo.

Viešosios geroves 
konferencija

Chicagoje vyksta Viešosios 
gerovės konferencija, kurios 
metu kalbėjo Sveikatos, Švieti- 

į.mo ir Gerovės pasekretorius 
Perkins, iškeldamas kaip svarbu 
stengtis pašalinti tas priežastis, 
dėl kurių asmuo ar šeima nega
li patys užsidirbti ir reikalauja 
šalpos. Daug kur tuo keliu ei
nama. Taipgi konferencijoje 
paaiškėjo unijų pastangos leis
ti darbininkams pasilikti darbe 
iki 70 m. amžiaus, tada leng
viau būtų verstis pensijų fon
dui.

Steigs didelę 
laboratoriją

Smith Corona bendrovė nu
pirko sklypą žemės Rolling 
Meadovvs, Chicagos pietvakarių 
priemiestyje, ir čia statys di
džiulę pusės miliono vertės tyri
mų laboratoriją.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAIČIO.

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1390 k. kasdieną 
nuo pirmadienio iki šeštadienio nuo 
8:30. iki 9:15 v. ryte. ir kas pirma
dienį nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlock 4-2413 
715# So. Maplewood Avė.. Chieago 2#

VIRS 15,000,000 Amerikos gyvento jų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse ym 
saugu Ir pelninga.

Univerml Savtngs and Ixmn tmodatlon užtikrina mugamą 
Ir gražų pelną

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra Ud
$10,000.06 Idekvienam Indėliui Ir reikalingi rezervai, oi pelną _
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos

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

Dėl paskolų Ir tisais finansiniais reikalais kreipkitės 1:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIAT1ON 

1800 S. Halsted Street, Chieago 8, Illinois

— Skaidryte, pabučiuok Andrių, — jis sakė.
Daug negalvodama, Skaidrybė apkabino Andrių ir 

pabučiavo.
-— Ir tu nepavydi, Laimonai? — Andrius klausė.
— Tau ne, Andriau. Skaidryte myli ir tave...
Trys jaunystės draugai ilgai negalėjo išsiskirti.

61.

Baltomis pūgomis žiema buvo nunešusi save. Nau
jas sužaliavimas buvo prasidėjęs, ir šiltos dienos bėgo 
dūsaudamos.

Taip, keista buvo su Andriumi: jis juk turėtų 
džiaugtis, bet iš tikro buvo beveik nuliūdęs, o nelaimė 
buvo toji, kad jis buvo baigęs universitetą. Taip, buvo 
gavęs diplomą, be galo daugelio buvo sveikintas, abi 
rankos jau buvo spaustos ir kratytos, mušta per petį 
kiek tik nori, linkėta laimės ir sveikatos ir taip toliau 
ir visokeriopai.

Anksčiau Andrius buvo galvojęs, kad po tokio at
sitikimo galės pasiusti iš džiaugsmo, bet dabar buvo 
kitaip. Iš tikro, tam tikrą laiką buvo taip lyg liūdna, 
taip lyg gaila kažko. Išmestas ? Apleistas ? Išvarytas ?

Visą laiką buvo nepasibaigiantis darbo įkaitis. 
Aplinkui sukosi draugų būrys kaip viesulas. O dabar 
— vienišas!

Buvo lūžis. Sapnai ir svajonės pasibaigusios? 
Daug, berniuk, tu esi prisvajojęs, statęs, svajonių vieš
kelius, laukus .namus, žmonių būrius ir jų širdis. Da
bar palįsk po šiais darbo kalnais ir pajudink juos. Kiek 
turėsi padėjėjų? Visus draugus, visas jaunas širdis? 
Tu tai nežinai.

Andrius galvojo apie jėgą, valdymą, galybę ir gro
žį, apie tiesą ir teisingumą.

Aplink jį dar skambėjo Ryga, bet jis galvojo apie 
tolumas.

Pasitaikė taip, kaip jis norėjo: jis gavo lais’ 
agronomo vietą Smilšanuosc, netoli Salanų ir šalia s 
vo tėviškės valsčiaus. Dar gegužės mėnesį Andrius b 
vo ten nuvažiavęs ir išgyvenęs apie savaitę. Vėl jį kvi 
tė į Rygą, nes kokie keturi iš jo studentų draugijos b 
vo baigę universitetą. Du iš jų buvo jo mokslo dra 
gai — Kalnietis ir Pakuras.

Skambėjo ankstyva pavasario diena. Pirmadicn 
rytas. Andrius ėjo į stotį. Laiko turėjo daug ir ė 
pamažu. Dar nebuvo patekėjusi saulė, ir krūmokšnis 
pievos ir šilai tolumoje buvo įsisupę į pilkai mėly] 
miglą. Tylą skaldė visose pusėse vežimų bildesys.

Važiavo, skubėjo žmonės. Darbas. Rodėsi, žen 
kaito ir dundėdama skubėjo kartu.

Netoli nuo kelio, tarpais dainavo plūgai. Karta 
nutilo, vėl suskambėjo minkštu skambesiu, tarsi sa’ 
plieninėse burnose būtų suėmę šiltąją arimų žemę 
skaniai ją ragautų.

Andrius brido rasa — jam tai patiko — ir ėjo p 
sisveikinti su artojais.

— Padėk Dieve, Smilšaniešų galingieji!
— Dėkui, dėkui! — sugriaudė Smilšanų vyrai 

perbraukė marškinių rankovėmis kaktas.
— Ar jūs jau išvažiuojate? Pasakojo, kad ketvi 

tadienį jūs būsite mokykloje. Visi žadėjo ateiti, — \ 
pasakojo jie ir tarsi laukdami žiūrėjo į savo nauji 
agronomą.

— Taip? Būsiu atgal. Daug ką pradėsime šienu
Kalbėjo dar apie dirvas, arklius, apie tvartus, tr 

bas ir laikraščius.
— Man.patinka Smilšanų vyrai! Jie turi jėgą 

protą.
— J žemę negalima suvaryti, — jie dar sugriauti

(Bus daugiau)
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Pasiruošimas jubilejiniams metams
Amerikos Lietuvių Tarybos Visų tikybų dvasininkams bus 

Clevelando skyriaus valdybos ipol pasiųsti laiškai, prie kurių bus 
sėdyje, įvykusiame lapkričio 24
d. J. ir J. Daugėlų bute, daly
vaujant A. Augustinavičienei, J.
Daugėlai, P. Gruodžiui, E. Kar- 
nėnui, L. Leknickui, šikšniūtei 
ir K. Žiedoniui, pirmininkaujant 
J, Daugėlai, apžvelgta, kas pa
daryta ir koki svarbesnieji dar
bai bei klausimai neatidėliotinai 
turi būti vykdomi ar sprendžia
mi.

Clevelando vengrų komitetas 
WHK salėje surengė Vengrijos 
revoliucijos vienerių metų sitkak 
ties minėjimą. Minėjime, be ven 
grų visuomenės, gausiai dalyva
vo ir kitų pavergtųjų tautų at
stovai ir amerikiečiai. Lietuvius 
atstovavo J. Daugėla, L. Leknic- 
kas ir J. Smetona.

Clevelande yra sudarytas koor 
dinacinis komunistų pavogtųjų 
tautų komitetas, kurin įeina 11 
tautybių atstovai. Ryšium su 
Rusijoje įvykusios revoliucijos 
40 metų sukakties minėjimu, ko
mitetas paruošė rezoliuciją, ku
ri, atstovams pasirašius, buvo 
pasiųsta JT gen. sekretoriui ir 
kt. nariams, prašant dėti visas 
pastangas, kad Sov. Rusija pa
vergtose valstybėse leistų žmo
nėms laisvai pasisakyti ir detno- 
kratiniu būdu laisvai išsirinkti 
valdomuosius organus.

Antra rezoliucija pasiųsta JT 
gen. sekretoriui ir kt. nariams 
ryšium su Vengrijoje įvykusios 
revoliucijos vienerių metų su-

siems pranešė, kad čiurlioniečiai 
yra užpirkę namus, esančius 
Magnolia Drive, ir prašo 1,000 
dol. paskolos iš apylinkės valdy
bos turimų namų fondui pini
gų. Pagal pranešėją namai esą 
įvertinti 31,500 dol.; du trečda
lius sumos paskolins Susivieniji
mas Lietuvių Amerikoje, o kitus
pinigus reikia pasirūpinti pa-

pndetas b.uletenis apie Lietuvą, tiems čiurlioniečiams. Panaudo- 
ir jos žmonių kančias komuniz-1 dojug turimas santaupas ansam 
mo vergovėje. Laiškuose bus[hliui vistiek neužtenka pinigp 
prašoma priminti Lietuvos kan-1 todėl prašo LB apylinkę ir kitas

Čiurlioniečiai perkasi namus

Praėjusį sekmadienį įvykusia- skolinti o valdyba iš savo pusės 
me LB apylinkės susirinkime posėdyje buvo nutarusi prašyti 
Čiurlionio ansamblio pirminin- susirinkimą čiurlioniečiams do
kas Jaunutis Nasvytis susirinku va'noti $250. Kadangi šis susi-

Dovanos priimamos kiekvieną, nį garažą miesto centre, vad. 
sekmadienį, pradedant gruodžio Mali, tai A. Nasvytis nurodė, 
1 d., šv. Jurgio parapijos salėje kad netoli tos vietos 96 pėdų gi-

čias ir pasimelsti už Lietuvą, 
prašant Visagalį Dievą pagrei
tinti išlaisvinimą iš komunistų 
vergijos ir skurdo.

Vasario 16 iškilmingas minė
jimas WHK salėje bus pradėtas 
5 vai. p. p. malda, kalbomis ir 
menine dalimi. Pakviestas Ohio 
gubernatorius VVilliam C. O’Neil 
ir senatoriai. Pagrindiniu pa
skaitininku pakviestas prof. dr. 
K. Pakštas; taip pat pakviesti 
JAV Kongreso nariai ir kiti augs 
ti valdžios pareigūnai.

organizacijas prisidėti, įsigyjant 
ilgametės paskolos lakštų. Bent 
už 100 dol. paskolos lakštų įsigi- 
jusios organizacijos, anot J. Nas 
vyčio, turės moralinę teisę nau
dotis patalpomis.

Namas esąs trijų augštų, me
dinis, apkaltas "šimteliais”. Pir
majame augšte esantieji du kam 
bariai būtų sujungti ir būtų gau
ta 60x50 pėdų patalpa, galinti 
sutalpinti apie 150 žmonių. Tre 
čiasis pirmojo augšto kambarys 
galėtų būti naudojamas organi-

rinkimas buvo tik informacinis, 
tad nutarimų nebuvo galima da
ryti, o buvo pasitenkinta tik pa
siūlymais.

A. ir N. Braziuliai pasižadėjo 
namų reikalui paaukoti $50, V. 
Civinskas — $10 ir Pr. Kara
lius —; $10.

KALĖDINĖ EGLUTE
Lituanistinė mokykla gruo

džio 15 d. rengia kalėdinę eglu
tę. Tėvų komitetas prašo tėvus, 
kad jie patys nupirktų dova
nas ir jas tinkamai įpakuotų. 
Dovanos vertė vienam vaikui tu 
ri būti nuo 1 iki 2 dolerių — ne
brangesnė. Ant įpakuotos do
vanos prašoma užrašyti vaiko 
vardą, pavardę ir amžių, jei ne
lanko lituanistinės mokyklos, ir 
skyrių — jei lanko.

vieno tėvų komiteto narių. Pra
šoma nevėluoti ir dovanas ko 
anksčiausiai sunešti.

Tėvų komitetas kartu prime
na ir prašo atlikti savo parei
gą— sumokėti mokestį už moks 
lą. Kasininkas E. Gedgaudas pi
nigus priiminėja kiekvieną sek
madienį Šv. Jurgio parapijos sa
lėje nrba prašo pasiųsti šiuo ad
resu: E. Gedgaudas, 512 E. 114 
Str., City 8.

VANDENS SPECIALISTAS
Agronomas Antanas Nasvy

tis 64 metų amžiaus, gyvenąs 
754 E. 118 Str. ir dirbąs miesto 
centro žolynų bei gėlių priežiū
roje, amerikiečių spaudos atsto
vams pademonstravo, kaip su pa 
prasta varine viela jis gali nu
statyti vandens versmes, esan
čias giliai žemėje. Kadangi mies 
tas greitai pradės kasti požemi-

lume yra maždaug dviejų jardų 
pločio vandens versmė, tekanti 
į šiaurę; projektuojamojo gara
žo ji neliečia.

“Cleveland Press” lapkričio 
30 d. laidoje įdėjo Nasvyčio nuo 
traukų ir įdomų reportažą apie

APDOVANOTI KNYGOMIS

Knygų vajaus užbaigimo pro
ga, knygų platinime dalyvavu
sieji moksleiviai ateitininkai bu
vo apdovanoti knygomis.. Kny
gas nupirko Ateities Klubo na
riai, paskirdami šias sumas: 
pats klubas — 5 dol., M. ir J. Mi 
koniai — 5 dol., P. Tamulįonis — 
5 dol., P. Gruodis — 5 dol., dr.

jo, kaip "vandens raganiaus” su Ambrozaitis su žinyną— 5 dol. 
gebėjimus. Jis esąs nustatęs Kiti aukojo mažesUK-s sumas. Už 
daugiau kaip 9,666 šuliniams tin i šiuos pinigus moksleiviams bu- 
kamų vietų, daugumoje Lietu- vo nupirktos vertingos’knygos, 
voje ir Vokietijoj.. Clevelande šio vaja„3 nrKanirat((riai klu. 
Jis yra nurodęs vandens versmes 11)ui ir „a,.ianH jin)in.
naujai kuriamajame Cha.grin
Falls rajone. gą padėką.

Antanas Nasvytis, aktyvus ir , 
gyvas visuomenininkas, yra pa- F 
rengęs spaudai savo poezijos | 
knygą, mėgsta daug skaityti ir 
akylai seka lietuvių kultūrinį gy 
venimą. Gyvena su savo žmona 
ir sūnumi skulptoriumi Mindau
gu. Antrasis sūnus Donatas yra 
vedęs R. Jonaitytę ir gyvena 
taip pat Clevelande.

IŠ ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujai specialus dĮdaUs 

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

R. ŠERĖNAS
>041 U. S7l.li 1*1. ontuatfu.

Iii. UAibrook 5-8063

... . x , ... Racijų posėdžiams. Antrasis irDel lietuvių tautodailės paro- , .. . .. . ... .,. " treciasis augstai butų įsnuomo-dos surengimo E. Kamėnui pa
vesti tartis su menininkais ir su 
daryti komitetą, kuris tai įgy
vendintų jubilėjiniais metais. 

Nutarta stengtis atstatyti nu-

jami. Nuoma tupėtų apmokėti 
paskolą bei išlakias. Visas na
mas turi 17 kambarių ir didelį, 
ketvirčio akro, kiemą.

Ansamblio pirm. Nasvytis

* t liek ame dideliu* 'r mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame automonuių <iaiu

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

2641 West 71st Str. (Kampas Talman Avė ' 
Telef PRospect ft-9842. Namu tel. WAlbrook S-*»93<

ii. i<1112 M 1k JB a C? JHLJR 1 ■ a 1 ’ > ■ I R' H J
J. G. TELEVISION OO. • 2512 W. 47th Str. • ERcntier 6-1998

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III EI '

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

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

griautą dr. Basanavičiaus pa- taip pat nurodė ir priežastis, dėl 
minklą lietuvių kultūriniame dar ko ansamblis pasiryžo pirkti 
želyje ir ten pat pastatyti pa- į tuos namus, nežiūrint, kad jie 
minklą poetui Maironiui. Tuomi: yra ir juodųjų apgyventame ra- 
butų įamžinti didieji mūsų atgi- j jone. Ansamblis keturis kartus 
mimo ir Lietuvos nepriklausomy į per savaitę renkasi repeticijoms.
bes atgaivinimo žadintojai.

1958 m. sukanka 160 metų
nu,o dr. Vinco Kudirkos gimimo.

Sunku gauti sales. Per šešerius 
metus ansamblis išmokėjo nuo-i 
moms daugiau 6,000 dol. Grėsė I

Kudirkos akademiją su atitin
kama programa. Akademijos 
programą paruošti ir tuo reika
lu rūpintis pavesta A. Augusti- 

kakties minėjimu, prašant steng , navičienei.
1958 m. vasaros metu lietuvių 

kultūriname darželyje surengti 
viešą koncertą, kurį atliktų mū-

tis, kad Sov. Rusija atitrauktų

Surengti iškilmingą dr. Vinco sustoti darbas. Jieškojo ir kitur

savo kariuomenę iš Vengrijos ir 
vengrams leistų išsirinkti tokią 
vyriausybę, kokios jie norės.

Šiame komitete lietuvius atsto 
vauja A. Augustinavičienė, J. 
Daugėla, L. Lėknickas ir J. Sme
tona.

Korordinacmis komit. sudarė 
8 asmenų komisiją, kuriai pa
vesta paruošti šio komiteto kon 
statuciją. Iš lietuvių įėjo J. Dau 
gėla. Be to iš eilės šiam komite
tui dabar pirmininkauja lietuvis 
Jonas Daugėla.

Lapkričio 18 d. Clevelando lat 
via i paminėjo Latvijos 39 metų 
nepriklausomybės atgavimo su
kaktį. Minėjimą pravedė pirm. 
K. Petrovskis. Pagrindinę kalbą 
pasakė direkt. J. Mežraups. To
liau sekė meninė dalis. Be to 
buvo suruošta dailininkų Augus
tus Annus, Janis Gailis, Martins 
Krumins ir Fridricks Milts me
no paroda kurioje buvo 59 šių 
dailininkų kūriniai.

Lietuvius atstovavo J. Daugė
la ir K. Lėknickas. J. Daugėla 
lietuvių vardu sveikino latvius 
nepr. šventės proga ir palinkė
jo, kad laisvasis pasaulis blai
viau pažvelgtų į pasaulio veiks
mus, kad viena kartą tartų griež 
tesnį žodį priverčiantį Sovietų 
Rusiją pasitraukti iš pavergtųjų 
krašta.

Iš Clevelando miesto savival
dybės įgautas principinis sutiki
mas, kad Clevelando miesto bib
liotekos patalpų salėje 1958 m. 
leidžiama surengti viešą koncer
tą. Programą atliks pavrgtųjų 
tautų menininkai. Šio koncerto 
rengimo komisijos pirm. yra A. 
Augustinavičienė.

Skyriaus Valdyba pasiuntė 
raštus Alto Centro Valdybai ir 
JAV LB Tarybai, prašydama, 
kad 1958 metus skelbtų jubilėji
niais metais Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 40 metų su
kakties minėjimo proga.

Nutarta Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo 40 metų su
kakties minėjimą Clevelande su
ruošti 1958 m. vasario 16 d. (sek 
madienį).

Vasario 16 išvakarėse suruoš
ti religinį koncertą katedroje.

Vasario 16 d. 10 vai. ryto a- 
biejose lietuviu parapijų bažny
čiose bus atnašaujamos šv. mi
šios už pavergtąją Lietuvą.

sų menininkai.
Susitarta su LB apylinkės vai

namų, bet dėl įvairių suvaržymų 
susirinkimams bei repeticijoms 
užpirko vadinamame universite
tiniame rajone, kuriame per 25 
metus turėtų išaugti kultūrinis 
Clevelando centras, todėl ir juo
dųjų pavojus nebebūtų toks di
delis. Arti šių namų esąs stu
denčių mergaičių bendrabutis ir 
muzikos mokykla. Toje pačioje

dyba ir Alto atst. A. Augustina- j gatvėje namus įsigijęs turi ir dr. 
= apsiėmė rūpintis, kadį Alg. Nasvytis.viciene

Clevelando miesto viešosios bib
liotekos būtų aprūpintos lietu
viška literatūra. V. Pociūnas 
sutiko parūpinti liet. knygas. 
Kiek galimybės leis bus stengia
masi sueiti į kontaktą ir su kitų 
Ohio valstybės miestų bibliote
komis ir aprūpinti jas lietuviš
ka literatūra.

Pabaltijo tautų bendriniame 
komitete lietuvius atstovaus A.' 
Augustinavičienė, J. Daugėla ir 
E. Kamėnas.

Kultūriniam gyvenimui pagy
vinti ir parengimų ruošimui su
daryta komisija — L. Leknic- 
kas. P. Gruodis ir K. Žiedonis. 
1958 m. sausio 12 d. šv: Jurgio 
parapijos salėje ruošiamas va
karas.

Nutarta prieš Vasario 16 mi
nėjimą paruošti atmglų kalba in
formacinį biuleteni apie Lietuvą 
ir jos tragediją. Biuletenio iširi
mu pavesta rūpintis E. Karnė- 
nui.

Bus stengiamasi išnaudoti vi
sas galimybes sueiti į artimesnį 
kontaktą su vietiniais politikais 
ir visuomenės bei spaudos atsto
vais, aprūpinant jdos lietuviška 
informacija ir propagandine me 
džiaga.

Alto Clevelando skyriaus užsi
mojimai dideli: jie bus ištesėti, 
jei lietuviškoji Clevela,'’do visuo
menė talkininkaus darbais ir me
džiaginiais ištekliais. Tačiau šie 
jubilėjiniai metai turi būti išnau 
doti, kad laisvojo pasaulio žmo
nių sąžine pažadintume, kad ji 
vieną kartą teisingai prabiltų. 
Kitu ntveju — komunizmas pa
lies visus. L. Zvirkalnis

— Kun. J. Uekavieius praėju
sį savaitgalį bnkėsi Clevelande 
ir sekmadicj atlaikė šv. mišias 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 
pasakydamas gražų pamokslą.

S. G.
— Dnil. K. Žilinskas paskuti

niu metu yra nutapęs keletą pa
veikslų lietuviškais motyvais.
Juos pamatyti ir švenčių proga į pj

Šiuo reikalu susirinkusieji pla 
čiai pasisakė. Visi pritarė, kad 
čiurlioniečiai įsigyja namus. Tai 
bus pirmutinė organizacija, ku
ri turės savo patalpas. Betgi ne 
vienas abejoja vietos tinkamumu 
ir vietos pavojingumu jaunimui 
vakarais susirinkti repeticijoms; 
esą motinos nerizikuos savo vai
kų leisti į tokį rajoną. Buvo klau 
siama, kodėl laibiau nesistengta 
surasti namų lietuviškame rajo
ne, kodėl bėgama nuo lietuvių 
apgyventų vietų. Į klausimus iš
samiai atsakė Jaunutis Nasvy-Į Jjr 
tis.

Vieni susirinkusiųjų siūlė do
vanoti 1,006 dolerių, kiti <— pa-

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

ŽEME DEGA
Jurgio Savickio, rašytojo ir diplomato, atsiminimų kny
ga iš 1939 - 1946 m. apie degančią žemę, degančią žmo
niją. Knyga išskirta į gražiausių mūsų knygų eilę ir at
žymėta 1956 m. literatūros premija. Du dideli tomai kie
tuose viršeliuose po $4.50 kiekvienas

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS
Antano Vienuolio apysaka, vienas įdomiausių, įspūdin
giausių ir populiariausių šio mūsų klasiko veikalų. Du 
didoki tomai po $3.00 kiekvienas

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

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

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

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausį pasi

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

mokame
MIDLAND

Saviogs and L6an^,.„ 
Associa+ion

F
IN SU lt ff

PFU 40 MfcTU VISU LIETUVIŠKU KOLONIJŲ SAUGIAUSIA IR PELNINGIAUSIATAUPYMO• E NDROVi
4038 Archer Aveaua t.i la3-67i*

AUGUST SAL0UKAS Pr«zl<ter«a>
—L

“S»*asM5 nn(.,.,v ntai
" IŠ TOLI IR ARTI '■'J

NAUJI OIOSU TROKAI- NAUJAUSI KPAUSTTt’TO (RANKfAj
HOU RISTU PATYRIMAS - PIGUS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 w. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tel WAIi,rook 5-9209

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav 
4058 Archer Avenue 

Telefonas Vlrgir.ia 7*2481

E. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, sav.

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

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR'
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namų įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS& LOAN ASSIL
6245 S. Westem Avė., Chicago 36, III

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

CHANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St.. Chicago 32. Iii

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8. III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct.. Cicero 50. 111., tel. TO 3-8131-32

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS
— S t a t o —

LIETUVIŠKAI
VERDI 3 veiksmų 4 paveikslų opera

URIGOLETTO 55

BALTRUŠAITIS,
Rigoletto

SPEKTAKLIS ĮVYKSTA 1957 M. GRUODŽIO MAN. 8 D., 3 VAL POPIET 
Marijos aukš. mokyklos salėje, C7th ir South California Avenue

LVRIC OPEROS ORKESTRAS • CIVIC OPEROS RPKAf • VKLBASIO BALETAS

Kvietimai gaunami: MARGINIŲ krautuvėje, 2511 VV. 69th St., KARVELIO prekyboje, 3322 So. 
Halsted St., SA VRIMA VIČ'IAUS krautuvėje, 4358 S. Fairfield Avė Kvietimai yra, po 5, 4, 3 ir 2 dol. 

Spektaklio dieną, sekmadienį, kvietimai gaunami Marijos salės kasoje nuo 12 vai. dienos.
A. KUCIONAS, 

Dirigentą a
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Pertvarkyta Clevelando LB apylinkes valdyba
Jau taip susiklostė aplinky-1 Banionis P., HE 1-3236, East 

bes, kad Clevelando Lietuvių Į 55 — E. 79 St., Superior Avė. — 
Bendruomenės apylinkės valdy- Erie ežeras,
boję šiais metais pasikeitė net 
du pirmininkai: iš pirmininko pa 
r eigų pasitraukė Jonas Virbalis, 
LB apylinkei vadovavęs pustre
čių metų, jj pakeitęs Petras Bal
čiūnas tose pareigose teišbuvo 
vos kelis mėnesius. Clevelando 
bendruomenininkai šiuos stai
gius pasikeitimus valdyboje ap
gailestavo, nes, kiek teko suži
noti, tiems pasikeitimams vienu 
ir kitu atveju nebuvo rimto pa
grindo.

Clevelando LB apylinkės val
dyba, savo sudėtį papildžiusi 
kandidatais Zigmu Dautartu ir 
Vytautu Braziuliu, artėja prie j 
savo kadencijos baigmės. Vie
name savo paskutinių posėdžių 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
taip: Kazys Karpius, esąs Cle
velando LB apylinkės valdyboje 
nuo šios apylinkės sukūrimo die 
nos, perėmė pirmininko parei
gas ; Vytautas Braziulis — vice
pirmininko; kiti nariai liko savo 
ankstyvesnėse pareigose — sek- 
ret. Fliksas Eidimtas, ižd. J. 
Mikonis, fin. reikalų vadovas A. 
Gaillušis, kult. reik. vad. Z. Dau 
tartas švietimo ir jaunimo reik. 
vad. L. Sagys, ekonominių reik. 
vad. K. Ziedonis ir soc. reik.‘vad. 
J. Salasevičienė.

Kiek teko patirti, tame pačia
me posėdyje aptarta eilė skubių 
reikalų, pvz. eilinio apylinkės 
narių susirinkimo, kuris įvyks 
gruodžio 1 d. 11 vai. lietuvių sa
lėje jr apylinkės metinio susirin 
kimo, kurį numatoma sušaukti 
1958 m. sausio mėnesio kurį sek
madienį. Tame pačiame posėdy 
aptartas Čiurlionio ansamblio va 
dovybės prašymas piniginiai jų 
jau numatyto namo, esančio Cle 
velando Western universiteto ra 
jone, Magnolia Drive, pirkimui. 
Kadangi čiurlioniečiu perkamas 
patogus namas, kaip tame posė
dyje papildomas informacijas as 
meniškai suteikė ansamblio val
dybos pirm. Jaunutis P. Nasvy- 
tis, tarnaus ne tik čiurlionie- 
čiams, bet taip pat ir bendruome 
nės bei kitiems Clevelando liet. 
kultūriniams reikalams, LB apy
linkės valdyba nutapė paremti 
pagal savo piniginius išteklius 
svarbų čiurlioniečiu užsimojimą. 
Valdybos posėdžio metu aptar-

Besperaitis R., MU 1-2919, E. 
Cleveland, St. Clair Avė., Lon- 
don Str.

Gruodis P., PO 1-65Q8, Ansel 
Rd. — E. 133 Str., St. Clair Av, 
Superior Avė. iki Euclid Avė.

Jarašiūnas E., PO 1- 9140, E. 
133 Str., E. 152 Str., St. Clair 
Avė. — Erie ežeras.

Kalvaitis J., EN 1-5344, E. 79 
Str., Ansel Rd., Kosciusko Avė , 
Erie.

Lazdinis St., CE 1-8714, Supe
rior Avė., E. 79 Str., Ansel Rd.

Mazoliauskas V., PO 1-2082, 
Bratenahl.

Mikšys P., LI 1-8758, E. 185 
Str. — E. 152 Str., Windward 
Avė. — Erie ežeras.

Petkevičius V., LI 1-7375, Ed- 
dy Rd. — 133 Str., St. Clair 
Avė. — Erie ežeras.

Pikturna J., HE 2-0331, 
Hough Avė. — Superior Avė., E. 
79 Str. — E. 55 Str.

Stasas H. IV 6-2111, E. 185 
Str., Windward, E. Lake, Wil- 
loughby — Willowick.

Zigmantas P., RA 1-8397, E. 
79 Str,, Ansel Rd., Superior Av., 
Wade Park Avė.

Vakarinėje miesto dalyje gy
venančius lietuvius aplankys vie 
nas valdybos n arys, nes nepa
vyko rasti asmens, kuris sutik
tų eiti seniūno pareigas.

NAUJAS TUNTININKAS

Lapkričio 24 d. lietuvių salėje 
įvyko Pilėnų skautų tunto ir Ne 
ringos skaučių tunto metinė su
eiga, kurioje dalyvavo skautai 
ir jų tėvai bei svečiai.

Sueigoje geltonus kaklaraiš
čius gavo penkios skautės. Taip 
pat įkurtas naujas skautų bū
rys — penki oro skautai.

Sueigos metu Vyt. Kamantas 
perdavė pareigas Pr. Karaliui. 
Vyt. Kamantas padėkojo vi
siems kurie du jo vadovavimo 
metus padarė vienais gražiausių 
jo skautavimo fidkotarpy.

Naujas tuntininkas Pr. Kara
lius perėmė pareigas patvirtin
damas, kad Pilėnų tuntas dirbs 
šiais metais taip stropiai, kaip 
ir praėjusiais. Skautų laukia di
delis darbas, nes neužilgo bus 
tautinė stovykla, kurioje Cleve
lando skautai turi gerai pasiro-
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHTCAGO, ILLINOIS

Sporto kronika Jieties metime 1 vietą laimėjo
— Jonas Viktažentis iš Wor- — 70.70 m.

cester, Mass., šio skyriaus re- 1(M) m bė8irne 11 viet4 laimėjo 
dakcijai rašo: "Labai dėkoju A- Sidoni® — 1().8 sek. 
jums už atsiųstą leidinį ‘Lietu- Disko metime III vietą laimė- 
viškasis krepšinis’. Jis man bu- ’° Anatolius Pocius — 51.39 m. 
vo man didelė staigmena. Aš ja- 20 km ėjime T vietą laimėjo A. 
me radau daug pažįstamų vei-Į Mikėnas — 1:32 07.4 vai. 
dų”. Panašių laiškų gauname de i . 20 km ėjime III vie*ą laimėjo

žaidė ir atsarginė vienuolikė, ku- tų rungi. skaičius, lygiomis su-

šimtis ir juose skaitytojai išreiš
kia džiaugsmą pasirodžiusiu lei
diniu apie krepšinį, šį leidinį ga
lima įsigyti “Draugo’ administ
racijoje ir šio skyriaus redakci
joje.

— “Sport.o Žinios” — njėne- 
sinis lietuvių sporto laikraštis —

Jonas Silis — 1:30:10 2 vai. 
Rutulio stūmime I vietą lai- 

Adolfas Varanauskas —
16.41 m.

Šuolyje j ampštj I vieta teko
Antanui Vauijišui — 1 90 m. 

Šuolyje į tolį Į vieta teko Da
nutei Nepaitei — 5.71 m:

m'čio

- .. , . , Jieties metime II vietą laimėjo
??^ma^°_Ufde Slm° Žada Pasiro‘ ’ Birutė Zalogaitytė — 51.40 m.

Jieties metime IV vieta teko 
J. Pakšytei — 46 48 m.

dyti sekančios savaitės pradžio 
je Chicagoje. Laikraščio redak
ciniais reikalais gali kreiptis 
šiuo adresu: 1330 So. 51st Avė., 
Cicero 50, Ilk, telef. OLympic 2- 
4992. Laikraštį leidžia Faskas.

1,500 m bėgime I vietą laimė
jo Sovietų Sąjungos meisteris 
Jonas Pipynė — 3:53 6 min.

Moterų penkiovėje II vieta ati-

rl lentelėje taip pat pasiglemžė 
IV vietą iš 6 komandų. Be to 
dar pirmenybių rungtynėse ro
dėsi ir jaunių komanda, užėmu
si II vietą.

LFK Lituanicos II futbolo ko
mandą daugiausia kartų atstovą 
vo J. Perkūnas, A. Malinauskas, 
R. Jenigas, A. Martinikus, L. Po 
vilaika^ J. Linartas, R. Gavėnia, 
A. Damušis, H, Jenigas, J. Kau
nas E. Pekaitas, W, Jenigas, A. 
Stulga. Geriausiais įvarčių mu
šėjais pirmenybėse buvo H. Je
nigas — 9, A. Damušis — 5, E. 
Pekaitas — 4, J. Kaunas — 4.

Žemiau talpiname pirmosios 
divizijos pirmenybių baigmines 

lenteles. Pirmame stulpelyje y- 
ra komandų vardai, toliau — 
žaistų rungtynių skaičius, laimė-

žaistų rungt. skaičius, pralaimė
tų rungt. sk., įmušti įvarčiai, gau 
ti įvarčiai ir taškai. Lietuviai 
lentelėje yra vadinami “Liths” 
vardu (sutrumpinimas nuo Li- 
thuanians).

Pirmoji divizija

Slovaks 10 5 2 3 27 19 12
Wings 10 5 2 3 20 15 12
Liths 10 5 0 5 23 19 10
Rams 10 3 1 6 15 29 7
Wanderers 9 1 1 7 2 13 3

Slovaks ‘ 14 9 4 1 44 18 22
Atlas 14 9 3 2 45 23 21
Wings 14 5 5 4 31 23 15
Liths 14 3 7 4 25 31 13
Neenza 14 5 3 7 23 28 12
Hoosiers 14 5 2 7 34 46 12
Mamoms 14 3 3 8 22 31 9
Rama 14 3 2 9 26 50 8

I dvizijos atsarginės 
Necaxa 9 7 0 2 21 13 14

VIKTORO K O ŽIGOS 
(Jetavtifc. gazolino stotis Ir šuto

tas ir narių mokesčio klausimas, i dyti. Jis pasakė, kad be kariuo 
Nutarta kreiptis į narius su pra- menės, kuri atstatė nepriklauso- 
šymu galimai greičiau sumokėti
nario mokestį už šiuos metus.
Mokesčius renka šiam reikalui 
valdybos paskirti seniūnai, ta- 

•t čiąu, kam patogiau, mokestį ga
lės sumokėti betarpiai iždininkui 
J. Mikoniui eilinio ir metinio su 
si rinkimo metu.

Clevelando LB apyl. valdyba, 
vykdydama jai patikėtus dar
bus, visu rimtumu jau dabar ruo 
šiasi metiniam narių susirinki
mui, kuriam galės pateikti savo 
veiklos apyskaitą, svarbiausia, 
pravesti Clevelando LB apylin
kės naujos valdybos rinkimus, 
kurie įvyks po dviejų mėnesių. 
Vadovaujančių bendruomenės as 
menų suradimas visada sudaro 
žymų rūpestį, kuris kasmet rim
tėja. Clevelando LB apyl. val
dyba siekia, kad į naują valdy
bą įeitų veiklūs bei bendruome
niškai patvarūs asmenys, kurie 
pasiimtas pareigas vykdytų 
sklandžiai, be sutrikimų ir be pa 
sitraukimų, kaip reikalauja bend 
ruomeniški nuostatai bei visuo
meniškoji įsipareigojusiųjų sąži
nė ...« V. A. B.

LB APYL. SENIŪNIJOS

Apylinkė praneša, kad solida
rumo mokestis kaip ir anks
čiau, 1)118 renkamas per seniūni
jas. Seniūnai aplankys v'sus lie
tuvius. Kiekvienas dirbantysis 
moka 2 dol. per metus solidaru
mo mokesčio ir 50 c. socialiniams 
reikalams. Nedirbantieji moka 
po 1 dol. per metus. Visuome
nės žiniai pranešamos seniūnijų 
ribos, seniūnai ir jų telefonų nu
meriai.

Alkaitis Aut., telef. ER V 
1408 Cleveland Hei’hts — IJni- 
versity Hts.

— Futbolo pirmenybės salėje teko Danutei Nepaitei, surinku 
būs pradėtos 1958 m. sausio 5 šiai 4 025 taškus. ' Fr. Sk 
d. Chicago Avenue Armory pa-1
talpose. Čia dalyvaus ir Čhica-į 
gos lietuviai futbolininkai, kurie
žais I divizijoje. Be jų šioje di 
vizijoje žais Vikings. Wings, 
Rams, Wisla, Olymipics, Ma
rijona ir kitos dvi komandos, ku 
rių vardai paaiškės vėliau. Pra
ėjusiais metais šiose pirmenybė
se lietuviai gražiai pasirodė ir už 
ėmė VT vietą iš 10 komandų.

— Pranas Lubinas (Frank Lu 
*bin) buvęs JAV ir Lietuvos 
krepšinio rinktinių žaidėjas, yra 
priimtas į naujai suorganizuotą 
“Helms Hali Amateur Basket- 
ball Hali of Fame”. Be jo į šią 
garsiųjų krepšininkų draugiją 
dar yra priimti Omar Browning, 
Forrest De Bernardi, Joe For- 
tenberg, Robert Gruening, Char 
les Hyatt, Robert Kurland ir 
Jack McCracken.

FUTR’TLO PIRMENYBIŲ 
BALANSAS

Chicagos lietuviai futbolinin
kai, praėjusiais metais laimėję 
“National Soccer League” 11 di
vizijos meisterio vardą, šių me
tų pirmenybėse, žaisdami I divi
zijoje, užėmė IV vietą (iš 8 ko
mandų). Šiemet pirmenybėse

NUO UŽSISENRJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT

VIRŲ TR SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai n6<I6ti Ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenSjualos ž&idos 
niežėjimu lr skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEOPI.O Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina 
niežėjimą, ligos vadinamos PSORIA- 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskllsios odos dedir- 
vinių odos Išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varotl vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus Išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršinlų odos ilgų." L.e-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, J1.25 ir $8.50.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:

Sporto pasaulyje
— Išaiškinamosiose futbolo 

rungtynėse, įvykusiose lapkričio 
24 d. Leipzige, Sov. Sąjunga Į- 
veikė Lenkiją 2:0 ir kvalifika 
vosi pasaulinėms futbolo baig
minėms varžyboms Švedijoje 
Rungtynes stebėjo 110,000 žiū
rovų.

— Rusijos ledo rutulio rinkti- i Miiwaukee, wis., Ga
nė, kuri šiuo metu lankosi Ka- J Ind’ lr D“trolt 
nadoje, pirmose rungtynėse pra
laimėjo Kanados praėjusių me
tų mėgėjų meisteriui Whitby 
Dunlaps 2:7, o prieš Windsoro 
Bulldogs sužaidė 5:5.

— Chcagoje įvykusiose JAV

i chigan, arba rašykite 
lr atsiųskit Money Or 
derj J —

LEGULO, Department D., 
5618 W. Bddy St., Chicago 84, III.

Kalėdų pirkiniams 
TERROJE

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

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

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

• Lietuviškosios ir klasikinės mu

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

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

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

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

Užeikit j Terra ir pasižiūrėkit, 
kas Jums reikalinga patiems ir į 
kas dovanoms.
Mūsų adresas: TERRA, 8333 So. 
Ilalsted St, Chicago 8, III., telef. 
LA 3-0427.

Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamo* 

dalys
CAU-ME-MOTORS CO.

iim S WE8TERH ATB. FK 8-MS3

J

mą Lietuvą, nebūtų skautų. Ka- komandinėse stalo teniso varžy- 
ralius, pasakodamas apysaką a- į ^ose pirmą vietą laimėjo Kali- 

‘ fomijos komanda, laimėjusi vi
sus 7 susitikimus. Antroje vie
toje liko New Yorkas, trečio
je — Chicaga.^

— 1958 m. pasaulio ledo ru
tulio pirmenybės bus pravestos 
Oslo mieste, Norvegijoje.

pie arą priminė, kad skautai tu
ri turėti širdis kaip aro, ne kaip 
vištos.

Po Pr. Karaliaus žodžio žodį 
tarė O. Jokūbaitienė. Ji pasvei
kino skautus ir pranešė jiems 
gerą žinią, jog skautų tėvų ko
mitetas skelbs dailaus deklama
vimo ir pasakų sekimo konkur
są, kurio tikslas bus lavinimasis 
lietuvių kalboje. Geriausieji da
lyviai bus apdovanoti premijo
mis. Jūra G.

TRUMPAI

— Lituanistinė mokykla per 
savo atstovą mokytoją Liudą

Pavergtoje Lietuvoje
Keturių valstybių kova Vilniuj

Vokietijos laikraštis “Der 
Leichtathlet” spalio 10 d. Nr. 41 
patalpino straipsnį “Vier-Laen- 
derkaippf in Vilnius” (Keturių 
kraštų kova Vilniuje), kuriame 
rašoma apie rugpjūčio 22 — 25 
dienomis įvykusią sporto šven-

Sagį kreipėsi į LB apylinkės su-1 tę, kurioje dalyvavo lemgvaatle- 
sirinkimą, prašydama 500 dol. Į čiai iš Estijos, Latvijos, Lietu- 
aukos mokyklos paramai. Iš su- i vos ir Gudijos. Straipsnyje šių

Pradekite taupyti šiandien; turėsite rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioju llatarliktia 

Įstaigoje — BRIGHTOH SAVINGS AND LOMI
Klelnieno taupytojo indėliai apdrausti lld SI0.000.00

RRIC.HTON SAVINAS AND UIAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo California Avė

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Plrmad , antr&d., penktad Ir Trečiad 9 ryto Iki 12 vai 
fteštad 9 vai rvto iki 4 30 p.p Ketvirtad ft vai. iki R v.v

darytos 3,000 dol. sąmatos mo
kykla pati nepajėgs apmokėti vi 
sų išlaidų todėl šios svarbios 
institucijos išlaikymui yra rei
kalinga parama. Jis prašė mo
kyklos prašymą įtraukti visuoti
nio susirinkimo darbotvarkėm 

— Rimvtdas Šilbajoris yra pa 
kviestas dėstyti Oberlin kolegi
joje rusu ir vokiečių kalbas. Jau 
nasis lektorius taip pat vieną 
kartą per savaitę atvyksta į Cle- 
velandą, kur Case Instituto pro
fesoriams dėsto specialų rusų 
kalbos kursą.

— Ralfo vajus eina sėkmin
gai. Aukų rinkėjai lankosi po 
namus, ir mūsų geraširdžiai tau
tiečiai nepamiršta savo brolių ir 
sesių, esančių stovyklose Euro
poje. Gal rinkėjai nepajėgs visų 
aplankyti, tad prašoma savo au
kas palikti Spaudos kioske kiek
vieną sekmadienį. Visi trys Bal- 
fo skyriai maloniai parašo at-

ApanaviČius »J., MU 1-2154, likti gailestingojo samariečio pa 
Gordon Park — Eddv Rd., St. į re»’ą.

kraštų sportininkų pasekmes 
laikraštis palygina su visos So
vietų Sąjungos sportininkų pa
sekmėmis ir konstatuoja, kad Pa 
baltijo kraštų sportininkai yra 
pažengę gerą žingsnį pirmyn.

Čia mes paduodame lietuvių 
pelnytas pasekmes.

Šokime su kartimi pirmą vietą 
laimėjo Jokūbas Mozūra iššok
damas 4.10 m.

Disko metime Sovietu Sąiun- 
<*08 meisteris Algis Baltušnikas 
laimėto pirma vietą, numesda- 
mas diską 52.92 m.

Centro Valdybos pirmininkas, 
laimingai pakeitė savo darbo lai
ką toie pačioje bendrovėje ir da
bar turi laisvus sekmadienius. 
Praėjusį sekmadienį jis suma
niai ir energingai pirmininkavo 
LB apylinkės susirinkime, ku
riame buvo perskaitytos valdy
bos posėdžių protokolų ištrau
kos nurodančios buv. pirminin-

ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ
PRISTATOM | VISAS MIESTO 

DALIS TUUJAU PAT
Saugos baldų perkraostynuM 
asmenų turinčių ilgų patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoy.e Ava. T.M. Virgiui* 7-1097

l/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ !

Clair Avė., Erie ežeras.
kų Petro Balčiūno ir Jono Vir- 

— Stasys Barzdukas, JAV LB ! b'alio pasitraukimų priežastis.

CRANE SAVINGS
2656 WEST 47th STREET LAIto/etto MSES

B. R. Pletklewlca, prea.; E. R. PlatklearleB, Mkr. Ir advokatas
Mokame aokMoa (ltuldenduu.

uatatfMa tMUMia Taupytnlama
PrariMOte taupyti atidarydami

Darbo valandoa: plrmad. Ir ketvirtad. nuo 9 Iki 8 vai. vakaro; 
aatr. Ir peak. 9 Iki 5; treč uždaryta, o tadt ano 9 Iki vMunUanlo

oooooooooooooooooooooooooo
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO!
Jau dabar įsigykite Av^ntOms:
• Moilernlftką televlztją
• Iii Ki fonografą
• Nuostabiąja importuotus radijus
• Stebuklingus transisturtnlus 

radijuku*
• Patogius rudijo-lalkrodžlua
• Gružius ibktr. laikrodžiu*
• Naujausių patefoną plokštelių. 
Taip pat čia rasite didelį pasirin

kimą eb-ktr. namų apyvokos reikia., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados ftloje moderniškoje
parduotuvfije.

lAi-DAiim
UlTCLCvision
Csales- Service)

Sav. tai. A. SF.MftNAk 
3321 H. Halstud — t'l.irfslde 4-5H65
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais 

•ir ketvirtadieniais 9—9
OOOOOOOOOCk >000000000 oooooo

CHICAGOS LIET. NAŠLIŲ, NAŠLIKIŲ IR PAVIENIŲ 
DRAUGIŠKO KLUBO 5 M. SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
įvyks šį šeštad. gruod. 7 d., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 St.

Banketas prasidės 7 vai. vak. Po banketo šokiai grojant 
BEN PAVIO orkestrui. Biletai į banketą, svečiams $2, į šo
kius 50c. Nariams kurie pilnai užsimokėję — Nemokamai. Šia
me bankete bus pagerbti Klubo nariai kurie sukurė šeimyninį 
gyvenimą šiais metais, gaus dovanas. Prašome klubiečius ir ne 
klubiečius atsilankyti, linksmai laiką praleisti.

BANKETO KOMISIJA

%

LIETUVIŠKI REKORDAI
Po $1.00 vienas

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

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

Po $1.50 vienas
Skubink prie Kryžiaus ir Malda.. Solo

Jakubauskaitė-Jaeikevičienė
Žvakė ir Plaštakė ir Valsas Budriūno Vyrų Kvartetas
Į kovą ir O, Dalele ............................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Vežė manę iš namų ir Klumpės .... Budriūno Vyrų Kvartetas
Alutis ir Šauksmas . .... .................. Budriūno Vyrų Kvartetas
Tėvynei ir Subatos vakarėlį .............. Budriūno Vyrų Kvartetas
Linksmą giesmę ir Tyliąją naktį. Solo . . Izabelė Motekaitienę 
Sveikas Jėzau ir Gul šiandieną. Solo .... Izabelė Motekaitienė
Laimutė ir Pa.lvis ..................................... Choras ir Daina Polka
Sutemo ir Barkarole. Duetas: .... Motekaitienė ir* Kalvaitytę 
Čigonė ir Nokturnas. Duetas: .... Motekaitienė ir Kalvaitytė

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

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

J. F. BUDRIK FURITURE
3241 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO 8. ILLINOIS

%

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

namų reikmenys, vandentiekio įrengimai
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA 3-4139

SUM1D )
IIP TO- / ■Ihb
FEDERRL
5RVINGS

ANDLOAN AWfN.

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitą patarnavimą
2202 W. CERMAK ROAD.

CHICAGO 8, ILL.

Vlrginla 7-7747

JOHN J. KAZANAURKAR, 
Presldent
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KAIP VYKDOMI ATOMINIAI
SPROGDINIMAI SOVIETŲ RUSIJOJ

V. M1NGELA, Detroit, Michigan

(Tęsinys iš gruodžio 4 d.)
— Vėliau aš įsitikinau, kad tu 

kalnų papėdėje tyvuliuoja ežeras: 
jį būtų galima apeiti per 5—6 va
landas. Ežeras buvo tačiau labai 
gilus. Iš to ežero, pietų pusėje, j 
dingstančias tolumas tekėjo upė... 
ir slėpėsi mėlynuojančiame miške. 
Su mūsų sunkvežimiu, kartu skai
čiuojant, buvo nemažiau kaip 120 
sunkvežimių: į tą skaičių įtrau
kiant ir sunkiuosius “Stalinec” 
traktorius. Mums atvykus, gal de
šimt dienų anksčiau prieš tai — 
pionieriai, ryšininkai jau buvo at
likę paruošiamuosius darbus. Įvai
riomis kryptimis rangėsi telefonų 
kabeliai bei vielos. Buvo matyti ga 
na gilūs apkasai. Betgi apkasai ėjo 
tiesia linija, o ne zigzagais, kaip 
mus anksčiau mokė. Vėliau mes 
sužinojome, jog čia prieš du mė
nesius jau buvo atvykę specialūs 
technikos daliniai. Betgi man ne
pavyko sužinoti, ką, būtent, tie 
daliniai atliko ir kokia jų paskir
tis. Visi daliniai buvo išrikiuoti iš 
anksto nustatyta tvarka. Privažia
vo staiga jau matytas Olekminske 
karinis limuzinas (ZIM). Iš jo išli
po generolas majoras, du karinin
kai (augšto laipsnio) ir dar kaž
koks civilis, pagyvenęs vyras, pil
ku kostiumu. Duota komanda 
“Ginklu gerbk!”. Atvykę užlipo ant 
iš anksto sukaltos iš lentų estra
dos. Jų užpakaly sustojo mūsų va
dai. Generolas majoras (jis buvo 
vadinamas Saburovo vardu) tarė 
žodj. Jo kalba man giliai įstrigo 
atmintyje.

Generolo Saburovo kalba
— Raudonieji kovotojai, puska

rininkiai, karininkai ir vyresnieji 
vadai! Draugai! Visi mes gerai ži
nome, jog vakarų imperialistai 
sprogdina vieną paskui kitą van
denilio bombas, kad tuo įgąsdintų 
Sovietų Sąjungos laisvas tautas— 
socialistines valstybes.

— Jūs žinote gerai, jog Sovietų 
Sąjunga karo tikrai nenori, o juo 
labiau branduolinio karo. Mes no
rime taikos, kad galėtume rainiai 
kurti ir statyti didelį ir vertingą 
komunistinį gyvenimą.

— Tuo tarpu mūsų tarybiniai 
mokslininkai dieną ir naktį dirba, 
kad tik greičiau galėtų pritaikyti 
atominę energiją žmogaus gerovei, 
žmonių reikalams. Bet juk būtų 
nusikaltimas, jei jie neduotų rau
donajai armijai visų moderniausių 
bei naujausių gynybos pabūklų, 
kurie yra būtini pasaulio taikai iš
laikyti . ..

— Jūs neturėtumėt užmiršti, 
kad tie, kurie nežengia pirmyn, vi
sad atsilieka arba žengia atgal. 
Tuo tarpu tie. kurie atsilieka, aiš^ 
ku, yra silpna. O kas nusilpo, 
visad jis yra mušamas. Ogi mes 
nenorime, kad mus kas muštų! 
Todėl mes negalime atsilikti nuo 
technikos pažangos.

— Netrukus jūs kartu su mūsų 
didingos komunistų-bolševikų par
tijos ir Sovietų šalies vyriausybės 
vadais, taip pat su raudonosios ar
mijos vadais būsite gyvais liudi
ninkais naujausių atominių ginklų 
išbandyme. Į atominių ginklų ban 
dymus įtraukti ir per atstumą vai
ruojami atominiai sviediniai.

— Neturite tačiau užmiršti, jog 
■mūsų priešai labai domisi mūsų 
bandymais. Jie iki šiol apie juos 
labai mažaį.težino. Bet jie gudrūs 
ir sugebėtų iš daugelio mažų pa
veikslų nesunkiai sudaryti vieną 
bendrą, didelį ir mūsų šaliai pa
vojingą.

— Niekad nepamirškite, jog pa
starieji mūsų branduolinių ginklų 
bandymai sudaro mūsų valstybės 
svarbiausią paslaptį. Užtat mūsų 
didingoji ir šlovingoji bolševikų 
partija ir mūsų krašto vyriausybė 
laukia iš jūsų, jog, pagal jūsų 
priesaikos žodžius, šią didžią ir 
svarbią paslaptį išlaikysite iki mir
ties.

‘Pergalė”, “žvaigždė”, “Pamir”, 
“Upė” zonos

Mūsų gyvenama apylinkė buvo 
suskirstyta į keturias pusiau ap
skritas zonas. Vidurinioji supo 
sprogdinimo centrą. Ji buvo pava
dinta “Pergale”. Antroji vadinosi 
“Žvaigždė"; trečioji — “Pamir” ir 
paskutinioji visas zonas supančio
ji vadinosi “Upė”. Kalbami zonų 
žiedai buvo apytikriai aštuonių, 
penkiolikos, dvidešimties ir tris
dešimties mylių nuotoly nuo augš- 
čiau minėto ežero. Bandymų srity 
dalyvavusios kariuomenės dalys 
irgi turėjo slapyvardžius, būtent, 
mūsų karių stovykla buvo pava
dinta "Raktas", iš kairės kaimy
nai — “Viršila”, rvšininkų dalinys 
— “Okalov".

— Klek galiu atsiminti, — kal
bėjo Serioža, — vienas iš dviejų 
stdbėjimo taškų, skirtų vyriausy
bės nariams ir mokslininkams, bu
vo pavadintas “Kirov”. Civiliniais 
drabužiais apsirengęs žmogus trum 
pai mums paaiškino apie būsimus 
bandymus. Iš jo kalbos supratau, 
kad, įvykus sprogimui, plis kažko
kie spinduliai, kurie yra pavojingi 
betkokiai gyvybei; tačiau kadangi 
branduolinis sprogmuo yra atitin
kamame atstume, todėl, prisilai
kant paskelbtų instrukoijų, mums 
pavojaus nėra. Po sprogimo, kad 
būtų galima pereiti “Pergalės” zo 
ną, reikia būtinai apsivilkti spe
cialiais drabužiais. Betgi kalba
mos zonos vidun- galėjo jeiti bei 
dalyvauti tik technikinis persona
las. Kalbami specialistai — tech

nikai nešiojo ant rankovės juodą 
raikštį.

— Mes nuolat griežtai saugojom , 
jau minėtas zonas. Mums buvo įsa ; 
kyta suimti visus, kurie neturėjo 
specialaus leidimo. Ant visų ke
lių buvo matyti stambūs užrašai: 
“Kariniai manevrai. Šaudoma. įė
jimas draudžiamas”.

Po triiu dienų sargybos tarp , 
“Pergalės” ir “žvaigždės” zonų ; 
ant upelio kranto mes pastebėjome j 
keletą geltonų dėžių. Dydis? Na,! 
kaip didokas radijo priimtuvas. Tą 
pačią dieną mes gavome griežtą 
įsakymą nesiartinti prie upelio. 
Draudžiamas nuotolis — 50 žings
nių. Pasipylė eilė įsakymų: drau
džiama gerti vandenį iš betkokio 
šaltinio, iš net ketkokio, upeliuko; 
negalima vartoti jokių vaisių; nega 
Įima valgyti betkurio gyvulio mė
sos. Draudimas lietė visą “Pami- 
ro” sritį. Mums buvo leidžiama 
valgyti tam tyčia įrengtose virtu
vėse; turėjome teisę gerti vande
nį tik tą, kuris buvo iš kažkur at
vežamas.
Miškuose ėmė sprogdinti dūmines 

bombas
Įtempimas didėjo. Mes kažko 

laukėme — kažko nepaprasto. Tas 
mažas plikis civilis karts nuo kar
to pasirodydavo. Paskutinį kartą 
būdamas jis įsakė tiekimo virši
ninkui visas turimas atsargas iš 
“UDės” zonos pervežti į “Nieke-i 
no” zoną: maisto palikti tik vie-j 
nai dienai. Ketvirtą dieną mūsų 
pionieriai kalvose, slėniuose ir miš
kuose ėmė sprogdinti dūmines 
bombas, kad jų pagalba išvytų iš 
visų slėptuvių gyvulius ir žvėris. 
Tūkstančiai elnių, stirnų, lokių, 
lapių, kiškių ir kt. žvėrelių galvo- 
trūkščiais nešėsi pietų pusėn. “Per 
galės” ir “žvaigždės” zonose, vi
suose miško užkampiuose, olose 
bei urveliuose besislaptančioji gy
vūnija buvo nuodingomis dujomis 
išnuodyta. Tas veiksmas buvo aiš
kinamas tuo, kad minimoji gyvū
nija galėtų apsikrėsti radijo aktin 
gaiš spinduliais, o po to galėtų ap
krėsti ir žmones.

Kaikur mačiau pakrautus 
“Stalino varganus” ...

Kitą dieną kalbamose apylinkė
se jieškojome visuose užkampiuo
se, bet neradome jokio gyvulio, jo
kio žvėrelio. Mirtis viešpatavo ap
link. Tik išimtį sudarė augštai 
skraidę paukščiai. Mane asmeniš
kai domino “Pergalės” zona. Turė
jau laimės ją pamatyti. Visur bu
vo įrengtos gelžbetonio slėptuvės 
ar specialūs apkasai. Pastebėjau 
keletą artilerijos pabūklų. Mačiau 
vienuolika įvairių dydžių tankų. 
.Atrodė, jog jie buvo sąmoningai 
neišrikiuoti... Netvarkingai išmė
tyti. Kaikur mačiau sunkvežimiu, 
ant kurių buvo pakrauti “Stalino 
vargonai” (rusai iuos vadina “Ka- 
tiušomis”), ant kitų buvo matyti 
žibalo ir benzino bakai, dar kitur 
mažų kalibrų ginklai ir amunicija.

Ant kiekvieno sunkvežimio buvo 
susodintos žmogaus dydžio karine 
uniforma plastikinės lėlės-žmogvs- 
tos. Toliau buvo supiltas ilgas py
limas — volas; iš nevienodos me-, 
džiagos ir nevienodo dydžio. Pa
vyzdžiui, viena tų “pylimų” buvo 
sulydytas iš metalo: jis žvilgėjo, 
kaip nikęlis saulėje. Kiti volai bu
vo akmens ar granito. Vieną pas
tebėjau net iš medžio. Tų pvlimu- 
volų užpakaly stovėjo dirbtinės, 
uniformuotos žmogystos, atseit, 
kareiviai.

Prie stulpų buvo pririšti mulai 
ir ožkos

Gal už pusės mylios, tikrai stam 
bios ir patvarios gelžbetonio sie
nos užpakaly, prie ątulpų buvo pri
rišti Sibiro mulai ir ožkos. Ir kito
se vietose, už panašių gelžbetonio 
sienų, teko matyti pririštų gyvu
lių. Mačiau pririštų gyvulių ir at
virose vietovėse, ypač uolų ir kal
nų priedangoje. Vėliau aš sužino
jau, jog mažesnių gyvulių buvo 
matytuose sunkvežimiuose ir tan
kų viduje. Kalbėjo, jog minėtame 
ežere buvo nuleistos į pat dugną 

, specialios dėžės, kur su įvairiais 
prietaisais ir aparatais kartu bu
vo ir gyvi gyvuliai. Mačiau keletą 
metalinių cilinderių, kurie buvo 
pusiau įkasti į žemę. Kokia jų pa
skirtis? Kas buvo jų viduje? Aš 
nežinau.
Buvo išstatytai platinos plokštelės

Nevienodame atstume prie ežero 
buvo išstatytos keistos plokštelės 
gal 80 laipsnių kampu. Kaikurios 
jų buvo apie tris pėdas ilgio, gal 
viena pėda pločio, storis (apytik
riai) — pusė colio. Tos plokštelės 
buvo pastatytos ant atitinkamų me 
talinių stovų. Jų užpakaly, ant 
sunkaus ir patvaraus pagrindo, 
stovėjo pritvirtintos mažos meta
linės dėžutės. Kartą aš paklausiau 
vieno pionieriaus apid tas dėžutes, 
apie matytas plokštes . ..

— Už vieną tokią plokštelę tu 
gali pirkti tris tokius, kaip tavo 
kolūkis. Tai platina! Supranti? — 
kalbėjo raudonarmietis.

Kitą dieną pradėjo lyti. Nuo aš
tuntos valandos ryto niekas dau
giau į “Pergalės” zoną nebuvo į- 
leistas. O septintą dieną į “žvaig
ždės” zoną nieko neleidome. Sep
tintoji diena buvo debesuota. Ta
čiau karts nuo karto saulutė pra
siskverbdavo pro debesis. Atrodė, 
kad gali pragiedrėti. Ta diena at
mintin įstrigo todėl, kadangi tą 
pačią dieną iš kalnų pusės atskri
do didžiulis dvisparnis malūn 
sparais (helikopteris). Skrido jis 

(Nukelta į 7 pal.)

CLASSIFIED AND HELP WANTED AD VERTISEMENTS
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.SU Ak U V 511 AK O PRIE KZUtO
Gražus 7 kamb. (5 inieguinųjų) 

mūro iiuinus. Rūsys. Dvigubas mūro 
Karužas. Prie U8 6 kelio, apie 140 
mylių j Rytus nuo Čikagos. $17,000. 
A. Rėklaitis.

*100 PAJAMŲ f DIENĄ
Arti Ashland ir 47-os 18 metų mūr. 

namas. Didele ir graži taverna. Mo
derniškas B k. putas. Rūsyj salė po_ 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly
pas, kuris vasaros metu naudojamus 
bizniui. $28.000. A. Katilius.

*720 M£N. PAJAMŲ.
Didelis inūr. 3 aukštų 11 upurt- 

mentų namas. parduodamas už 
$43,000. Per B metus namas pats sa
ve apmokus. Gerai pagalvok ir pa
daryk išmintingą sprendimą; užtik
rink sau ateit) — nepraleisk šito na
mo! A. Sirutis. -

P. LEONAS
RBAT. ERTATF 

2736 W**t 71st Street 
Visi telefonai: WAlbrook 5-U013

A kamb., S mleg., garažas. *13,700 
A kamb. mūr., S mieg. gar. *15.500 
5 kamb., mūriniu naujas. *18,500. 
2 po 4 kamb., mūr., dld. ak. *23,000. 
Turime ir daugina namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
243* W. «• St HE. 4-82*2

ĮVAIRIOS žinios
• Pirmieji gyventojai Kana

doje esą buvę iš Azijos, ypač 
Mongolijos. Dr. R. Mac Neish, 
Kanados valstybinio muzėjaus j 
direktorius Ottawoje, vadova
vęs platiems kasinėjimo dar
bams Yukono srityje, remda
masis rastais įrankiais, pada
rė išvadą, kad pirmieji Š. Ame-! 
rikos gyventojai buvę giminin
gi su Azijos tautelėmis. Ligšio
liniai radiniai esą liudija, kad 
yra buvusios kelios ateivių ban
gos iš Azijos.

• Laisvosios Europos biudže
tą siaurinant apkarpytos sumos 
ir tautiniams komitetams. Ap
karpytos sumos leidiniams ir 
bendradarbiam išlaikyti. L. L. 
Komitete taip pat numatyti tik 
šeši atlyginami nariai vieton aš
tuonių.

• JAV oro pajėgų lėktuvas, 
vežąs 62 asmenis, turėjo nusi
leisti praeitą antradienio naktį 
Hicham oro bazėje skrisdamas 
iš Honolulu į California, kadangi 
vienas motoras sustojo ir antras 
pradėjo sustoti.

• Sovietai praneša, kad sput- 
nikas pirmas dar tebekeliauja 
apie žemę. Apie antrąjį nieko ne 
praneša.

• Britų armiją dabar sudaro 
673,000 asmenų.

• Mexico City dėl šalčio suma
žėjo nusikaltimai; taip praneša 
policija.

MARųUETTE PARKE, 2 mūriniui 
namui pu 2 uugštu. 1-as namus 2 Im
tai po 6 kanilt. Ir 2-as namas 2 Im
tai po B kamb. Prie abiejų namų 
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt įvertinti.

51nrųuctto Purk.* B kamb. mūrinis 
bungalow. Centralinifl šildymas ap
kūrenamus alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tlle kitchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,600. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — «‘\paii<labl<‘. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su Jvaižavimu iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4,000.

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

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

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

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

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Brighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. butaB.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad„ alyva. 
Pajamų $210 mėn.
Mūr. 2 a. po 6 k. cent. SU,d., sklyp 
$1 pėdų, garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL E N T A T F

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OLtffsIde 4-7450; Ros. 

VAr<1« 7-2046

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

JtEAL^ ESTATE

mūr. 3 bt. kraut. c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
meti. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 0 kb. naujus, liti. lot. — pigiai, 
k’ra pigių ir ts-liungų namų sąrašas

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

5IARQ1171’TE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

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

Turime visokio dydžio namų Ir 
Jvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sąlyg.

SIMAITIS REALTY,
2737 W. 43rdSt.,CL 4-2390

Aloje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2600 W. 5*tb St. Tel. PKospect 8-5454

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą, 

i Naudokitės mano teisingu patarna- 
1 vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

PAJ1ESKOJIMA1
Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 

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

Jurgis Žemanthuskas, gyvenąs 
6608 Bliss AVe., Cleveland 3 Ohio 
jieško saVo sūnaus JUOZO ZE- 
MANTAUSKO. Jei kas turėtų ko
kių žinių ar būtų ką nors apie jį 
girdėjęs, prašomi pranešti tėvams 
augščiaus nurodytu adresu. Iš 
anksto dėkoja.

REAL ESTATE MISCELLAN EDUS

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd St.. 
CHICAGO 29. ILe

DĖMESIO!
GALIMA DABAR Į LIETUVA IR SIBIRĄ SIŲSTI TIK 

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

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

PIRKITE TEN, KUR PERKA JŪSŲ DRAUGAI 
IR KAIMYNAI

/

Didžiausias pasirinkimas vilnonių impor
tuotų ir vietinių medžiagų! Moterų sukne-

I
lems, kostiumams ir paltams.

ARONSON BROTHERS
IMPORTININKAl IR RANGOVAI

224 W. Van Buren Street, Telef. WEbster 9*2588 

CHICAGO 7, ILLINOIS
Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. 

fteštari. nuo 8:30 vai. ryto iki 4:30 vai. vak.
Sekimui uždaryta.

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534

D F M E 8 1 O !

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 siuskite:

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

Chieago 29. III.
Platintojams duodama nuolaida

Ar tu storas, ar tu plonas. 
Būki geras amerikonas!

Įsigykite knygelę egzaminiams —

KAIP PASIRUOŠTI 
J. A. V. PILIETYBEI

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. W®lls.. Kaina 
tik 60 centų.

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

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS. 1 

4545 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

5 , ..
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MAKUUETTE PARKE

2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 
karšto vaud. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos Ir 
baž. $28.400.

2-jų augštų mūr. 3_Jų butū — 
6, B ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30.900.

Prie Marųuette Parko 5 kambarių 
mūf. bungulow (galimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16,900.

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su “overhead doors".
$2.0,900.

KITUR: 4 butų mūr. 1—6 k. ir 
8—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE oiOsų namų 
sąraše Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Real Estate — Insurance — Rentals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ŠILDYMAS
A. Stančtausk&M tnstoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atliek* 
visus skardos darbus
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymplc 6-0775 ano 8 vai. 

ryto Ūd 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakaro • 

OLymplc 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

lių finansavimas. Notarlataa Valaty
bės patvlrtinos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS
WAIbrook 5-5*71

INTERSTATE INSURANCE AGENOV 
6108 S. Ashland Avė.. Chloago 36. m.

BUILDINO & REMODELENG

M«83S3S3S3S3t3S383S383SMS383K3S3a
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy
mo, pertvarkymo (remode)ing) darbai

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

61136. So. Mapleuood Av„ Chieago^ 
Tel. HE 4-7482 arba CL 4-7450 «

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blsbop 7-3340 
2737 VVest 43rd Street

I8NUOMIJOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI I
Tė’pininkaujarne butų iįnuomavi 

m ui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate 
5*16 So. VV estem. PRnspect 8-2234

Išnuom. 2 kamb. apšild. butas. 
Gražus porčius. Pečius ir šaldytu
vas. 6447 S. Washtenaw Avė.

PRspect 6-4275

Našlė moteris išnuom. kambarį 
mergaitei ar moteriai. Dėl sąlygų 
kreiptis kasdien po 5 vai. vakare, 
išeštad. ir sekm. visą dieną. 5275 
W. 70th Street, 1-as augštas.

Išnuom. kambarys, vyrui, nau
jame name su atskiru įėjimu ir 
visais patogumais. Skambinti va
karais nuo 4 vai. tel. REp. 7-8954.

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei ncrlte pirkti ar 
užsisakyti namą. kuris būtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien Ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515 
N oi ton, Wtllow Springs, I1L

ĮSIGYKITE DABAR

. BREIVB and SON
CONSTRIJCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, Dl.

Statome -naujus namas ir garažus 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 6-27*3 nuo • vaL 

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

vskaro Iki 11 vai. vakaro

J

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

Pltospect 8-2013 

7403 SO. UESTER.V AVE. 

Chieago 36, 111.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

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

Platinkite "Draugą ’.

KAM SENATVE 1AU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

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

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

4545 W. 63 St., .Chieago 29, III. 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

uimnMiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr. ▲. Baltinu savu r«cnnr,IJoj« 
apie š) romaną taip rašo: P. Knsifl- 
no romanas “Tarp žalsvų palapinių' 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu 
tną, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partlza 
uaa, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
fauntmas. liedamas kraują dėl savo 
šėmės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
•kaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
Žygiai žavės jaunimą ir kels Jo dva 
«lą. Šis romanas, atskleidžiąs- mūsą 
berolškai tragiškus epizodus, yra 
Šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdyme

296 pnsL Kaina 13.00
i Itaakyruun Kartu su pinigais siųskite

“ORIUGIS"

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29, ILL.
illllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
0300 to £325

Age 25 to 40
National manufacturer of beauty and barber equipm< nt located 
on near north side needs a steady trained steno to work in thcir 
sales department. Dictation, spundseriber and IBM typewriter. 
Excellent salary, opportunity, 37>/2 hr. wk., profit sharing and 
many company benefits.

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

EMIL J. PAIDAR CO.
1120 NO WELLS STREET

Perskaitė dien. “Ilraiijįa. <luokitejj kitiems.
. ' - ..................................................... -
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Callas atvyks į ChicagąFilmas apie Rusiją
Nuo šio penktadienio Loop 

teatre (State, netoli Randolph) 
pradedamas rodyti filmas “This 
ir Russia”, Eastman color sis
temos, pagamintas Sid Federio, 
kuris/ darydamas nuotraukas po 
Rusiją apkeliavo 20,000 mylių. 
Filme esą vietų, kurių papras
tai nerodoma turistams, vyks
tantiems j SSSR.

$300,000 reklamai
Seniūnas Allen Freeman pa

reiškė, kad Chicagos adminis
tracija per metus išleidžia apie 
$300,000 tam, kad gyventojams 
būtų plačiai pranešta, kaip ge
ra ta administracija yra. Tos 
lėšos išleidžiamos informacijos 
ir vadinamų “public relations” 
reikalams. Jis supranta tokios 
darbo krypties reikalingumą, 
tačiau mano, kad tam turėtų 
pakakti kokių $3O,0OG per me
tus.

Areštuoti dėl spausdinto 
šlamšto

Policija Chicagoje suėmė ke-
Kiek ekscentriška, bet puikų vypus 38 48 metų, sura-

balsą turinti italų solistė Maria dusi- kad 3ie Pardavinėja nepa- 
Maneghini Callas, kuri pirma! dor*Us sPausdin*us; jie taipgi 
buvo žadėjusi niekad Chicagoje
nebesirodyti, dabar sutiko at
vykti ir čia Operos rūmuose dai
nuoti sausio 22 d.

turėjo ir nepadorių filmų. Da
bar turės teisme atsakyti už 
savo nusikaltimus.

Kaip vykdomi 
sprogdinimai . . .

r Atkelta ifi 6 psl 1
labai žemai. Mano viršila tarė 
man, jog juo atskrido sovietų vy
riausybės nariai ir generolai. 

Pagaliau atėjo sprogimo diena.
Visi sargybiniai iš “Pamiro” zo

nos buvo atšaukti. Jau nuo penk
tos vai. rvto mes buvome ant ko
jų. Pusė šeštos papusryčiavome ir 
gavome įsakymą vykti j savo slėp
tuves. Visi tylėjo. Nerimavome. 
Jaudinomės. Net mūsų karininkai 
ir tie negalėjo jaudinimosi paslėp- 

jai, pirma negu ligoniui panau- ti; vis4 laiką, gal ir per dažnai, 
, .. . . | per žiūronus žvalgė dangų,dos sį vaistą, ištirtų, ar ligoms Į
nėra jam alergiškas. Atskrido bombonešis “Iliušin”

Stebėtojai — mokslininkai ir vy 
Garsieji jauni futbolistai riausybes nariai — slėpėsi kalnuo

se, jiems tam tyčia įrengtose slėp
iau 1 * l'b b bl Chicagos dienraščiai seklbia tuvėse — gal dešimt mylių atstu-
JftV katallKų mOKYKlOS atvaizdus naši- me nuo ežero-. . _n . . sąrasus ir deda atvaizdus pasi Nepilnai septintą valandą ryto

Per paskutinius 50 metų ka- žymėjusių futbolistų. Tarp jų mes išgirdome lėktuvo burzgimą.
talikų vedamose pradžios ir vi- yra įr gv Prokopijaus augšt. Vėliau paaiškėjo, tai buvo bombo- 

, ,, ! nešis “Iliušin”. Jis skrido žemai
mokyklose bestudijuojąs Kle- jr lėtai. Po kelių minučių jis grįžo 
mensas Dauskurdas. atgal, šįkart jis skrido labai greit

ir kartu kilo augštyn ir augštyn.

Baigiasi gyvulių paroda
Didžioji gyvulių paroda, vyk

stanti International Amphithe- 
atre, 42 gatvė ir Halsted, bai
giasi gruodžio 7 d. Joje yra 
tūkstančiai visokiausių gyvulių.

Penicilino pavojai
Chicagoje įvyko trys mirtys 

nuo penincilino. Tardytojo įstai
ga kelia reikalavimą, kad būtų 
jšleistas nuostatas, jog gydyto-

Aš laukiau danguje pa
sirodant didelio ąžuolo pavidalo 
iš dūmų sprogmens, bet tas buvo 
tik amerikiečių atominių bombų 
sprogimuose, kurių paveikslus 
man teko matyti žurnaluose. Tam 
šių dūmų debesys pąs mus susi
formavo visai kitaip. Pasirodė tar
tum du milžiniški stulpai, kurių 
viršūnės susijungė. Artėjant prie 
žemės, palaipsniui tie stulpai plito. 
Mano vaizduotėj tie stulpai atro
dė, lyg dvi didžiulės strėles, kurios 
ėjo nuo dangaus į žemę. Virš tų 
stulpų kaskart daugiau radosi dū
mų; o jie vis kilo augštyn. Paga
liau jie abu viršūnėse atsiskleidė,

nelyginant žiedas. Neužilgo abu 
«usiliejo į milžinišką tamsų dūmų 
masę.

O mes stovėjome pritrenkti 
ir išsižioję . , .

Atrodo, kad raudonarmietis pus
karininkis, 23 metų, Serioža pasa
koja apie komunistų įvykdytą hid
rogeninį (pirmąjį) sprogimą, kuris 
Sibire įvyko 1955 m. lapkričio 23 
d. Tai buvo didžiausias Sovietų 
Rusijoj branduolinio sprogmens 
išsprogdinimas, kuris buvo užre
gistruotas Amerikoje kaip vande
nilio sprogmuo.

Sulietuvino Madas Mingėla

BRIGHTON BAKERY
(buv. Preikšai; Bakery)

2457 W. 46th Place Tetef. Vlrginia 7-1250
Savininkai: Dūkštas ir Mackevičius. Kepa šventėms tortus, medau- 
ninkus ir kitus kalėdinius kepsnius ir visų rūšių ruginę duoną.

SPALVOTO VOKIŠKO KRISTALO 
Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
PRospect 8-53742646 West 7,st Street

dūrinėse mokyklose mokinių 
skaičius padidėjo tris kartus, 
palyginus su valdinėmis mokyk
lomis. šiandien katalikų mokyk
los tenai turi 4 milionus ir 400 
tūkstančių mokinių. Katalikai 
noriai neša didelę naštą, išlai
kydami savas mokyklas, ir kar
tu mokėdami valstybei dėl val
dinių mokyklų. Katalikiškos 
mokyklos, pasiaukojančių as
menų vedamos, pasižymi augš- 
tu lygiu.

Domisi gyvulių paroda
Per pirmas penkias dienas Į 

gyvulių parodą Chicagoje ap- 
lankė apie 150,000 žrponių. 
Daugelis net atvažiavusių iš to
limesnių miestų ir provincijų.

Naują knygą išvežios 2,000 
žmonių

Iš spaudos išėjo vadinama 
raudonoji Chicagos telefonų 
knyga, kur yra klasifikuoti te
lefonų numeriai. Ta knyga tu
ri 2,348 puslapius. Jos išspaus
dinta 1,300,000 egzempliorių, 
kuriuos po namus ir įstaigas iš
vežioja 2,000 asmenų.

Elektroniniai įtaisai
Illinois Valstybės sekreto

riaus įstaiga praneša, kad šie
met automobilių numerių pa
skirstymui bei kitiems su tais 
numeriais susietiems darbams 
įrengtas elektroninis įtaisas. 
Tuo susidomėjusios net ir kai- 
kurios užsienio įstaigos ir į 
Springfieldą atėjo pasiteiravi
mo laiškų iš Kanados ir Belgi
jos. 4 ą

100 žymiausių čikagiecių I Mes buvome įsjtikinę, jog po kelių 
z 3 M sekundžių įvyks sprogimas. 

Švenčiant 100 metų sukaktį
nuo jėzuitų įsikūrimo Chicago
je speciali komisija išrinko 100 
žymiausių čikagiecių. Sąrašai 
paskelbti amerikiečių spaudoje.
Jų tarpe, žinoma, yra meras. Į 
sąrašą taipgi pateko su lietu
viais besidarbuojąs Back of the 
Yards sąjūdžio sekretorius Jo- 
seph B. Meegan. )

Nori $350,000 algoms t

Chicagos Miesto tarybos Fi
nansų komitetas pasiūlė padi
dinti miesto tarnautojų atlygi
nimą, tam reikalui panaudojant 
$350,000.

Chicaga prisidėjo prie 
JAV mėnulio

Baigiant paruošti JAV dirb
tinį mėnulį, prireikė 3,000 pėdų 
specialios vielos, sudėtos iš dau
gelio mažų vielelių. Ta viela bu
vo reikalingą nutiesti nuo ra
ketos iki jos kontrolės punkto.
Nesurandant tiek vielos Flori
doje, buvo skubiai ji nugabenta 
iš Chicagos, iš Allied Radio 
Corp. bendrovės, 100 N. Wes- 
tern, į Cape Canaveral, Fla.

sekundžių įvyks sprogimas.
— Ir kuomet sprogimas įvyko, 

kartu pamačiau be galo šviesią, 
beveik haltą, liepsną, kuri šiauri
nėj dangaus pusėj vis kilo į viršų. 
Po trumpo laiko man atrodė, jog 
liepsnoja visas dangus. Turbūt ir 
saule šviesiau nešviečia. O tik po 
kiek -sekundžių pasigirdo griaus
mas, kurio aidas šimteriopai gar
sėjo kalnuose.

— Bet vėl, po kelių sekundžių, 
užklojo tamsa . . .

— Po kelių minučių virš mūsų 
slėptuvės ėmė ūžauti vėjai ir spro
gimo vietovė pasislėpė dulkių už
dangoje.

STANISLOVAS KUPS1S
Gyveno 3340 S. Lowu Avė.

Mirė gruodžio 3 d., 1957. Gi
mė Lietuvoje; kilo ik Kretingos 
apskr. , ir parapijos.

Amerikoje išgyveno 42 m. 
l'asiliko dideliame nuliūdime

žmona Mary (Gumuliauskaitė), 
brolis Albinas, brolienė Martha 
ir jų šeima, švogeris Juozapas 
Zabrauskas su šeima, dėdė Lau
rynas Ruben, jo žmona Joana 
ir jų šeima, teta Sopliie Kau
nas, jos vyras Juozapas ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami. Lietuvoje liko brolis 
Petras su šeima, sesuo Antani
na Urbonas, švogeris Pranciš
kus ir jų šeima.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

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

Laidotuves įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7/d., iš koplyčios 3:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdus ŽMONA

Laidotuvii, direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

A. A.
' BARBORA 

ŠLIOGERIENĖ
(Kl PEILUTft)

s Gyveno 903 W. 33rd St.
Tel. BĮ 7-0508

Mirė gruodžio 5 d., 1957, 7 
vai. ryto. Gimė Lietuvoje; kilo 
iš l'anevčžio . apskr., Smilgių 
parapijos.

Amerikoje išgyveno-54 m.
Pasiliko dideliame, nuliūdime 

4 dukterys: Barbora, Stanisla
va MeCarty, žentas Joseph, 
Helen Maciukėnas, žentas Po
vilas ir Ona Marshall, žentas 
Jaek, 2 sūnūs: Alfonsas ir 
marti; ir Povilai), marti Mae, 
lo anūkų, 5 proanūkai, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Tretininkų. Apašta
lystės Maldos ir Tėvų Marijonų 
Rėmėjų Draugijoms.

Kūnas pašarvotas M. Phillips 
koplyčioje, 3307 So. Lituanica 
Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
gruodžio 7 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėta į šv. Jur
gio panapijos bažnyčių, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę: Dukterys, sūiifts, 
marčios, žentai, anūkai ir pro- 
anūkai.

Laidotuvių direktorius Anta
nas M. Phillips. Tel. YArds 7- 
3401.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO
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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

t

GU2AUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYtlA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban
ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų.

2448 West 63rd Street 
Telef. PR 8-0838 ir PR 8-0834

A. A.
MAGDALENA RAČIUS

(Paužutė)"
Jau suėjo vieneri meta, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą mamu
tę

Netekome savo mylimos 
1956 m., gruod. mėn. 6 d.

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jos niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas Die 
vas suteikia jai amžiną ra
mybę.

Už jos sielą mes užprašė
me gedulingas šv. Mišias su 
egzekvijomis gruod. mėn. 7 
dieną 7 vai. ryto Švenč. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo para
pijos bažnyčioje, Brighton 
Parke.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Mag
dalenos Račius sielą.

Nuliūdę Duktė, žentas ir 
anųkė.

A. t A.

Profesoriui Kanauninkui
JUOZUI MEŠKAUSKUI mirus,

liūdesio valandę Dr. Petrę Meškauskę ir gi
mines giliai užjaučia

Antanas ir Jada Trimakai

A. t A.

prof. dr. KAZIMIERUI VASILIAUSKUI 
Lietuvoje mirus, sūnų Gediminą ir dukterį 
Danutę Liaugminienę su šeima nuoširdžai 
užjaučiame.

Vlada ir Alfonsas Pargauskai

Didžiam menininkui, buv. Valstybinio Teatro Kaune 
dekoratoriui

A. t A.
DAILININKUI MSTISLAVUI DOBUŽINSKIUI mirus,

jo žmonai Elizabetai ir sunums — Vsevolodui ir Ros-
tislavui reiškia gilią užuojautą

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA

Vienerių Metų Mirties Sukaktuvės

t
A.

MARIJONA MILERIENĖ
(POCAITE)

Gyveno 1815 West 45th Street.
ou-''

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą mamutę.

Netekome savo mylimos 1956 m., gruod. mėn. 20 d.
Nors laikas tęsiasi, bet mes jos niekados negalėsime už

miršti. Lai gailestingas Dievas suteikia jai amžiną ramybę.
Už jos sielą mes užprašėme gedulingas šv. Mišias su eg

zekvijomis gruod. mėn. 7 dieną 9 vai. ryto Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasi
melsti už a. a. Marijonos Milerienės sielą.

Nuliūdę: DUKTĖ IR ŽENTAS

LIŪDESIO VALANDOJ 
, Stakltt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8843 So. Western Avė. Air CondMJoned koplyčta 
REpnblie 7-8600 — 7-8601 Automobiliams rieto

Ttam*. knrta gyvena kitom miaata dalyaai aauatnaa 
koplyčią arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL

Telefonai: GRovehill 6-2345 arba

T0wnhall 3-2108, 3-2109

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I Ambulanaų patarna- A& Mea turime koplyčias |
rimas dieną ir nak- v g o s e Chicagos irt

I tį. Reikale 6 a u k t i a Roselaado dalyse ir,
mm tuojiu patarnaujame.,

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

ANTANAS M. PHILLIPS^
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711
? POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1OTJ

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ, Tel. YAnls M ISKI13(

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 5<nh AVĖ., CICERO III Tel. OLympic 2-UMtt

ZIGMUMD (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 VI I6th STREET Y Artis 7-078i

STEPONAS C LACVAWICZ
5424 W 69th STREET REpuhtk 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME
1424 M. .'MM.h Avė OLympie 2-5245 ir TOwnHall 3M6MJ

Pasiuauriokilr ‘Draujįu" Oassificd skyriumi
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X Kunigų Vienybės susirin
kimas įvyk.:) antradienį Šv. Jur
gio parapijos klebonijoje. Ap
tarta kokia bus iškilmių tvar
ka sekančiais metais švenčiant 
500 metų sukaktį nuo šv. Ka
zimiero gimimo. Išrinkta nauja 
valdyba: pirm. — kun. Kataus- 
kas, vicepirm. — kun. dr. V. 
Rimšelis, MIC, sekr. — kun.
K. Pečkys, SJ, ir ižd. — kun. 
St. Santara s.

X Kan. P. Juknevičius iš 
Brighton Parko įstojo nariu 
Lietuviškos Knygos kluban ir 
paėmė Beletristikos antologiją, 
kuri jam atsiėjo trečdaliu pi
giau. Kalėdų proga L. Knygos 
klubas siūlo savo nariams pasi
naudoti papiginimu dovanoms, 
jeigu imama tik po vieną tos 
pačios knygos egzempliorių.

X Savaitgalio susikaupimo 
dienos gimnaziją lankantiems 
berniukams iš Chicagos ir apy
linkių pas saleziečius Šiluvoje 
prie Cedar Lake, Ind., įvyks 
gruodžio 13 d. Norintieji daly
vauti gali užsiregistruoti rašy
dami sekančiu adresu: Salesians 
of St. John Bosco, Crown Point, 
Ind., arba skambinti: Cedar 
Lake, Ind., 3101.

X Didelė šventė p. Melkų na
muose, 3248 So. Green St., bu
vo praėjusį sekmadienį. Buvo 
atvykusi duktė Šv. Pranciškaus 
vienuolyno sesuo Marija Matil
da ; sykiu buvo ir sesuo M. Leo
nora, kuri dalyvavo seselių su
važiavime Mihvaukee, Wis. P. 
Melkaį yra stambūs parapijos 
ir draugijų rėmėjai.

X Naujųjų Metų baliaus, ku
rį šiais metais ateitininkai vėl 
ruošia didžiojoje Keymens klu
bo salėje, rengimo komisiją su
daro šie asmenys: Pranas Po
vilaitis, Vitolis Litvinas, Mary
tė Meškauskaitė, Alicija Žilevi
čiūtė, Manigirdas Motekaitis, 
Rudys ir J. Končius.

X Julia Pukelienė, žymi vei
kėja, baigė sveikti namuose. 
Linkime sveikatos, kad dar kiek 
galėtų pasidarbuoti visuomenei 
kaip iki šiol. P. Pūkeliai yra vi
sų kilnių darbų rėmėjai.

X Lietuvos krepšinio perga
lių 20 m. sukakties minėjimo 
metu buvo padaryta nemaža 
nuotraukų, kurių pavyzdžiai jau 
yra padaryti. Nuotraukas ga
lima užsakyti pas Edv. Šulaitį, 
1330 So. 51st Avė., Cicero 50, 
III., tel. OLympic 2-4992.

X Barbora ‘Bartkienė grįžo 
iš ligoninės ir sveiksta namuo
se, 2535 W. 46th St. B. Bart
kienė yra žinomų veikėjų Sofi
jos ir Kaz. Sukur motina.

X Antanas Skridulio įstojo 
nariu Lietuviškos Knygos klu
ban, įmokėdamas 5 dol. nario 
mokesčio. Už tai jis gali gauti 
klubo leidinių 7.50 dol. vertės.

X Lietuvių Saleziečių sody
boje, Cedar Lake, Ind., lapkri
čio 24 d. įvyko šauni vakarienė. 
J. J. Aukszkalnis buvo jos įkvė
pėjas ir organizatorius. Ta pro.- 
ga buvo suaukota $773. Po $100 
aukojo: Marijona Lopetienė su 
sūnum, Uršulė Zeleckienė, Ona 
Juškevičienė, Pranciška Vait- 
kaitė ir pats vakarienės orga
nizatorius ir nenuilstamas tėvų 
saleziečių rėmėjas J. J. Auksz
kalnis. Po $25 aukojo: Kazi
mieras Laurinavičius ir Jozefi- 
na Normantienė. Po $20 auko
jo Anna Rokas ir po $10 auko
jo: Petronėlė Gramalienė, Ona 
Grigonienė, Marijona Maciuke- 
vičienė, Juozapas ir Ona Orin- 
tai Ir Frank Miller. šios aukos 
skiriamoj t. saleziečių koplyčios 
vargonų įtaisymui.

X Saleziečių statumai sihi- 
vos koplyčiai prie Cedar Lake, 
Ind., didelis Šiluvos Dievo Mo
tinos apsireiškimo paveikslas 
dail. prof. Adomo Varno jau 
baigtas gaminti. Š. m. gruodžio 
mėn. 8 d. (sekmadienį) 6 vai. 
vakare per saleziečių rėmėjų 
rengiamą vakarienę jis bus 
pašventintas ir Nekalto Prasi
dėjimo liet. parap. naujosios 
svetainės scenoje išstatytas. į 
vakarienę atsilankiusieji pir
mieji jį galės pamatyti. Vaka
rienėje laukiama gausių svečių 
iš visos Chicagos. Vakarienei 
vadovaus misij. A. Sabaliaus
kas, gi kun. Augustinas Sabas 
parodys puikų filmą iš praėju
sios vasaros Šiluvos vietovės 
švenčių ir jaunimo stovyklos.

X Muz. Antanas Linas, ku
ris prieš metus atvyko iš Rock- 
fordo ir įsikūrė Chicagoje, yra 
labai aktyviai įsitraukęs į lie
tuviškąjį kultūrinį judėjimą. Jis 
su Cicero lietuvių grupe jau 
baigia surepetuoti J. Krūmine 
"Pabaigtuves”. A. Linas nuo 
praėjusių metų yra operos per
sonalo narys ir nuoširdžiai at’ 
lieka įvairius muzikinės srities 
darbus. Paskutiniu metu inten
syviai dirba su "Rigoletto” ope
ros pastatymu, kuris bus gruo
džio 8 d. 3 vai. popiet Marijos 
salėje.

X Dainavos ansamblio mo
terys Padėkos dienos išvakarie- 
se Hollywood salėje surengė 
gyvą ir įdomų pasilinksminimą. 
Be ansamblio narių dalyvavo 
nemažai ir svečių. Tai dienai 
pritaikytas mintis išreiškė kun.
A. Stašys ir ansamblio pirm. į tačiau jis yra taip sunkiai pa- 
A. Dzirvonas. Įspūdingai pasi-1 veiktas sūnaus žmogžudystės, 
rodė V. Petrauskas su savo kū-1 kacj kalba-
ryba — “Dypuko padėka’’. Sui
labai dideliu pasisekimu praėjo * atėmė gyvastį ir už tai 
rengėjų suruošti laimėjimai, ^ur* apmokėti. Prokuroras su
kuriu pelnas ($76) paskirtas k°’ ^ad norėtų jį pasiųsti 
ansamblio auklėtinei Vasario, i elektros kėdę. Gal tai ir būtų 
16 gimnazijoje Vokietijoje. Va- teisinga. Aš manau, geriau
karas buvo praleistas jaukioje 
ir šeimyniškoje nuotaikoje.

X Petras Žibūnas praneša, 
kad, pravedant piniginę rinklia
vą 1956 m. rugpjūčio mėn. Vi
liui Megiui (gyv. Etzenricht 89, 
bei Weiden (Opf.) West Ger
many) šelpti, surinko $53.25. 
Pinigai jam pasiųsti 1956 m. 
rugpjūčio 27 d. Pinigų siuntimo 
perlaidos (money order) Nr. 
U87173.

LB Roselando apyl. pirminin
kui inž. V. Sirikui išsikėlus, pir
mininko pareigas perėmė vice
pirmininkas Jonas Pleirys; nau
jojo pirmininko adresas — 
10046 So. Lowe Avė., Chicago 
28, III., tel. PR 9-0225.

Visuotinis narių susirinkimas 
numatomas sausio 5 d. ir spe
cialus nepriklausomybės pami
nėjimas — vasario mėn. pabai
goje.

X Gražus pobūvis įvyko lap
kričio 16 d. puikiose p. B. Ma
linauskienės patalpose, esančio
se 6242 S. Troy St., Chicagoje. 
Šios sueigos tikslas buvo pa
gerbti p. Malinauskienės a. a. 
vyrą Joną Malinauską, mirusį 
prieš vienerius metus ir palai
dotą šv. Kazimiero kapinėse. 
Ta proga bažnyčioje buvo atlai
kytos šv. mišios, ' o namu-ose 
buvo sukviesta daug svečių ir 
viešnių, kuriems buvo patiekti 
pietūs. Tarp atsilankiusių sve
čių teko matyti p. Gregai, T. ir 
Z. Šalkauskai, šakinskai. P. 
Peikas, Markus, Raudžiai, Ja
nai, Senuliai, L. Leveika, Smai
liai, Junai, o taip pat p. Mali
nauskienės sesutė iš Racine, 
Wis., Julė NegelienA Viena iš 
dalyvių trumpai pakalbėjo, pa
aiškindama apie gražią Ir pa- pastebėti, kad P. ir P. Barz-
vyzdingą p. Malinauskų šeimą. 
Kaip pietūs, tajp vėliau, vaka
rienė buvo labai skaniai ir tur
tingai paruošti. Viešpataujant 
draugiškai nuotaikaip-lė Elen 
kialinauskaitė gražiai paskara-
bino pianinu daugiausiai lietu- nyčioje 40 vai. atlaidai bus pra- 
viškų motyvų melodijas. dėti gruodžio 8 d. 10:30 vai. ry-

Viešnia te Ir baigti gruodžio 10 d.

SKIRTAS PARODAI

Sis bulius laukia to laiko, kai jis pateks į gyvulių parodą 
Chicagoje. - ■ (INS)

CHICAGOS ŽINIOS
“Geriau jis butų miręs

Roberto Max Fleig, nužu-
džiusio 14 metų amžiaus
mergaitę, tėvas Max Fleig, tu-L ,

• , Švelnumas negelbeio. Tada parps 52 m. amžiaus, samdo ad-, _ « v _TI
vokatą, tardamas, kad sūnus gi 
privalo turėti teisinę apsaugą,

. į pidariau griežtas. Robertas 
kasnakt išlėkdavo su vyresniais 
pusberniais. Vieną naktį aš 
jam pasakiau, kad jis negali iš
eiti iš namų. Jis pradėjo artin
tis prie manęs su kumštimi. Ta
da aš jį tiek nubaudžiau su gu
miniu vamzdžiu, kad jisai per 
savaitę negalėjo išeiti iš namų. 
Jis jau nuo 13 metų pradėjo 
eiti blogais keliais. Pradėjo 
girtuokliauti, net sužeidė poli-būtų, jog Robertas būtų miręs.

Aš jau susitaikiau su mintimi cininką bespardydamas. 
jį užmiršti.

Socialinės globos tarnautojai 
Tėvas tik sako, jog vieno pasakoja, kad žudiko tėvai yra

žmogaus tai neužmirš — jo už- stropūs darbininkai. Patvirtina, m*rė Englewood ligoninėje, Chi-
muštos mergaitės. Ypač jisai
T—gag——■'■n " -  n■■■■■■ ■■■

X Petras ir Petronėlė Barz
džiai, gyvenantieji 3365 South 
Union Avė., Padėkos dienos 
proga suruošė šaunius pietus 
savo namuose giminėms ir 
draugams, skirtus pagerbti sa
vo ilgametės tarnybos Chicagos j Crook, jo namuose radus 16 m. 
parkų distrikte, nes ta proga Į mergaitę. Jisai aiškina, kad su 
p. Petras Barzdys išeina į pen- mergaite jis buvo išėjęs į mies- 
gįją , tą penktadienį ir po pasimaty

mo ją parvežęs į namus. Ji gi 
šeštadienio rytą pas jį atbėgusi, 
bijodama tėvų. Vistiek vaiki
nas dabar turės atsakyti prieš 
teisingumo įstaigas.

Judantieji šaligatviai
Šiuo metu svarstoma, kaip 

pertvarkyti Chicagos miesto 
centrą, kad nebūtų tokios spūs
ties. Numatoma įtaisyti tokius

PETRAS BARZDYS

Petras ir Petronėlė Barzdžiai 
yra seni Bridgeporto gyvento
jai ir taip pat seni Šv. Jurgio 
parapijos nariai..

P. Barzdys darbuojasi nenu
ilstamai ilgus metus šv. Jurgio 
parapijos komitete. Taip pat 
jie yra agni “Draugo” skaity
tojai.

Ta proga tenka džiuginančiai

džiai yra kilnios širdies ir neuž
miršta savo artimųjų ir už Ge cagą to instituto suorganizuo
, .. . .. , . . toje spaudos konferencijoje pa-' reikalai
ležinės uždangos ir siuntinių • ~ . .. . . Prašome visus narius būtinai at-
formoje Jau ne vieną Šimtine T , ”

Amerika gaude rusų šnipus,' Maloniai kviečiame ir kitus ge-
veikiančius šiame žemyne, bet ros valios tautiečius, norinčius bfi- 

.... . ti šios organizacijos nariais, at-
yra paaukoję.

X ftv. Antano parapijos bar

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

atjaučiąs baisų motinos skaus
mą. Toliau tėvas pasakoja: 

l — Aš viską išbandžiau, besi- 
I stengdamas Robertą sutvarkyti.

kad tėvas jį griežtai baudė. 
Pats gi tėvas taria:

— Ką žmogus gali padaryti, 
kai jis darosi laukinis?!

Areštas dėl mergaitės
Chicagos policija areštavo 18 

m. amžiaus vaikiną Ronald

— Krikščioniškosios Demokrati
jos Studijų klubo susirinkimas j-
yyks š. m. gruodžio 7 d. 6 vai. va-

j v. . , • ikaro Tėvų Jėzuitų Jaunimo namuojudančius šaligatvius, konveje- kur £etra8 Maldeiklg 8jtaity8 
rius, kurie būtų iškelti ir stam- paskaitą kultūrinės autonomijos
bi dalis žmonių nebesimaišytų 
gatvių sankryžose.

Dingusi 7 metų mergaitė
De Kalb apskrityje, apie 45 

mylios į vakarus nuo Chicagos, 
dingo 7 metų mergaitė Maria 
Ridolph. Susirūpinta jos jieško- 
ti ir net 1,000 savanorių krėtė 
visą apylinkę.

Didesnis pavojus negu 
šnipai

Kenneth Holland, Tarptauti
nio švietimo instituto preziden
tas, neseniai keliavęs po Rusi- 
ją, iš New Yorko atvykęs į Chi-

permažai dėmesio kreipė į pa 
vojingesnį dalyką už šnipus: į 
mokslo pažangą, kurią rusai 
panaudoja saviems kėslams.

ILolland sakosi belankydamas 
Rusiją jisai patyręs, kaip tenai 
mokyklose yra augštai pastaty
ta matematika. Mokytojų rei
kalavimai yra dideli ir rezulta
tai pasiekiami augšti. Be to — 
Rusijoje yra daugiau paskato 
mokytis, nes ten išsimokslinęs 
gauna didesnį atlyginimą ir 
daugiau pagarbos. Holland siū
lė sudaryti aktyvią augštesnio 
lavinimo komisiją, kuri budėtų, 
kad visi gabūs studentai gautų 
reikiamą išsimokslinimą.

20 detektyvų jieškant 
mergytės

Net daugiau kaip 2,000 žmo
nių jieškojo Marijos Ridolph, 
7 m. mergytės, gyvenusios Sy- 
camore, De Kalb apskrityje, 
netoli Chicagos. Kaikurie žmo
nės jieškojo be poilsio daugiau 
kaip 30 valandų. Ji buvo maty
ta kalbanti su nepažįstamu au
tomobilistu, o paskiau dingo. 
Praslinkus parai ir mergytės 
nesuradus, prisijungė prie jieš- 
kotojų 20 FBI agentų. Per pus
antros paros bejieškant ir mer
gytės neradus, šerifas atšaukė 
išvargusius jieškotojus, pareikš
damas mintį, kad jos gyvos su
rasti nebesitiki. Policija toliau 
aiškina jos dingimo paslaptį.

Areštuotas dėl nedorų 
nuotraukų

Chicagoje areštuotas Keith 
Bancroft, 35 m. amžiaus, Car- 
penter pradžios mokyklos di
rektoriaus padėjėjas, pas kurį 
rasta kelių mokinių nuotraukos, 
net ir be drabužių. Tai dar vie
nas faktas, kaip tėvai turi bu
dėti parinkdami auklėjimo įstai
gas ir mokytojus; iš kitos pu
sės kaikurių pačių mergaičių 
visiškas nekuklumas dažnai bū
na ne tik jų moralinių pavojų, 
bet ir pagausėjusių užpuldinėji
mų priežastimi. / ■

Mirtis nuo liepsnojančių 
drabužėlių

Carmelita Nadeau, 3 m. mer
gytė, gyvenusi 751 W. 67 str.,

cagoje. Bežaisdama prie kros
nies virtuvėje ji uždegė sukne
lę ir rėkdama išbėgo į gatvę. 
Liepsnojančią suknytę užgesino 
laiškanešys, o pravažiuojantis 
automobilistas ją nuvežė į ligo
ninę, tačiau mergaitė po kelio
likos valandų ligoninėje mirė. 
Jos tėvas yra jūrininkas.

Nervingųjų sąjunga
Kaip girtuokliai sėkmingai 

gelbstisi susibūrę į Anonymous 
Alcoholics, taip nervingieji įkū
rė savo panašią organizaciją, 
pavadintą Reoovery, Ine., ir 
veikiančią panašiais principais.

KAS KĄ IR KUR

klausimu.
Kviečiame klubo nariui prijau

čiančius ir besidominčius minimu 
klausimu paskaiton atsilankyti.

Krikščioniškosios Demokratijcs 
Studijų klubo valdyba

— Šv. Kazimiero Akąd. Rėmėjų
I skyriaus ii Town ųf Lake ren
gia Bingo Party sekmadieni, gruo
džio (Dec.) 8 d. 7 vai. popiet Sv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje.

Kviečiame atsilankyti.

— Vilniaus Krašto Lietuvių są
jungos Čikagos skyriaus narių me 
tinis susirinkimas - kavutė bus š. 
m. gruodžio mėn. 7 d. (šeštadieni) 
7:30 vai. vak. Menininkų klubo 
salėje, 2548 W. 69th St.

Susirinkime bus valdybos narių 
pranešimas, kontrolės komisijos 
pranešimas, naujos valdybos rin
kimai ir svarstomi įvairūs aktualūs

organizacijos 
vykti susirinkimą.

Skyriaus valdyba 

SKelbkitės dien. “Drauge".

Sumušė mokytoją
Amerikoje mokytojams drau

džiama mušti mokinius, bet mo
kiniai kartais apkulia mokyto
jus. Štai Evanstono Apskrities 
Augšt. mokykloje mokytojas 
Hovvard H. Nickols, 59 m. am
žiaus, norėjo perskirt du susi
pešusiu moksleiviu, tai vienas 
jų, 15 metų berniukas, taip kir
to mokytojui į veidą, kad kru
vinai pramušė lūpą. Jaunas 
mušeika išmestas iš mokyklos 
ir perduotas nepilnamečių nusi
kaltėlių globos įstaigai.

Veja girtuoklius iš mašinų
Illinois Valstybės Sekreto

riaus įstaiga atšaukė 166 leidi
mus vairuoti mašinas ir 187 lei
dimus suspendavo. Daugiausiai 
atšauktų leidimų — net 137 — 
yra už tai, kad buvo sugauti 
bevažiuoją įsikaušę. Daugiau
siai suspenduotų — net 164 — 
už tris nusikaltimus susisiekimo 
taisyklėms. Nubaustųjų pavar
dės išsiuntinėjamos redakci
joms. Jas gauna ir "Drau
gas”.

Tarptautinė paroda 
Chicagoje

Chicagos meras ir Komerci
jos sąjunga praneša, jog nusi
statyta Tarptautinę parodą 
Chicagoje ruošti 1959 metais 
birželio mėn. 1—19 dienomis. 
Tada bus jau baigta didieji pa
rodų rūmai. Numatoma, kad 
parodą aplankys pusantro mi- 
liono žmonių.

Nuslydo į mirtį
Mėsos prekyboje dirbęs W. 

D. Stanley, 38 m. amžiaus Ro- 
bbins miestelio gyventojas buvo 
mirtinai užmuštas kelyje US 
54 kai jo mašina paslydo į kelio 
liniją, kuria važiavo sunkveži
mis. šiais metais Cook apskri
tyje jau žuvo 471 žmogus.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RUSIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais DRAUGA8 pa

ruošia gražius rinkinius kalfidlnių 
sveikinimo kortelių su lietuviškaiB 
užrašais. Taip ir šiais metais DRAU
GAS siūlo rinkin} nr. 1 su 16 kor
telių už vieną, dolerį.

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

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos ’J sveikinimo 
korteles Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už 10 kortelių.

šios korteles Kalfidoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
J Lietuvą.

Rinkinys nr. 3
LIETUVIU DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELESb

Siame rinkinyje yra raultans Au- 
Staits, Vytauto Jonyno, Petro Khui- 
leno, J. • Pautienia.iiH, ,L Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus pleStl Vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti Ir keletas Jų 
tikrai tinka persiuntimui ) Lietuvą. 
Si dflželfi su 16 (tftrtellų kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
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4545 W. 69 St, Chicago 29, III.

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

Prekės be brokų, kainos žemiausios Chicagoje, išeimo- 
kėjimai iki 3-jų metų. Europos Ir Amerikos žymiausių fir
mų baldai, Televizijos, šaldytuvai ir viaa namams ir ofisams 
įrengti.

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS IMAMAI — 

FTTRNITURE OENTER, INC.
8222-24-26 80 Halsted St VIctory 2-4226

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

Penktadienis, 1957 gruodžio 6

įieško dėstytojų
JAV Karo institutas, veikiąs 

Madisone, jieško pedagogikos 
specialistų. Atlyginimas $5,440- 
$7,570 per metus. Prašymams 
blankus galima gauti miesto 
centrinėse pašto įstaigose. Pra
šymus siųsti adresu: Executive 
Secretary, Board of US Civil 
Service Examiners, US Armed 
Forces institute, 12 N. Ilamil- 
ton Str., Madison 3, Wis.

Turtuolė vieton baldų 
laikė dėžes

Teisme paaiškėjo, kad 86 m. 
moteris Julia Potter, kuri rug
pjūčio mėn. buvo mirtinai su
mušta, paliko turto $255,000, 

1 nors pati gyvendama vieton 
baldų naudojo dėžes. Trečdalį 
turto paliko savo giminaitei 
Lillian Rubenstein, o du treč
daliu jos vyrui.

Paraližuotojo džiaugsmas
Charles L. Kmen, paraližu>o- 

tas prieš 16 mėnesių, dėka fir
mų ir pavienių asmenų pagal
bos, savo šeimai jau turi nuo
savus namus 3315 S. 56th Ct., 
Cicero, III., ir jaučia daug lai
mės dėl tų geraširdžių pagal
bos.

Tiria šoferių unijas
Chicagos šoferių unijos pa

dalinių vadovybėms Senato in- 
vestigacijoms komitetas įsakė 
parodyti dokumentus — kaip 
buvo renkami atstovai į suva
žiavimą, kur pirmininku buvo 
išrinktas Hoffa; taipgi eilė tos 
unijos pareigūnų bus ištardy
ta.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kurtą suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Llstaitė)
Marijos Aukštesnes mokyklos 

meno dalykų mokytojn

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas į lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijoe 
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, Iilinois

RETO ĮDOMUMO KNYGA

VERKIANTI DIEVO MOTINA 
SYRAKŪZUOSE

Su Čikagos Arklvysk. aprobata 
Tai pilnas vaizdas neįprastų ir 
stebėtinų įvykių Syrakūzuose. Liū- 
dininkų ir dokumentų apstumas 
verčia susimąstyti net skeptikus 
ir indiferentus. Knyga labai gra
žiai išleista su daugybe iliustraci
jų ir tekainuoja 2 dol. su persiun
timu. Puiki dovana bet kam Ir bet

kuria progai
Užsakymus su pinigais siųskite:

“DRAUGAS”
4545 West 68rd Street 
CHTCAGO 29, ILL.


