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Afrikos-Azijos valstybės laimėjo Jungi Tautose
Diskusijose dėl Naujos Gvinėjos 

dalyvavo net 49 atstovai

SALOMĖJA NARKELIONAITE,
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Pirmąjį rundą kovoje prieš čia 
taip vadinamą kolonializmą Afrikos - Azijos valstybės jau laimė
jo. Keturiolikos balsų persevara, jų blokas, paremtas sovietinio 
ir vakarietiškajam suskilus, pravedė savo siūlymus politiniame 
komitete.

Ta jų rezoliucija, kuri buvo ____________________________
priimta 42 balsais prieš 28, susi
laikius vienuolikai, jų tarpe ir 
JAV, kviečia Indoneziją ir Olan
diją pradėti pasitarimus N. Gvi
nėjos klausimu. Rezoliucija taip
gi kviečia generalinį sekretorių 
Dag Hammarskjoldą abiem ša
lims padėti ginčo sprendime bei 
prašoma apie rezultatus praneš
ti sekančiai Jungtinių Tautų pil
naties sesijai.

Šito laimėjimo paskatintas, 
dabar Afrikos - Azijos valstybių 
blokas jau visiškai drąsiai eina 
diskutuoti sekančio,,kolonijinio“ 
punkto — Alžirijos klausimo.

Kalbėjo net lf9 atstovai

Diskusijose dėl N. Gvinėjos 
(ar West Irian) dalyvavo net 49 
atstovai, kurių vienas net buvo 
suskaitęs, kad per praėjusias se
sijas tuo pačiu' klausimu buvo 
pasakyta apie du šimtus kalbų.

Nors Olandija ir jos šalinin
kai įrodinėjo, kad ji neprivalo 
Indonezijaf perleisti tos N. Gvi
nėjos salos dalies, kurios Indone
zija reikalauja, didžiuma delega
tų visdėlto pripažino, kad ta sa
los dalis turi priklausyti Indone
zijai.

Daug įvairių argumentų py
nėsi, bet Afrikos - Azijos kraš
tai, neseniai patys išsilaisvinę iš 
kolonijinės priespaudos, nenorė
jo nė klausyti teisinių ar kitokių 
argumentų. Jiems čia buvo vie
nas argumentas — kad kolonia
lizmui turi ateiti pabaiga.

N. Gvinėjos salos dalis, dabar 
esanti Olandijos globoje, 1949 
m. suteikiant Indonezijai nepri
klausomybę buvo pažadėta dis
kutuoti vienerių metų laikotar
pyje, bet nebuvo diskutuota, nes 
Indonezija tuojau pat paskelbė 
nesilaikanti pagrindinės sutar
ties, o kai taip, tai ir Olandija 
nutraukė pasitarimus ir dėl tos 
salos ateities. Faktiškai, ta dalis, 
kaip olandai orgumentuoja, yra 
apgyvendinta visiškai negimi- 
ningų Indonezijai žmonių, kurie 
jokių ryšių su ja neturi.

Gali ilgai užtrukti

Netenka manyti, kad Olandija 
dabar pakeis savo nusistatymą, 
nors Asamblėjos komitetas ir 
priėmė rezoliuciją. Taipgi nesvar 
bu ir tai, ar pati pilnatis tą rezo
liuciją patvirtins ar atmes.

Kaikurie jau pramato, kad ši
tas klausimas JT sesijų darbo
tvarkėje gali ilgai užtrukti. O 
vienas atstovas, beje, tos pačios 
Olandijos, dar diskusijų pradžio
je kalbėdamas, išsireiškė, kad, 
esą, malonu yra prisiminti ir be
galiniai kartoti vertingus muzi
kos ar poezijos kūrinius, bet iš 
sesijos į sesiją einantieji klau
simai daro priešingą įspūdį.
Kolonializmas nėra monopolis
Diskusijų metu buvo vieninga 

tema, tik skirtingai suprantama, 
nors gal kaikurie bandė ir vidu
rio jieškoti. Visi kalbėjo apie ko
lonializmą. Afrikos - Azijos blo
kas čia daugiausiai prikalbėjo 
apie vakarietiškąjį kolonializmą, 
kurio likučius jie dabar norėjo 
panaikinti. Gi vakarietiškąją 
nuomonę (ne kolonializmą) gin
dami atstovai čia panaudojo au
ditoriją priminti ir apie kitokį,

būtent, sovietinį, kolonializmą.
Jei anksčiau tokiais atvejais 

būtų buvę progos išgirsti minint 
ir sovietų pavergtąsias, bet anks 
čiau buvusias laisvas ir nepri
klausomas tautas, tai dabar di
džiumoje tik pasitenkinta pačiu 
pabrėžimu, kad kolonializmas 
nėra vakariečių monopolis.

— Ar kolonializmas yra tik
rai Vakarų Europos valstybių 
monopolis? — klausė Prancūzi
jos atstovas Picot ir čia pat at
sakė, kad ne. Jis priminė, kad 
kaikurios valstybės, anksčiau bu 
vusios Europos žemėlapyje, da
bar yra iš jo pranykusios.

— Jei-mes imsime reikalą iš 
pagrindų, ginče rasime dvejopo 
kolonializme^ — kalbėjo Kubos 
atstovas dr. Nunez - Portuondo. 

Prieš Azijos kolonializmą

— Kolonializmas nebuvo tik 
Vakarų pasaulio monopolis. Jį 
vykdo ir Azijos tautos. Šiandien 
sovietinis kolonializmas, tapęs 
vienu žiauriausių kolonializmų, 
tebesiplečia ir tiekų spalvų pri
sidengęs, kad daugelis mūsų že
mės pusrutulio vadų dar vis ne
praregi, — kalbėjo tautinės Ki
nijos atstovas dr. Chang.

Tuo tarpu Ceilono atstovas dr. 
Gunewardene, vienas pagrindi
nių Afrikos - Azijos bloko kalbė
tojų, šitaip reikalą aiškino:

— Tai nebuvo teismas tarp 
Azijos tautų, tik ką laimėjusių 
nepriklausomybę ir tarp Vakarų 
demokratinių šalių. Tai buvo le
galus bandymas panaikinti kolo
nializmo likučius. Ir tai nerodo 
nedraugingumo Vakarų šalims, 
nes kolonializmas mums yrą blo
gas, ar jįs eitų iš Vakarų ar iš 
Rytų.

Nuteisė kalėti
BERLYNAS, lapkr. 29. — Ry

tinės Vokietijos komunistinis 
teismas Leipzig’e vakar nuteisė 
pastorių Siegfried Schmutzler, 
42 metų, Leipzigo universiteto 
kapelioną, penkeriems metams į 
sunkiųjų darbų kalėjimą. Protes 
tantų pastorius, kuris buvo areš
te septynis mėnesius, prieš tris 
dienas buvo nuvestas į teismą. 
Komunistai pastorių kaltino 
„priešrevoliucine“ veikla.

Gomulka prabilo
VARŠUVA, Lenkija, lapkr. 

29. — Lenkijos komunistų parti
jos vadas Gomulka vakar pareiš
kė, kad Lenkijos vidaus ir užsie
nio politikos nepakeis paskolos, 
gaunamos iš Rytų ar Vakarų.

Gomulka neketina keisti I^en- 
kijos politikos paskolų sąskai
tom

Kremliaus telegramos
LONDONAS, lapkr. 29.—Mas 

kvos radijas vakar pranešė, kad 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos bosas Chruščevas, pre
zidentas Vorošilovas ir premje
ras Bulganinas atsiuntė preziden 
tui Eisenhoweriui telegramas. 
Kremliaus augšti vadai linki pre 
zidentui Eisenhovveriui greitai 
pasveikti.

Senatorius Lyndon Jofunson (Dem. Texas),pasiruošimų pakomitečio pirmininkas, žvelgia j 
JAV žemės satelito modelį Washingtone. JAV žemės satelitas greitai bus paleistas į tolimą erd
vę. (INS)

Kovos Afrikoje Ką pasakoja perbėgęs
RABAT, Marokas, lapkr. 29. 

— Maroko princas Monlay Has- 
san vakar kaltino, kad Ispanijos 
kariai užpuolę Maroko teritoriją 
iš sukilusios Ifni kolonijos ir įsa
kė Maroko karališkajai armijai 
atsišaudyti.

Arabų radijas pranešė, jog dvi 
moterys žuvo nuo ispanų kulkų. 
Princas Hassan pasakė, kad Ma
roko armija „pasiruošusi ginti 
savo teritoriją“.

Iš Ispanijos sostinės Madrido 
pranešama: visai netiesa, kad 
Ispanijos karinės pajėgos vykdo 
agresiją prieš Maroko teritoriją.

Dar keturi transportiniai lėk
tuvai su 200 parašiutininkų iš 
Madrido išskrido į Ifni koloniją.

Nacionalistiniai šaltiniai Ra
bate tei/ia, kad užvakar 50 is
panų kareivių žuvo, 65 sužeisti 
ir 45 paimti į nelaisvę keturių 
dienų Ifni kovose. Nacionalistai 
paėmę keletą vietovių, įskaitant 
Taber Kakt ir Taghza miestelius 
ir karinį Tilliouine postą pieti
niame pasienyje.

Ifni, maža kolonija, yra va
karinėje Afrikoje. Ifni koloniją 
valdo ispanai. Ifni sukilėliai ten 
kovoja prieš ispanų garnizonus. 
Ispanai nori atsiimti užimtas ma 
rokiečių vietas.

Princas Hassan pareiškė, kad 
Marokas kovos dėl naftos ir mi
neralų pietiniame Maroke, kuris 
tebėra Ispanijos protektorate. 
Jis šią teritoriją į pietus nuo 
Ifni pavadino „mūsų atviromis 
durimis į Saharą“.

Meno akademijai 
200 mėty

MASKVA. — „Pravda“ Nr. 
322 aprašo 200 metų sukaktį ru
sų meno akademijos, kuri buvo 
įsteigta 1757 m. lapkričio mėnesį 
Petrograde, kaip Rusų Impera
toriškoji Meno akademija.

• Vakarų Vokietijos universi
tetuose studijuoja apie 50 lietu
vių. Dalis jų yra atvykę iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių ir ki
tų kraštų.

KALENDORIUS
Lapkričio 30 d.: šv. Andrie

jus, apaštalas; lietuviški: But- 
geidis ir Gedrūnė.

Gruodžio 1 d : I Advento sek
madienis; šv. Eligijus.

Saulė teka 6:56, leidžiasi 4:22. 
Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien ir ry
toj šalčiau.

MUENCHENAS, Vokietija.— 
Muenchene lapkr. 14 d. su spau
dos atstovais kalbėjosi perbėgęs 
į Vakarus buvęs Sovietų Sąjun
gos karo laivyno jūrų vyr. leite
nantas Ljev Ivanovič Predet- 
čevski, 30 metų amžiaus.

Kilęs iš Jaroslavio. Baigęs 
technikumą ir Frun?ė‘v jūrų ka
ro akademijos hidrografijos fa
kultetą. 1955 m. įstojęs, į komu
nistų partiją. 1956 m. dalyvavęs 
specialiuose kursuose jūrų kari
ninkams. Tarnaudamas karo lai
vyne, dalyvavęs įvairiose ekspe
dicijose šnipinėti svetimų vals
tybių pajūrius. Vykdydami tas 
špionažines užduotis jūrų kari
ninkai būdavo aprūpinami klas
totais dokumentais, civiliais dra
bužiais ir plaukdavo kartu su 
prekinių laivų įgulomis. Pavyz
džiui jam tekę dalyvauti Turki
jos pakraščių ištyrime, karinių 
medžiagų Sirijai transporte ir 
pan. Kai iš Sovietų Sąjungos į 
Ispaniją buvo grąžinami ispanai 
vaikai našlaičiai, juos lydėjusie
ji laivų įgulų nariai turėję užda
vinį ištirti Ispanijos pajūrius. 
Apskritai, sovietų prekiniai ir 
keleiviniai laivai, plaukiojantieji 
į užsienį, panaudojami jūrų špio 
nažui.

Ar galimas sukilimas 
Sovietų Sąjungoje?

Perbėgėlis karininkas atsakė į 
eilę klausimų. Tarp kitko buvo 
paklaustas, ar galimas sukilimas 
Sovietų Sąjungoje? Į tai atsakė, 
kad Berijos nuvertimo metu, ka 
da padėtis krašte buvo kiek pa
šlijusi, sukilimas būtų turėjęs 
šansų. Chruščevo padėtis esanti 
kiek sustiprėjusi ir šiuo metu 
apie kokį nors sukilimą negalį 
būti nė kalbos.

Maršalo Žukovo nuvertimas 
karininkijoje iššauksiąs didelį 
nepasitenkinimą. Malinovskis, 
jo įpėdinis, esąs aklas Chruščevo 
įsakymų vykdytojas. Sovietų ka 
rių kovingumas esąs kritęs. Dėl 
gresiančio karo plinta prislėgtos 
nuotaikos. Kariai ir toliau nusi
statę prieš partijos politrukus.

Sovietų Sąjungos gyventojus 
apėmusi apatija. Jie abejingai 
žiūri į vyriausybės ūkinius eks
perimentus. Net ir sušvelnėjusi 
mitybos krizė gyventojų nuotai
ką nepagerinusi.

Sovietai stiprina karo laivyną 
ir ypač povandeninių laivų lai
vyną. Dalis tų laivų turi raketi
nius įrengimus. Karo laivynas 
esąs pritaikytas labiau judėji
mui svetimuose vandenyse, o ne 
gynybai. (E.) s

Sovietų jūrų karininkas

Paminėta enciklikos
“Pascendi” sukaktis
ROMA. — Romos Popiežiškoji 

Teologijos Akademija didžiojoje 
Laterano universiteto salėje lap 
kričio 21 dieną iškilmingai pami
nėjo 50-ties metų sukaktį nuo 
Šv. Pijaus X-jo enciklikos „Pas
cendi“ paskelbimo. Svarbiausias 
kalbėtojas tėvas Raimundas 
Spiazzi, žinomas domininkonų 
teologas, sugretino tą encikliką 
su Pijaus XII-jo enciklika „Hu- 
mani Generis“, kurios abi ypač 
iškelia Evangelijos grožį ir gy
vybinę teologijos svarbą šių die
nų gyvenime.

Latvių premijuotieji
MASKVA. — Latvijoje vals

tybinės premijos paskirtos įvai
rių meno ir mokslo šakų atsto
vams. Jas gavo rašytojai: A. Upi 
tis, Ž. Griva, A. Vejans, E. 
Vilks; kompozitorius M. Zarinš, 
dainininkė Ž. Geine - Vagnere, di 
rigentas L. Vigner, dailininkas 
L. Svemps, kalbininkas J. Endze- 
lin ir kiti. Grupei Latvijos moks 
lininkų paskirta premija už išra
dimą naujo vaisto — furacilino 
(„Pravda“ Nr. 324).

Šachmatininkes
Vilniuje

MASKVA. — Vilniuje įvyko 
Sovietų Sąjungos moterų šach
matininkių baigiamosios rungty
nės, kuriose dalyvavo 18 pirmau 
jančių šachmatininkių. Trys pir
mosios laimėtojos bus 1958 m. 
pavasarį pasiųstos į tarptautinį 
šachmatininkų turnyrą Paryžiu
je (Pravda, Nr. 324).

Ruošiasi iškilmėms
LIURDAS. — Tarptautinis ko 

mitetas Paryžiuje stropiai ruo
šiasi 1958 metais iškilmingai pa
minėti Švč. Panelės Liurdo apsi
reiškimų šimto metų sukaktį. 
Milionai maldininkų numato vyk 
ti į iškilmes. Bus išleistas spe
cialus pašto ženklas. Ruošiamas 
filmas. Spausdinamos gražiau
sios iliustruotos knygos apie Ne 
kalčiausios Dievo Motinos apsi
reiškimus ir šv. Bernadetą.

• Popiežius Pijus XII aplankė 
Ir pašventino Castel Gandolfo 
observatorijos naujai įrengtą 
Schmidt teleskopą, kuris yra vie 
nas moderniausių pasaulyje.

Italų miltinių produktų

gamintojų suvažiavimas
Popiežius Pijus XII pasakė reikšmingą kalbą 

suvažiavimo dalyviams
Mūsų korespondentas Italijoje

VATIKANAS. — Popiežius Pijus XII ypatingoje audiencijoje 
lapkričio 22 d. priėmė Italų III Tautinio miltinių produktų gamy
bos suvažiavimo dalyvius, kuriems vadovavo Italijos Žemės Ūkio 
ir Miškų ministeris Colombo.

Atsakydamas į jų sveikinimą, 
popiežius Pijus XII pasakė reikš 
mingą kalbą, pateikdamas jų 
sėkmingai veiklai krikščioniškus 
dėsnius.

— Bažnyčia, — sakė tarp kit
ko Šv. Tėvas, — kuri laimina 
kiekvieną mokslo pažangą ir ska 
tina teisingą technikos ir orga
nizacijos panaudojimą žmogiš
kos šeimos labui, motinišku pa
sitenkinimu žvelgia į jūsų kon
gresą.

Toliau, nušvietęs miltinių pro 
dūktų gamybos istoriją, pažymė
jęs, kad žmogus nėra angelas, 
nes turi kūną, o iš kitos pusės 
nėra neprotingas tvarinys, nes 
turi dvasinę sielą, pateikė šiuos 
principus:

1. Žmogus turi rūpintis savo 
kūno išlaikymu. Jei Šv. Rašte 
kalbama apie pasninką, susilai
kymą, tai nereiškia, kad žmo
gus turėtų savo kūną niekinti ar 
jam kenkti, bet kūnas turi tar
nauti sielai. „Kasdienės mūsų 
duonos“ prašome Dievą ir kas
dieninėje maldoje.

2. Tačiau krikščionis turi ne
pamiršti, kad yra dar kitas mais 
tas, sielos maistas, kuris yra dar 
svarbesnis. „Sielos maistas yra 
vykdyti Dievo valią“ (Pagal 
Jon. 4, 34). — Dievo valią vyk
dyti, — sakė Šv. Tėvas, — ypa
tingai jums reiškia dirbti di
džiausiu atsidėjimu miltinių pro 
dūktų srityje... Kiekvienas turi 
būti pilnai savo vietoje ir tobulai 
vykdyti tai, ką privalo.

— Dievo valią vykdyti be to,
— sakė Pijus XII, — reiškia 
dirbti visu sąžiningumu ir stro
pumu, ar tai gamybos metu — 
vengiant neteisingo maišymo bei 
rūšies klastojimo, ar tai padali
nimo metu — susilaikant nuo 
vien tik sau pelno jieškojimo, 
kai kitam daroma bloga, bet va
dovaujantis sveikais ir šventais 
lenktyniavimo dėsniais, kurie ne 
veda prie pavydo. Gi teisingas, 
už darbą gautas, pelnas leis jums 
daryti pažangą, atlygins už var
gą ir riziką. Bet jis nebus galuti
nis tikslas. Padorus darbas jus 
pašventins.

3. Popiežius Pijus XII toliau 
pažymėjo, kad yra toks kūno 
maistas, kuris pasikeičia į die
viško gyvenimo maistą. Iš miltų 
padaryta duona, kunigui ištarus 
žodžius „Tai yra mano Kūnas“, 
tampa Kristaus Kūnu, kuris tik
rai yra maistas (pagal Jon. 6,
55). Tuo būdu šv. Tėvas patei-

kia klausytojams medžiagos mąs 
tymui ir maldai. — Tebūna jums 
malonu, — jis sakė, — grįžti į 
savo namus, į savo įmones ant
gamtinės šviesos nuskaidrintu 
protu.

Kalbėdamas miltinių produk
tų gamybos atstovams, Šv. Tė
vas parodė, kad betkokį darbą 
dirbdamas žmogus gali save pa
šventinti.

Žymus anglų
rašytojas įsijungė

į Katalikų Bažnyčią
LONDONAS, lapkr. 29.—An

glų žinomas rašytojas Siegfried 
Sassoon šiomis dienomis buvo 
priimtas į Katalikų Bažnyčią 
Benediktinų vienuolyne Dovvn- 
side. Jo autobiografija „Lapių 
medžiotojo atsiminimai“ laimėjo 
Hawthom premiją. Savo krikšto 
proga rašytojas pažymėjo, kad 
jo atsivertimas yra nuostabiau
sias jo gyvenimo įvykis: „Dėka 
neklystamo Katalikų Bažnyčios 
autoriteto, — jis sakė, — autori
teto, kokio nesu radęs niekur ki
tur, pagaliau pirmą kartą savo 
gyvenime jaučiuosi saugioje vie
toje“.

Prisiminė Kiniją
ROMA. — Lapkričio 24 diena 

visame pasaulyje buvo skirta 
melstis už persekiojamuosius Ki 
nijoje. Kiniečių kankiniams už
tariant, prašoma Dievą, kad Ki
nijoje vėl būtų suteikta katali
kams laisvė praktikuoti savo re
ligiją. Jėzuitų gražioje Gesu baž 
nyčioje, Romoje, ta intencija bu
vo laikomos iškilmingos pamal
dos, kurių metu giedojo tremti
niai kiniečiai katalikų kunigai.

Indija domisi
NEW DELHI. Indija. — Vliko 

darbas yra žinomas ir Indijoje. 
Iš vienos institucijos Indijos sos 
tinėje New Delhi gautas laiškas, 
kuriame reiškiamas susidomėji
mas Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto veikla ir pasi
siūloma padėti paskleisti Lietu
vos laisvinimo idėją Indijos vi
suomenėje.

• Peru ir Kolumbija paskyrė 
naujus savo ambasadorius prie 
Šventojo Sosto.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eisenhouteris ir jo žmona vakar išvyko i savo 
ūkį Gettysburg, Pa.

— Prancūzijos ministeris pirmininkas Felix Gaillard atmetė 
Maroko ir Tunisijos siūlymą tarpininkauti tarp Alžirijos sukilėlių 
ir Prancūzijos vyriausybės.

— Indijos ministeris pirmininkas Jaivaharlal Nehru kreipėsi 
į Jungtines Amerikos Valstybes, Rusiją ir kitas valstybes, kad 
būtų sušaukta nauja apžvalginė konferencija, pranešė informuoti 
žinių šaltiniai. Rusijos vadai norį naujos konferencijos.

— Vakarų Vokietijos kancleris Adenaucris vakar susirgo 
sloga.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold vakar išvyko f Artimuosius Rytus.

— Baltieji Rūmai turbūt greitai praneš, ar viceprezidentas 
Nironas pavaduos sveikstantį prezidentą Eisenhowerį Šiaurės At
lanto Gynybos organizacijos (Nato) konferencijoje, kuri prasidės 
gruodžio 16 dieną Paryžiuje.
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BUY W C O N F I D E C E!
MARQUETTE PARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON PARK SHOPPING CENTERS

The firms listed in this.section are your guarantee for dependability, Service and customer 
satisfaction. For the finest in quality merchandise at the lowest possible prices, shop today and 
every day with these merchants, whose primary interest is to build a steady trade with satisfiedr 
customers.

KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE

APPAREI, — CHILDREN’S

MILTON’S
CHILDREN’S STORE

Exclusive infants and Childrens VVear 
Layettes and Christcning Sets our 

Specialty
3403 So. Halsted St.

We give S. & H. Green Stamps.

APPAREL — MEN’S

LOU BASS MEN’S VVEAR 
2406 VV. 63rd Si.

Jackcts, sweaters, sport shirts and pants 
specials. Come in now for finest quality 

merchandise.
GRovehill 6-9869

GOLDYN’S MENS SHOP 
3505 VV. 63rd St.

Van Heusen Shirts. New Style Chatnp 
Hats, Suburbau Jac.kets, Life-O-Ease 
Sport Slacks, Pioneer Jcvvclry and all 
other Mens Gifts. — l'or the Holiday

Season,

NORMAN & SON’ MENS STORE 
3452 So Halsted St.

Wc feature Stetson Hats and Arrow 
Shirts. Ūse our Xinas Lay a way Plan. 

We give S. & H. Green Stamps 
vvith each Purchasc.

YArds 7-3111 *

AARON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

The Finest in Men’s Clothing 
Large seleetion of Men’s & Boys’ Suits,

Topcoats & (K'ercoaits for the 

Iloliday Season.

MILLER’S MENS SHOP 
3401 So. Halsted St.

The finest in Men’s VVear that nioney 
oan buy. Manhattan Shirts, Sport A 
Dress Shirts, suburbau Coats, Holeprnof 
Socks & Stylish Neekvvear. Kobės of all 
Styles & Sizes. A small deposit vvill hold 

any Item for your Holiday Needs, 
Gali LAfayette 3-2310

L & F TAILORS 
and MENS VVEAR

3464 So. Halsted St.
The linest seleetion of ready to wear 
and custom tailored clothes. Also 
a full line of accesories for men. 
Ūse our X-mas Iay-A-Way Flan. 
Bhall Deposit holds any Item.

APPAREL — VVOMEN’S

ELEANOR SMART SHOP 
2446 VV. 63rd St.

New seleetion of holiday dresses just 
arrived. Our workroom is the best 

equipped in the city. All vvork guaranteed 
GRovehill 6-9545

SHOP at
NATHAN’S STYLE SHOP 

3117 VV. 63rd St.

For everything ynu meti for t Iii- VVonian 
you love. Large Seleetion of Gift Itenis. 

Budget Plan if Desirrd.

MARVEL DRESS SHOPPE 
2650'į W. 63rd St.

The finest in Fall and VVinter Dresses & 
Suits for all nerasions. Sizes 9 to 17 10
to 20 — 14% to 26%. File largest seler- 
tion in Town. Coine in now [or your 

Holiday Needs.
REpublic 7-5922

CHICKIF.S HOSIERY AM) 
LINGERIE SHOP 
3411 S. Halsted St.

We have the most cornplete line of 
Lingerie & Sportvvear. A sniall deposit 
holds any item until Christmas. Do your 

Christmas shopping early & save.
GRovehill 6-6614

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Halsted Si.

Novv under Nevv Ovvnership 
France* & Melvin Schaeffer

Newest seleetion of Dresses for the 
Holidays. Goats A Shorties for all 

occasions.
ERonticr 6-2440

APPRAISAL SERVICE

LINCOLN BUILDING APPRAISAL 
SERVICE

6604 S. VVestern Avė.

Appraisals on afl types of Real Eslate — 
Commercial, Industrial and Residentisl 
for buyen, scllers, Icnders A speculators. 

Call — VVAlbrook 5-7592

AUTOMOBILES

MIKE McCARTHY EDSEL

2300 VV. 63rd St.

See the new Edsel novv 
Authorized Sales & Service

VVAlbrook 5-3200

GEORGE VV. BOVVERS CO. 
6430 S. VVestern Avė.

We are wheeling and dealing on 
the new PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on 

the best deal in town.
GRovehill 6-4400

CAMPBELL FORD 
827 VV. 35th St.
Big Diseounts on 

New 1957 FORDS NOW
IN STOCK.

THE BEST IN TOWN
__________ YArds 7-608(1_________

FRANK KISSEL
Sėlis more Buicks to Lithuanians 

than any other Salesman at 
VAN M,ALE BUICK 

See FRANK at

VAN MALĖ BUICK 
71st & VVestern

AUTO REPAIR

ARItOVV RODY & FENDEIt 
0911 So. We.stern Avė.

Tlio finest of Body and Fender 
work in the City. All vvork guaranteed. 
Keautiful cotnplete l’aint. refinishing. 
Keasonable.

UKovehill 6-9080

AUTO STORES

VVEBSTER AUTO STORES, Ine. 
3302 S. Halsted St.

Anti-Freeze Mentheftd Base 77 c. h 
gallon. Nevv Stock oi Toys for all of your 
Xni.es needs. Outstanding Telcvision Sale. 
Trade in your old sėt novv. Hlgh Tradf- 

In Value.
I .Afayette 3-4662__________

BEAUTY PARLOR

KAY’S BEAUTY SHOP 
3042 VV. 63rd St.

Hair styling and cutting, fcaturing 
Helene Curtiss cold vvaves.

PRospect 8-9399

HANLEY’S BEAUTY SALON 
' 2554 VV. 59th St.

Get sėt for the holiday season novv. Your 
hope for that perfect permanent fulfilled. 

Slenderizing treatnivnts available; no 
disrobing.

Call Miss Roma 
GR 6-9693

ESTHER’S BEAUTY SAUON 
1737 VV. 47th St.

The. finest in Contour Hair Shaping A 
Styling. ScM-ntifir Permanent VVaving. 
Individualizcd Cosuieth s for all of your 

Xrnas Gifts.
Call LA 3-9836 — For Appl.

POVVDER PUFE BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avc. 

SPECIAL

Monday I uesday & VVednesday 
Cold VVave $4.95 vvith this Ad. 

Bl 7-9666

CALIFORNIA BEAUTY 
& BARBĖK SHOP 
2751 West 71st St.

Specializing in Ladies’ & Children’s 
Hair Cutting & Styling. The finest 
Permanent VVave for the Holiday 1

Season. Only $7.00 to $10.00, 
Including Styling.

________ Call HE 4-0271________ |

BICYCLE SHOP

A’HERN’S CYCLE SHOP > 
4544) VV. 63rtl St.

TRADE IN YOUR OLD BIKE 
on a 1958 SCHVVINN — $32.95 
and up. Lifetime guarantee.

LIONEI, TRAINS 
2,000 tupiu re feel of Toys

ADVERTLSINC IN THE DAILY 
"DRAUGAS" PAYS.

GIVE IT A TRIAL!

CLEANING & TAILORING

ESQU1RE CLEANERS
2414 W. 71st St.

Diy t'leauing and tailoriug 
Deapmii'H and Rllgs

Kpeelalėzing in Knit ffuits
PRospect 6-9321 _______

LAPORTK’S
. CLEANING SERVICE 

2650 W. 63rd St.
F’ree Pick-Up and Delivery Service. Out
standing Cleaning Proccss. Try us once, 
our Customers never leave us. Spccialize 

in Drapes, Bedsprcaii> and beautiful 
VVhite Šiuri work.
Call WA 5-7725

G & S CLEANERS & DYERS 
384)5 VV. 63rd St.

Outstanding cleaning scrvicc. Pcrfection 
in alternations & Repairs. S|»'< ialists on 
Orapery Cleaning. Free Pick Up A

' Delivery Service.

Call RE 5-2225

LOR-LIN CLEANERS 
2501 VV. 71st St.

Bring your Cleaning in Now for 
the Holiday Season. Try us once. 

Our Work sėlis itself. 
Pick-Up and Delivery Service

GRovehill 6-0623

MARQUETTE LAUNDRY &
- DRY CLEANING

2416 VVest 69th St.
CASH AND CARRY 

Save 20% - 30% on your Laundry. 
Bring your Laundry & Dry Clean- 
ing in now for the Holiday Season

and save.
I’Rospeet 6-7160

CURRENCV EXCHANGE

71st & VVESTERN CURRENCY 
EXCHANGE 

7054 S. VVestern

Auto License Servii e 
Get your 1958 La ense platės liete

WEKT LAVVN CI’KRKNCY 
EXCHANfJH 

4014 W. »3rd St.

Get your 1958 License Platės now. 
All we need iš your signature. We 
handle the ręst. ‘

POrtsmouth 7-7B3B

DEPrr. STORES

MEYER BROS. DEI’T. STORE 
4805 So. Ashland Avė.

Do your Holiday Shopping now. Iii 
additiun to our low prices wr give Meyer 
Bros. stamps with each purchasc. They 

are moncy to you.

YArds 7-4900

h & S. DEPARTMENT STORE 
3325 S. Halsted St.

The store that can fili all of your needs. 
We have everything for you, your honie, 

your family and for your gifts.
THE FR1ENDLY STORE

I.A 3-9890

FLORISTS

KELLY & FLYNN I LORISIS SHOP 
2734 W. 63rd St.

Specialists in vvcdding and funeral florai 
pieces. Keautiful holiday bouquets and 
corsages prepared to order. Free delivery.

Call — GRovehill 6-6622

FOOD SHOP

DE LUXE FOOD 

6218 VVestern Avė.

Dressol’s Wliipped < r«ain cakes decotated 
for -all oc< asions 

Under Nrw Management
Call — PRospect 6-4114

BILI.’S MF.AI MARKET 
3452 VV. 63rd St.

C’hoice Meats and Cliiekens and Ducks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpublic 7-'9445

KLEGANT FOOD M ART 
3445 So. HaktMl SI.

The largest seleclioji of the 
finest FRUITS & VEGETAGLES 

nt the lowest priees.
Free Delivery.

Gali YArds 7-2885

LERNER’S CERTIFIED
3406 S. Halsted St.
WE GIVE GOLD BELL 

TRADING STAMPS WITH 
EACH PURCHASE

ASHLAND POULTRY MARKET 
4928 So. Ashland Avė.

Live & Cut-Up Poultry and Eresh Eggs 
for the Holiday Season.

All merchandise strictly Fresh-Live 
Free delivery — Call 

PRospect 8-9498 

SHOP AT NEISNER’S 

For Your Finest Ouality Cut-Up Poultry

4723 S. Ashland Avė.
See lx>uis VVilk, Manager

Bl 7-6159

NOVAK’S STOCKYARD MARKETS

4820 So. Ashland Avc.
3059 So. Halsted St.

A cotnplete Line of Poultry for the 
Holiday Season at the lowest Prices.

FUELS

STRACHAN COAL & FUEL O1L

2209 VV. 63rd St.

Quality and Service is our Motto 
Call

REpublic 7-3860

FURNITURE

BRODERICK FURNITURE CO. 
2424 VV. 63rd St.

h pis. Bedrootn suite — $695.00 
3 pi s. CusUtin huilt sei tional — $444.00 

Now disfdayed in windows

FIESTA DINETTF, CO.
3016 VV. 63rd St.

Custom Made Fortnica Dinette and 
Kitchen Sets at outstanding values.

___________ PRospect 8-5797__________

CItEMENS SHOP 
2639 VV. 63rd St.

Baby cribs and chests of dravvers on sale 
below cost, vvhile they lašt, to make room 
for Christmas merchandise.

HEmlock 4-3110

Harry P. Rayntond J.

SULLIVAN’S FUNERAL HOME 
2701 VV. 63rd. St.

COMPLETE CASKET D1SPLAY 
and Privalė Parking for your lonvenience

PRospect 6-8300

FURS

SWANSON FURS, INC.
2H52 W. H»RD. ST.

Eurą of all types and atyles, Coatn, 
Jaukėta, Htolen and Hearves at out- 
Htanding values. Restyling and re- 
pair serviee.. Bring tliis ad along 
for free gift.

VV ALBROOK 5-8856.

F. Dc I AY CLEANERS & FURRIERS 
2525 VV. 63rd Si.

Specializing in Ftirlana Coats, Leather 
Garments, Dra|>eries, Formals and Rūgs. 
Dying and Repeir Service. Pick-Up and 

Delivery Service — Call
PRospect 6-9511

GIFT SHOP

ROYAL CARU & GIFT SHOP 

4344 VV. «3rd St.

Fcaturing now new llnes of Iatdles' 
tjuality Houae Dresses. Llngerles, 
Blouses, Hwnatem, Skirte &. l'ostume 
Jewclry. See Helen or Keta for Holi
day Spcciale.

IIARDVVARE

MARQUEITE PAINT & 
HARDVVARK

lloiisrwares & Gifts. Benjamin Moore — 
Ma rtin Senoiir Paints. Ūse Our Lay- 
away Plan. Open Sundays till 1 o'clock. 

Tel. GR 6-9416

GOLDMAN HARDVVARE 
& PAINT STORE

8803 So. Halsted St.
The (mest seleetion of Xtnas Toys f/ . 

Gifts lor the Lntur Family. Shop Early

YArds 7-2222

Platinkite “Draugą.

HOBBY SHOP

ASCO HOBBY SHOP 
3519 So. Halsted St.

GAMĖS — TRAINS & PLANES 
The niost complcte and up to date Hobby 

Shop in Town. Buy your Holiday 
Gifts now.

YArds 7-4554

ITALIAN SAUSAGE

Italian Sausage & Roast Bcef
ROSARIOS ITALIAN SAUSAGE 

2122 VV. 63rd St.

Specialists in Italian Sausage & Sliced 
Roast Beef

Call — GRovehill 6-5768

LAUNDRY

COMMUNITY VVASHERETTE 
LAUNDRY 

2942 VV. 63rd St.

Specializing in Fiat VVork Finished. 
Šame Day SFrvice.

PRospect 8-9832

ENGLEW(M)I) VVASHERETTE 
1039 VV. 63rd Si.

VVashed, l'luff Dricd, Foldcd & VVrappcd 
all in šame day. Drop your Bundle off, 

do your Holiday shopping & eotne. 
back — your Bundle vvill be ready.
Specializing in Large Shag Rūgs.

WA 5-2688

I,IQUORS

J. & J. LIQUORS 
2451 VV'. 63rd St.

Chairipagne Spėriai $1.99 — Cognacs 
our specialty. Manv other outstanding

, sales values this week.
GRovehill 6-9290

FOREMOST LIUUORS 
3247 VV. «3RI». ST. 

IMPORTED COONAC 
THREE STAR HENNESSEY 

$6.19 A 6'IKTU 
ALCHOHOb 190 PROOK 

$4.79 A Ft$TH 
REPUBLIC 7-6562

Z1U-ZAO LIŲUORS 
6726 So. Mestim Avė. 

Z1G-ZAG Straight Bourbon 
'$3.69 a fifth

Meister Brau, 6 Can Pack 98 c 
Drewry’s Beer, no Dep- 12 — 

12 Oz. bottles, $1.69 
CALL PROSPECT 8-9215

K A K IJŲIORS A T,U*
2433 W. 7lst St.

<luistąniliitg valties. K & K 5 ycars 
old Straight. Kentueky Bourbon $3.39. 
K A K 8 ycars old Straight Kentueky 
Bourbon $3.98.

Call HEmlock 4-7225

KNOTTY PINK LIQUORS 
2535 W. 63rd St.

HOLIDAY KPEC1ALS

I. W. Harper Bomled $4.98 a fifth. 
Aneient Age $3.69 a fifth. Thrue 
Eeathera $3.79 a quart.

GRoiellilI >1-9895

RAINBO LIQUORS 
658 VV. 35th St.

The Friendly neighlsirhood Tavcin 
for yųur Holiday Season

Joscpliine (Jr.ssic’s) '

YArds 7-6175

SOUTH SIDE LIŲUORS’ 
6054 So. Halsted Si.

1 — House of Stevvart Seoti h 
$3.98 a Fifth

2 — Arcadia 6 Year Old Straight
Bourbon $2.98 a fifth

3 — Hannah - Hoag Giri 90 Proof
$2.98 a fifth.
WE 6-7620

JOE GRILL’S FOOD AND 
LIUUOR MARI 
2748 W. 59th Si.

Purrhase your Holiday Liipior now at 
the most reasonablc Prices. Ii e Cold 

Beer available at all tinus.
Open imiil I I P.M.

GRovehill 6-9880

RUSSEL’S LIUUOR & TAP 
2555 VVest 74st St.

Come in and get acquainted with 
our Tap Room. Meet Home of your 
old friends. A cornplete Line of 

Liquors-Beo VVine for your 
Holiday Simson.

Call PRmiM'ct 8-9312 
FOR HOME DELIVERY

Skelbkite “Drauge' Redakcija straipsnius taiso savo nuožlflra. Nesu naudotų straipsnių ne- 
I saugo, Juos grųžlna tik Iš h u keto susitarus. Redakcija Ui skelbimų tudn) 
i neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus pra$ym<.

MILLINERY

FLORENCE’S MILLINERY 
2446 W. 63rd St.

From our exclusive collection of hats to 
add fasltion and finesse to your most 
importam costumes. Comc in now.

FLORENCE MILLINERY 
2446 VV. 63rd St.

MUFFLER SERVICE

LOU l’I.EAKON’S MUFFLER 
SERVICE

»«3» VV. «3R1). ST.
KUKE Ml EELElt INSTA1.LATION 
ON ALI, CAHS. DEIVE IN NOVV 
OK CALL.

REPUBLIC 7-1728.
NO AI’PT. NECESSART. '

MUS1C & DANCING

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
& DANCING

SCHOOL O1 CHAMPIONS 
2653 VV. 63rd St.

ProfessionaI teachers for all Instruments. 
The finest of ballet, tap and aerobatic 
dancing instructions.

Mr. H. J. Steinuietz, Director 
GRovehill 6-4606

OPTICAL

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 VV. 6^d St.

Glasscs gruund and styled to pcrfection 
VVork direetly vvith the eye Physician 
50 ycars in business. — Spells ųuality

PRospect 6-6066 — 2nd Fluor

PERSONNEL SERVICE

M ANSELI .A PEKSONNEL SERVICE 
2666 VV. 63rd St

Kscellenl l'i'ee offiee |iositions for 
<iualified Mole or l‘’einale applieatitn 
residing Houthvvest. We ean lielp 
ynu obtain liie posttion you desire. 
Ask (or M e. or Mrs. ManncJla.

ITtos|»i-t 8-2225

PET SUPPLIES

LAVVN PET SUPPLIES 
3454 VV. 63rd St.

Tropical Fish, Birds, Aquarium & Pet 
Supplies. — For the Holiday Season.

Call PRospect 8-1417

GRHaLS PET SUPPLIES 
7113 S. We8tem Avė.

Sitiging Canaries & Parakrets as vvell as 
all other types of Birds. Tropical Fish - 
Aųuariums and Accessories. A cornplete 
stock of Pet Supplies. The Finest Holiday

• Gifts nioney can buy.

PHARMACY

REMBI.AKE - ROCKKES 
PRESCRIPTIONS 
2421 VV. 63rd St.

Prescription Specialists 
Vilainius, Insulin & baby netils

HEmloik 4-154)0

ROCHKES MEDIGAL ARTS 
PHARMACY 

3213 VV. 63rd St. 
Prescription Specialists 

J’rescriptions, & Medicalions fillcd and 
sent abroad. VVorking tloscly vvith your 
Physicians. Call in or have your Physi
cian call for immcdiatc Service.

Free Pick Up and Delivery
__________ VVAlhrook 5-4787__________

Išvaryk Dievą — tai išvarysi 
teisingumą. Pijus X

Skaitymas minčiai yra tar 
kas kūnui mankštą.

— J. Addinon

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY FRIEND 

4545 Wcst 63rd St., Chicago 29, Illinois Tol. LUdlow 5-9500

Entered as Uccond-Clasa Matter March 81, 1916, at Chicago, Illlnola 
Under the Act of March 3, 1879

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Pnbllshcd d a 11 y. exopt Sundays,

' by the
Lilhiianian Calholic Press Boclety
PRHNUMURATA: Metams
t'hleagol Ir ClcproJ $13.00
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00
Užsienyje $ 12.00

JABLONSKĮ PHARMAUY
2557 VVest 71st St.

1— Prescription Specialistu
2— We have all of your

Babv Needa
3— Cosmetics for your Holiday

Gifts as well.
4— Free Delivery Service

Call REpublic 7-2450

PHOTO STUDIO

PETRIK-VVALT.ERS STUDIO
2640 VV. 63rd St.

Now is the time to have your Photograph 
or the Children’s Photograph taken for 
the f.'nest Xmas Gift 'nioney can buy. 
Cotn in for S'tting bęfore Dec. I5th.

REpublic 7-1157

PHOTO SUPPIJES

MALF.LO CAMERA CO.
3336 S. Halsted St.

Ycor F riendly Store for helpful advice 
and lower price.

Headquarters for Tap»- Recorders
___________ YArds 7-6067

PIZZEK1AS

SORRENTO PIZZA 
4018 VV. 63rd St.

The largest Pizza in Town for 
Horne-Made Ravioli, Spaghetti, Italian 
Sausage & Beef sandwiches. Delicious 
French fried Chicken. Steaks & Shrimps.

Cotne in or call for delivery.
LU 5-2720

LOUIE’S PIZZKKIA 
2416 W. 7lst Street

I’iz.za apeeialtieM, įlelieionu Italian 
Hauuage and beef Handtviehes. Spa
ghetti and Rtvfoli. (rpen 'Iii I a. m. 
vveekdaya: ’til 2 a. m. w«ekenda.

REpubliu 7-9258

UNO’S PIZZERIA 
3342 So. Halsted St.

Italian Pizza 51) c. & Up 9 imli Italian 
subiuarine saiidvvn lies with Green Pep- 
pers & ridi red sauec. Finest in Ravioli, 
Spaghetti, Chicken iSt Steaks. Comc in 

or Call 
Blshop 7-9221

PLUMBING

VOLANO PLUMBING 
6343 S. VVestern

Outstanding Service — 26 ycars in 
business — spell,s įpiality work

PRospect 6-2600 • I

G. HAZARD &
SONS PLUMBING 
3312 Sc. Halsted St.

? •»f Į
Cornplete Plumbing Supplies 

and Service^
In business sincoi 1903

Gali YArtlš 7-2331

RADIO & TV.

ROY’S RADIO & T.V. SERVICE 
2607 VV. 63rd St.

All work & Parts Guaranteed. R,alios, 
Batteries and all Naiuu Braud tubes 

available now.

REAL ESIAIE

K. & K. REALTY CORPORATION 
3511 W. 57131 St.

One full block of 2 tyid 3 flt. hrk, bldgs. 
Oak rabinet & trim, vanity balhs, built- 
in ovens and rangės, baseboard bot watcr 
ht., tiled rear stains. Dc luxe fcatures 
throughout. See these outstanding values 
now.

I.Udlnvv 2.I7IMI

Continued on page 4

8UB8CR4PTION RaT^F-S
$10.00 per year outside of Chicago 
$12.00 per year In Chicago * Cicero 
$10.00 per vear In Uami'dii
Forelgn $12 00 per year

meto 3 infin. 1 inSn
$6 Ml $3 50 ' • $1 50
$5.50 $3.00 $1 25
$6.60 $3.f>0 $1.60

JU.

J..i
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ARTIMU BESIRŪPINANT SPUTNIKAI IR DEMOKRATIJA
KZ. TAUTKUS

“Mylėsi savo artimą ...” — yra didelis įsakymas. Jo ne
vykdant gyvenime, sunku laikytis visų kitų Dievo įsakymų.

Ne kas kita, bet meilė artimui, meilė vargstančiam savo tau
tiečiui lietuviui skatino Chicagos lietuvius organizuotis į Lietuvių 
R. K. Labdarių Sąjungą. Tai buvo 1914 m. balandžio mėnuo, kai
negausus veikėjų būrelis, “Draugo” redaktoriaus kun. Fabijono giapčjų gig mokglo
Kemėšio paragintas, susirinko į Šv. Kryžiaus parapijos salę tar- I ., • r-. x i - u xi- , j - mas domina žmoniją,tis šalpos reikalais. Pasitarimo pasekmes buvo tokios, kad jame ! ... x ... ,
padaryta užuomazga naujai organizacijai — Lietuvių R. K. Lab- nL Z1U^m&_ °’ , a sa^eI ° *ec no ogijoje turi pasi
darių Sąjungai.

Žemės satelito paleidimas erd Maskvos sumobilizavimas mo
vėję yra istoriniu jvykiu. Mok- kalinių pajėgų pagaminti pavo- 
slo žmonėms satelito skraidy- jingus balistinius ginklus ver- 
mas aplink žemę yra žmogaus čia Ameriką dar daugiau skir- 
proto nugalėjimas erdvės pa- ti pinigų krašto saugumui ir 

laimėji-1 moksliniams išradimams. Lai- 
bet jos kinai pralenkta Amerika žemės

žmogaus protui erdvės paslap
tis pavyko įveikti, nugalėti at
mosferines kliūtis ir jrankių pa
galba daugiau gauti žinių. Ne
džiugina dėl to, kad erdvės pa
slapčių kovą laimėjo tos jėgos, 
kurios žmonijai nelinki gero
vės, laisvės, taikingo ir ramaus

Bet dar ir prieš tą pasitarimą ir Lietuvių R. K. Labdarių Są
jungos įkūrimą lietuvis vargšas nebuvo užmirštas. Kun. dr. An
tanas Staniukynas jau prieš tai darbavosi šioje srityje. Eidamas 
per lietuvių namus, rinko aukas prieglaudoms steigti. Tuo būdu 
kai jau sąjunga buvo sukurta, jis atėjo ne tuščiomis. Savo surink
tomis aukomis jis patiesė pagrindus 1914 m. suorganizuotai są
jungai, kurios veikliu nariu jis išbuvo iki pat savo mirties.

Sąjungos skyriai, veikdami parapijose, šelpė paskirus tautie
čius, kurie būdavo tos pašalpos reikalingi. O tokių būdavo ne
mažai. Reikia neužmiršti, kad nė valstybės, nė miesto labdaros 
įstaigos tada nebuvo tokios veiklios, kaip jos šiandien yra. Ne
buvo ir federalinės socialinės apdraudos. Todėl daugeliu atvejų 
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga buvo vienintelis šaltinis, kurin 
vargstantieji galėjo kreiptis.

Pačioje savo veiklos pradžioje Lietuvių R. K. Labdarių Są
junga planavo kurti senelių ir našlaičių prieglaudas. Tam tiks
lui rinko aukas, pirko žemę (ant kurios dabar stovi Šv. Kryžiaus 
ligoninė, kur bus statomi nauji ligoninės rūmai, kur yra Švč. P.
Marijos Gimimo bažnyčios ir mokykla). Sąjunga laikinai buvo 
nukrypusi nuo savo tikslo. Kardinolo Mundelein patariama ji 
statė Šv. Kryžiaus ligoninę, kurios administravimas buvo paves
tas seselėms kazimierietėms, parodžiusioms didelius sugebėji- ta ^ių a^ei Vikingą sugyve
ntus ligoninių tvarkyme. Iš gana kuklios Šv. Kryžiaus ligoninei 
duotos pradžios jos šiandien jau vadovauja kelioms ligoninėms ir 
stato naujus, erdvius rūmus šalia senųjų Šv. Kryžiaus ligoni
nės rūmų.

Kai jau pradėjo veikti pirmoji lietuvių ligoninė Amerikoje,
Lietuvių R. K. Labdarių Sąjunga grįžo prie savo originalaus už
simojimo. Planavo statyti lietuviams seneliams prieglaudą, rinko- 
aukas ir savo tikslą pasiekė. Prieglaudą pastatė. L. R. K. Lab
darių Sąjungos globojama, kun. A. Linkaus ir kun. St. Adomino 
vadovaujama, seselių kazimieriečių tvarkoma, prieglauda sėk
mingai veikia. Ji ne tik visas dideles skolas pajėgė išmokėti, bet 
jau stato kitus rūmus, kurie priglaus tuos senelius, kurie nebe
pajėgia savimi pasirūpinti. Tai vyksta artimo meilės ženkle.
Ir tos meilės vedamas lietuvis buvo ir tebėra jautrus ir dosnus 
pagalbos reikalingam artimui. Tą žinodama L. R. K. Labdarių 
Sąjunga ir drįso pradėti naują žygį — statyti prieglaudai “prie
dą”, kainuosiantį pusę miliono dolerių.

Šias kelias pastabas darome turėdami galvoj rytoj įvykstantį 
L. R. K. Labdarių Sąjungos trisdešimt aštuntąjį seimą savoje 
įstaigoje — lietuvių senelių prieglaudoje (Šv. Šeimos viloje).
Labdariams ir jų artimiesiems bendradarbiams, kurie suvažiuos 
į seimą, nereikia statyti klausimo, ar jie myli savo artimą? Kad 
taip — jie įrodė savo stambiais darbais ir dideliu pasišventimu.
Bet ar mes visi sekame jų pavyzdį?

vyti, ir tiems darbams bus me
tami stambūs resursai. Kad 
darbai pralenks žodžius, rodo 
raketinių ginklų vado paskyri
mas ir jo prisaikdinimas. “Ra
ketų caras” yra dr. James R. 
K i 1 1 i a n, Massachusetts tech
nologijos instituto rektorius.

gyvenimo. Tai mokslininkų ne- Buvęs demokratų partijos pre- 
džiugina, nes laisvojo pasaulio zidentinis kandidatas (1952 ir 
mokslo vyrams tos žinios ne-11956) Adlai E. Stevensonas, 
pasiekiamos, mokslo pasaulis Bostone, televizijos diskusijose 
neinformuojamas. 1 "Our Sočiai Responsibilities Af-

~ , «• ' j ter the Sputniks” nusakė for-Demokratijos bandymas '

Rytų nedraugingas nusista
mulę, kuri skamba: ”... This 
response to the Soviet earth

tymas, savo ideologijos plėti- satellities should take place in 
mas, sumobilizavimas visų re
sursų apsiginklavimui ' privertė 
Vakarus eiti tuo keliu ir pradė
ti lenktynes. Maskvai netrūks-

<m ticA ?utan<l ite<
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Žmogaus veiksmų bevertiškumo klausimas
t VYSK. V. BRIZGYS

Kalbant apie žmoniškų veiks- ningiausiai, kaip juos suderinti 
su savo tikėjimo reikalavimais 
ir patarimais, kaip juos pada
ryti nuopelningais. Žmogus vi
su savo gyvenimu — ir tuo, ku
rį kai kas vadina privačiu, ir 
vadinamu viešu — kuria sau vie 
nokią ar kitokią amžinybę. Tas

mų dorinę vertę, gyvenime pasi
taiko dvi praktiškai klaidingos 
tendencijos. Viena tų klaidingų 
tendencijų yra.svarstyti, ar ga
li būti doriniai indiferentiškų — 
beverčių žmoniškų veiksmų. Ant 
roji — jieškojimas išsisukinėji
mų, kaip pateisinti savus ar sve1 kuris jieško kelių, kaip savo veik

nimą, nusiginklavimą, baisiųjų 
atominių ir hidrogeninių ginklų 
panaikinimą. Kada žodžiai pa- 
siryžtama paversti darbais, pa
sėkos lieka tuščios. Realybėje 
ir Rytai, ir Vakarai mobilizuo
ja visas mokslo jėgas, kad pa
gamintų atomo giminės rake
tas ir balistinius ginklus, kurie 
turi tikslą griauti, naikinti ir 
grasinti ilgų amžių žmonijos 
kauptai kultūrai ir civilizacijai. 
Vakarai pasąmonėje laukė Ry
tų geros valios įrodymo, kol 
“sputniko” garsai šias dulkes 
išblaškė, pradėjo naują apsi
ginklavimo erą ir iššaukė visuo
tinį susirūpinimą atsiradusiu 
pavojumi laisvei, demokratijai 
ir jos principams. Šią tezę la
bai aiškiai nusakė žinomasis fi
nansininkas, ekonomistas, pre
zidentinis patarėjas Bernard M. i 
Baruchas “NBC-TV Colege 

| News Conference” metu, lapkri
čio 10 d. Jis pareiškė: ... If 
America ever crashes, it will be 
in a two — tone convertible... 
There are worse burdens than 
taxes ... Sputniks represents 
the tęst of democracy. Do we 
meet this chailinge — regain 
our leadership, assure our se- 
eurity? Do we discipline oursel- 
ves to protect our freedom? If 
we do not, we willbear the far 
harscher discipline wich our 
emenies will impose upon us. 

Sputniko eros formulė

Prezidentas Eisenhoweris sa
vo abejose kalbose konstatavo, 
kad Amerika yra tvirta, bet

timus tokius veiksmus, kurie yra 
neverti būti laikomi gerais.

Kodėl tas tendencijas pavadi
nome klaidingomis? Todėl, kad 
jos abi tinka žmogui tik žalos 
padaryti ir jį nužmoginti. Esa
me kalbėję, kas yra žmoniškieji 
veiksmai. Žmogui — savo siela 
Dievo paveikslui, vieninteliam 
žemėje tvariniui su protu ir va
lia — turi rūpėti ne tai, kaip sa
vo veiksmus padaryti doriniai 
beverčiais. Jam turi rūpėti, kaip 
visus veiksmus, net tokius, kurie 
savyje gal ir gali būti indiferen
tiški, atlikti sąmoningai, žmo-

smus padarytį doriškai indiferen 
tiškus sąmoningai siekia jais 
nieko nelaimėti amžinybei. Jei
gu giliai įžvelgsime į šio klausi
mo turinį, nesunkiai suprasime, 
kad ta tendencija yra peiktina

niškai ir juos sukilninti tais bū-i vės Laumės valdo tik balas, die
dais, kokius mums patiekia Die-, vukai Kaukai valdo tik kalvas, 
vo duotas tikėjimas. Krikščio- dar kiti dievukai valdo tik miš- 
niui turi rūpėti visus savus veiks kus ir t.t. Kas savo sprendimu 
mus atlikti taip, kaip moko šv. siektų Dievą su jo kompetenci- 
Povilas: “Taigi, ar valgote, ar ja prileisti tik prie vadinamo pri 
geriate, ar ką kita darote, visa vataus gyvenimo, o kėsintųsi iš 
darykite Dievo garbei”. “Elkitės ! Dievo kompetencijos “išimti” va

namasi iš vieno žmogaus ir vie
no gyvenimo padaryti du žmo
nes ir du gyvenimus: į vieną jų 
norima pripažinti Dievui kompe-

ir"doriniu7\> relinu atžįiiįw j tencij°s> ° kitą norima Paskelb- 
Jeigu kas siektų Dievą su jo įsta U nepriklausomu nuo Dievo jsta 
tymais prileisti tik prie vadina- tyli
mo privataus gyvenimo, o Dievo 
kompetencijos “neprileisti” prie 
vadinamo viešojo gyvenimo ir 
veiklos, toks pasirodytų turįs 
keistą pažiūrą į Dievą. Mūsų 
protėviai, neturėdami supratimo 
apie vieną Dievą, tikėjo, kad dei

JANIS KLIDZEJS
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be papiktinimo žydams, pago
nims ir Dievo Bažnyčiai”. Būtų 
maža nauda iš mūsų tikėjimo ir 
krikščioniškojo auklėjimo, jeigu 
nejieškotume būdų, kaip mūsų 
veiksmus padaryti Dievo akyse 
nuopelningesniais, o jieškotume 
visokių kreivakelių, kaip savo 
elgesį, privatų ar viešą, atlikti 
tokiu būdu, kad jis liktų Dievo 
akyse beverčiu. Kiekvieno sąmo 
ningo žmogaus, o juo labiau ka
taliko, troškimas turi būti, kaip 
visus veiksmus atlikti ko sąmo-

dinamąjį viešąjį gyvenimą, tas 
savaime siektų Dievą padaryti 
tik dievuku. Dievas yra mūsų 
būties, mūsų minčių, jausmų ir 
veiksmų ir viso mūsų gyveni
mo — ir privataus, ir viešo — 
davėjas ir Viešpats. Jo kompe
tencija į visą mūsų gyvenimą 
nėra reikalinga mūsų pritarimo 
ar nepritarimo. Net. iš viso, kai 
tokia prasme kas bandytų kal
bėti apie vad. privatų ir viešą 
gyvenimą, tai savaime iškyla 
klausimas, kokiu pagrindu kėsi-

the reconstitution of our all- 
iances; in the reconstitution 
and re-examination of our mili- 
tary strenght, in eeonomic de- 
velopment; and rnost inl'ortan- 
tly, in renevvent initiative in 
disarmament. Jis taip sakė 
lapkričio 10 d., po pirmosios 
prezidento kalbos, pasakytos 
lapkričio mėn. 7 d. Amerikos 
visuomenei. Žinomasis užsienio 
reikalų specialistas Henry A. 
Kissinger lapkričio 10 d. CBS 
televizijos programoj "Face the 
Nation” pareiškė, kad Ameri
kai reikia skubiai pasiruošti 
stipresniam sovietų spaudimui.

Amerika turėtų rizikuoti “Li-, ša, jog padidėjo skaičius iman- 
mited war”, jei nori sustabdyti j čių nedarbo pašalpą: per spa- 
perstiprų komunizmo slinkimą lio mėnesį tokią pašalpą ėmė 
į priekį. 42,598 asmenys arba net 3,007

daugiau, kaip praeitų metų 
spalio mėnesį.Daugėja bedarbių

Cook Apskrities Viešosios 
Gerovės departamentas prane- SKelbkitės dien. "Drauge*

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

RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III I I

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.

ABBEY GALLERIES
• URMAI
• OKIUJNALPS ALIEJINIAI
• KKLIOINIO TURINIO 

PAVEIKSLAI
• FOTOGRAFIJOMS URMAI
• AKVARELĖS
• SPAUSDINTI PAVEIKSLAI
• TAPYBOS REIKMENYS
• ATNAUJINAMI ALIEJINIAI 

PAVEIKSLAI

6924 S. Stoney Island
Chicago, Ilk, FAirfax 4-7220

rx~ ZUBR UVKA
Importuota tikra vaistažolė. Pokelio kaina $1.00

TREJAN KA
Sudaryta iš 27 vaistažolių. 

Visokios kitos vaistažolės.
Pokelio kaina $1.00 

Pokelis $1.00
Siųskite pinigus — mes užmokame persiuntimą. Rašykite:

WORLD HERB CO., Dept. L.
>9 — 18th flvenue, Newark 3, New Jersey

M. KRIPKAUSKIENE, Gildą

CHICAGOS LIETUVIŲ 

VYRŲ CHORAS

VERDI

-Stato — 

LIETUVIŠKAI

3 veiksmų
operų

4 paveikslų

V. ŠALNA, Hercogas

RIGOLETTO”
Operos spektakliai įvyksta 

1957 metu
Gruodžio mėn. 8-tą dieną,

MARIJOS MOKYKLOS SALEJE,

67 ir So. California Avė., 
Chicago, III.

V. BALTRUŠAITIS, Rigoletto

Meninė priežiūra dail. VYT. VIRKAUS

LYRIC OPEROS ORKESTRAS

Rūbai iš Chicagos Civic operos

Baletas S. VELBASIO vadovybėje

A. KUCIONAS, Dirigentas

KVIETIMAI gaunami:

MARGINIŲ krautuvėje, 2511 W. 69 St.
KARVELIO prekyboje, 3322 So. Halsted St.,
SAVRIMAVIČIAUS kr., 4358 S. Fairiield Avė.
Paštu užsakant reikia siųsti čekį, pažymint 

kainą: VYRŲ CHORAS, 7224 So. Rockwell Street, 
Chicago 29, Illinois.

Kvietimai yra po 5, 4, 3 ir 2 dol.
VISI KVIEČIAMI Į OPEROS SPEKTAKLĮ I S. VALIUKIENE, Maddalena

9laft

ROMANAS

VERTĖ A. LEITI6KIS

(TĘSINYS)

jis piktai

Andrius dar pagulėjo žolėje, pašvilpavo vienas, pa
kramtė smilgas. Pašoko. Apsirengė. Ėjo dideliais 
žingsniais. Po kojomis buvo didelė ir šilta žemė, vir
šum galvos tyras, mėlynas dangus, tarsi paties Dievo 
didžioji ir tyroji dvasia, kurios žmonių galia negalėjo 
aptemdyti. Juodi audros debesys su perkūno griaus
mu buvo tiktai didžiosios, skaidriosios Dievo dvasios 
galybės džiaugsmas. Taip, — taip dundėti ir griausti, 
kaip griaudžia perkūnas! Ot tai buvo džiaugsmo! Ir 
žaibų šviesa naktyje! Visas pasaulis buvo nušviečia
mas.

Tokį galybės džiaugsmą galėjo turėti tik didžios 
dvasios. Taip galvodamas apie dvasios galybę ir 
džiaugsmus, Andrius ėjo. Tokia mėlyna, šviesi diena!

Saukė ji. Dar kartą šaukė. Andrius pažino Airy- 
tės balsą, bet,, nepasukęs galvos, užsikirtęs, žingsnia-

— Eik tu po velnių su savo Airyte! 
atkirto ir ėjo į ežerą.

Mėlynas ir tvankus rugpjūčio rytas.
Andrius šoko į ežerą, maudėsi, plakdamasis ranko

mis ir kojomis, ir blaškėsi vandenyje kaip motoras
Toli tylumoje nuskambėjo vandens pliauškėjimas. Jam j vo toliau tarsi kurčias nebylys, 
patiko jo paties vikrumas, jėga ir šį akimirksnį — Ponas Rugajus! Jūs pamiršote rankšluostį! — 
jos nenorėjo iškeisti į kokią nors išmintingą galvą su ji šaukė dar. Andrius suskaičiavo turtą — taip, rank- 
akiniais. šluostis buvo pamirštas. Na, tas tai kitas dalykas. Jei

Zuzė iš ryto čia neateidavo, turėjo pilnas rankas turi pasiimti rankšluostį, tai gali ir galvą pasukti at- 
darbo namie. Andrius čia buvo vienas ir galvojo apie gal. Andrius atsisuko ir ėjo ten. Savo turto juk ten
šią tarnaitę tamsiais plaukais, daug galvojo. Klausėsi, 
kaip vis stipriau pradėjo virpėti oras, girdėjo, kaip 
bangų supamos skambėjo nendrės ir... Kažkur dejavo 
paukštis, kažkoks kitas linksmai čiulbėjo. Keista — 
vienas dejavo, kitas čiulbėjo, nors šis gražusis rytas 
priklausė abiem.

nepaliks.
Panelė Airytė ten pat stovėjo, šypsojosi ir rengėsi 

kažką sakyti.
Palengva Andrius pakėlė savo rankšluostį, suvarė 

į kišenę, apsisuko ir, žodžio netaręs, ėjo. Jis su Airyte 
neturi ką kalbėti. Prieš kiekvienas gražias lūpas jis

nevirs vašku. Ir ko gi jai reikia iš pasiutusio, kaip ji 
pati Andriaus pakaušį buvo įvertinusi.

Andrius matė — pamažu, mįslingais žingsniais ji 
nuėjo. Palauk! — jis galvojo.

Bėgo, vijosi ją, prisivijo.
Airytė linksma, nustebusi. Laukė, ką jis sakys. 

Iš linksmo susijaudinimo jos krūtinė sudrebėjo.
— Panele, Airyte... — jis dūsavo.
— Ar nenueisime pas mane? Daug turime ką kal

bėti, — ji sakė.
— Ne, — jis sakė.
— Ne? — jos džiaugsmas staiga aptemo.
— Aš tik norėjau paprašyti jūsų — pasveikinti 

tamsiąją mergaitę Zuzę...
Tyla.
— Kokią Zuzę? Tokios aš nepažįstu!
— Zuzę! Jūsų tarnaitę, tą mieląją mergaitę! — 

Andrius tai pasakė tokiu linksmu balsu, kad panelei 
Airytei pasidarė pikta.

Matė, kad ji paraudo, bet jis daugiau netarė nė 
žodžio ir ėjo šalin. Tai jam patiko. Iš džiaugsmo norė
jo pats sau įkasti.

Vaikščiojo Vasarojaus namuose ir švilpavo. Die
nos bėgo. Andrius turi važiuoti, nes vėl jį plėšo ir dras
ko neramumas, ir jo negalima suvalgyti kaip kasdie
nišką duoną. Jokioje vietoje jis negalėjo ilgai išbūti.

.(Bus daugiau)
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iContinued -froni page 2 TAVERNS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
E. T. MITCHELL REAL ES TAI E

Morlgagrs — Sales — Insurance
We are always vvilling to serve vou. 

CHESTER AUSTON Sales Manager 
SALESME.Si

C.has. Rikiiis Jot- Dryja
Leo Biliūnas Geo. Greune

2501 W. 69(h St. — WA 5-5431

RELIGIOUS ITEMS

KRANK J. TYRRELL CO.
2955 W. 63rd St.

Crlb sets, Cathollc prayer books, į 
rtosarles, Btatues, plctures and many ( 
other rcligiuos gifts.

REpublic 7-2156

RENTALS

WESTERN TRAILER RENTALS 
7437 So. Western Avė.

Haul it yourself 
l.ov, Rentai Kates 
Corae in now and plck 
up your Trailer

REPUBLIC 7-9493

WALS TRAILER SERVICE 
4221 W. 63rd St.

Movė it yourself. 2 & 4 VVheel Trailers 
rented by the hour, day. Speeial rates on 
the week. Ceinent Mixers, Roto Tillers 

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

SEWING CENTER

ABC SEVVING MACHINE CO. 
(Chicago Largest Scwing Center) 

3034 W. 63rd St.
Save $100.00 to $200.00 on Necchi, 
Pfaff, Phoenix, Viking and Singer Sewing 
Machines, during this Speeial Holiday 

Season Offcr.
VVAlbrook 5-7812

SHOES

MICHAELS SHOES 
2419 VV. 63rd St.

Novelty & Fancy Dress Shoes. 
Outstanding valucs. Come in and see 

our striking styles nok. 
MICHAELS SHOES

HOVVAKD'S SHOES INC.
3956 W. 63rd St.

The flliest. seleetions in Men's, 
Wtnnen'8 * Cbildren’H Bhoes. Iro your 
Holiday Bhopping with

IlOtVARD'S Early 
Tel. PO 7-0233

NATE’S SHOE STORE 
3419 So. Haluted St.

Shoes, Handbags aini llosiery for the 
entire Family. A lomplete siektam of 
riew Fall & VViuler Styles. Buy vvitli 

confidenee.
LAfayctte 3-0636

VERN .V ANN’H TAVE K N 
1651 S. 63 rd St.

Al \y kito praleisti malonų vakarų 
•su savo senam draugius Šventėms 
specialios kainos už Bourbon ir 
Bcotch degtines.

REUnneu 5-5219

PIONEER LIQUOR & TAI’ ROOM 
4418 VV. 63rd St.

Buy vvhiskey here a,s low ys $2.88 a fifth. 
Take home a galioti of draft toccr for 97c. 

A galioti of ittilk only 75c.
Frec Delivery

Call I’Orlsmouth 7-9431

VVALLY’S PUB 
3159 So. Halsted St.

The most friendly place in town 
to relax and enjoy yourself with 
the ręst of your friends.

See you soon -WALLY.
VI 2-9127

HIDE-A-VVAY LOUNGE 
6936 So. Western Avė.

VVhile you’rc oat doing your Holiday 
Shopping stop in and see Jim and 

Dolores, vvhere the Nice People meet.
PRospect 8-9224

VARIETY STORE

F. W. VVOOLVVORTH CO.
3449 So. Halsted St.

Plastic Drape Sale 77. c. Plastic Storm 
Windows Reduced 10%. This week only.

Ūse VVooluorth’s Lay-A-Way Plati 

50 c. will hold any item.

CLEANERS & TAILORS

PASTEL CLEANERS 
2753 VV. 71st St.,

Bring your Clcaning in now for the 
Holiday Season. Minor Repairs Frec. 

We Give S & H Green Stanips 
With all clcaning. Frec Pick-Up & 

Delivery
Call VVAlbrook 5-3513

REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE
I b HliOKO NUO MAKŲLETTR l’k.
Stiprus ir gerus 5 kamb. — 2 luitui 
dideli mieg. — mūr. bungulow. Kars-
tu vand. alyva šildymau, 1 auto. ga
ražais. $17.500. A. Sirutis.

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

TIK $18,000
1 vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
4 metų 5 kamb. (3 dideli rnieg.) 
namas. Moderniška virtuvė ir vonia. 
Oazo šilimu. 1 % karo garažas. A. 
Linus.

$100 PAJAM V I IRENA 
Arti Ashland ir 47-os 18 metų mur. 

namas. Didelė ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas. Rūsyj salė po_ 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly
pas, kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28.000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2735 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-0015

0 kamb., 3 mlcg., garažas. $13,700 
0 kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.500
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500.
2 po 4 kamb., mūr., did. sk. $23,000. 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Ėdate t
2439 W. •• Ht. HE. 4-8202 |

$3,600 IMDKRTI
6 kambarių mūrinis bungulotv su 

uždaru verandų, moderni plytelėmis 
išklota vonia ir kubinetinė virtuvė. 
Nuūjas garažas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namų.

ARTI OAOE l’ARK
G kambarių mūrinis buugalow. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Reiklu pamu- 
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
mų. įmokėti $4.&00.

ST. RITA parapijų — prie Mar- 
ųuette Purk, 3 (apartmentų) butų 
namas: 6, fi ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

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

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

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

SHUKIS REALTY
6433 So. Pulaski St.

Telef. LUdlovr 5-5900

mūr. 3 ht. kraut- e. fl. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. S. gar. g. stovy — 15,000 
mūr. 6 k b. naujas, lld. lot. — pigiai, 
fra pigių Ir |>elningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4061 Archer Avė.. LA 8-3884

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

centr. gazu šildyni. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG K PARKE:

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

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

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

D EMERIO!

Lithuanian dietionary
Angliškai lietuviškas — Lietuviš
kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Gėriko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama “Drauge”, 4545 W. 63rd 
St., Chicago 29. ūl.

Renkite dlen. Draugu

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!

CICERO —BE RWYN
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

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

_____ BEAUTY SHOPS

CAROLINES BEAUTY SHOP 
6540 VV. Cerniak Rd., Berwyn.

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

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

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

Užsisakykite 
Naujai išleistą knygą

“A NEW LOOK AT 
CHRISTMAS 

DECORATIONS”,
kurių suredagavo

sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos Augėlesnės mokyklos 

meno dalykų mokytoja

_ _ ^DRUG STORES

ROIHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avc. 

l.ilIiiLiiii.in Piešei iption Specialistu 
Call in oi havii your Dr. (all for 

iiiirnediate Service. Also a eomplete 
Line of Baliy needs & < osilietics for 

your Xinas Gifts.
OLympic 2-7592

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

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

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. OlJff.side 4-7450; Res. 

YAnLs 7-2046

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

N0TARY PUBLIC
2405 W. 51 St. WAlbrook 5-5030 
PRospect 8-3579 (vak. ir sekm.)

Parduodama GROCERIŲ KRAU 
TU V®. Įsigyvenęs biznis. Švarus 
moder. įrengimai. Air-conditioned. 
Įkainuotas skubiam pardavimui. '5 
kamb. butas užpakaly. Sav. turi 
kitus interesus. FRontier 6-5366.

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.

HEmlock 4-4533.
APZintĖkl'l'K ŠIUOS NAMUS 

PRIEŠ NUSIPURK ANT SAU NAM.)
5 gražus Kili Pins mūriniui namai, 

3 mieg., I blokus niio St. baž
nyčios ir mokyklos. 3 blokai nuo 
viešosios mokyk., šiaurės rytų karnp. 
S4 gatv. ir Kostner. Atdarų t-5 mk- 
inadienj.

J. P. O't’ONN ELI, X-SONS.

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitaa Ir teisingas pa ta r 
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 50th St. Tel. PRospect 8-5454

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

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpabUc 7-9400

MARQUETTE PARKE, 6727
So. Artesian Avė. savininkas sku
biai nori parduoti mūrinį 2 aukš
tų namą, nes išsikelia kitur 2 būt. 
po 6 kamb. Centralinis šildymas. 
2 autom, garažas.

Tel. REpublic- 7-9723

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
3-jų butų mūr. pajamų namas. 

Modern įrengti butai. Karštu vand. 
alyva šild. 2 mašinų garažas. Par
duodamas dėl ligos už geriausių pa
siūlymų.

skambinkite REpublic 7-0401.

liCII.DLRS <H-' KKTTHIt 
Essex 5-3878.

1IOM ES

ĮSIGYKITE DABAR

I

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė- 
raesi8 yra kreipiamas j lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo- i n 
šia ir knygos viršelį.. Ilustracijos 
yra atspausdintos 6 spalvom Kny
ga gražiai įrišta.

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

“DRAUGAS”
4545 W. 63rd St.
Chicago 29, Illinois

AUTOMOBILES

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

Over 30 years in Business in the šame 
loration. See the many fine Used Cars 

being tiaded on the 1958 Buiek. 
Ask for Ed. Vengianskas.

HARDWARE STORES

BERECKIS HARDVVARE & PAIN I 
STORE

4912 VV. 14th St., Cicero
A eomplete Line of Hard-VVare & 

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

TOvvnhall 3-2216

___ ^RKSTAU^kNTS

TINTORPS INN 
5008 W. 16th St.

Newly teinodelcd. Serving choicr straksi i 
and lobster t.iil. Our SĮierialty i« 

Italian foods.
OLympic 2-2748

^gTTjCs^ ——-

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 W. Cerniak Rd., Cicero t

Beautiful Mirrors for your Xmas Gifts. 
Table Tops, Dresaer Tops & Desk I ops

tnade to order.
Come in or call

TOvvnhall 3-5307

■■l'oriH'ii'iiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii,

Ar jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Dr , Kaltui. navų recenzijoje 
apie romanų taip rašo P. Kesifl- 
no romanas “Tarp *alsvų palapinių 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu 
m,, kurį beviltiškoje kovoje dėl tau 
toe įHiavės parodė Lietuvos partiza 
nan tų Idealizmų, kuriuo degė mūsų 
launlmas. liedamas kraują dėl savo 
žemės, tuoe didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų rep’Sae Todėl šį romano 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
sidomėjlmu. Tpaė romane minim 
žygiai žavėH jaunimų ir kelH jo dva 
dų. šia romanas, atskleidžiąs mūsų 
esmiškai tragiškus epizodus. yrs 
šviesus spindulys tremties Idealizme 
igdymi

S96 puri. Kaina 13.00

IHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KAM SENATVE 1AU ATĖJO, 
PENSUU KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje — 
PENSUOS IR PAAALPOS — 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. Re to 
čia telpa Nelaimingų atsitikimų 
įstatymas kii nurodymais kokius 
pašalpas gali gauti susižeidęs aa- Į 
Niuo. Knygelės kaina .80 eefllii

Pinigus hu užsakymais siųsti: Į
“DRAUGAS 

4f
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PLANUOKITE KITŲ METŲ
ATOSTOGAS JAU DABAR

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

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

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

I>ėl pllni-anlų inforinucljų ir kelionėn dokumentų nutvurkynio 
kreipkitės į:

Seghetti Travel Bureau, Ine.

2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

Chicago 8, III. Talei. TArda 7-3278-3278
/f

Pasinaudokite hraujjo" flassificd skyriumi
■45a,, m Perskaitęilien. “Draugą”, duokite iį kitiems.

oooooooooooooooooooooaoooo 

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

karšto vand. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažus. Kilimai. Arti mokyklos ir 
buž. $28,400.

2-Jų augštų mūr. 3_jų butū — 
6. 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modom, 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

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

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalovv su 

3 kamb. butu rūsy. Nauja šilumos 
sistemų, guzu. Apsaugų nuo potvy
nių. Garažas su “overhead doors". 
$20,9(10.

KITUR: 4 butų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pujamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPA S
Real Cstate — Insurance — Rentals 

Notary Public
5916 So. Westem Avė.

PRosp. 8-2234

o<xxkxxxx>o<xx><xxx><>ch>oo<x><x>

MARQU,ETTE PARKE
Geros statybos 6 kamb. mūrinė 

rezidencija. Geriausioje apylinkėje. 
Dideli kamb. Tinkama biznieriui 
ar profesionalui. Rašykite arba as
meniškai kreipkitės.

6753 S. ROCKWELL ST.

HELP WANTED — FEMALE

WAITRESSES 
Excellent positions avail- 
able ior Women. Previous 
experience not necezsary 
Will train. Good company 
beneiits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniiorms.

APPLV
EMPLOYMENT OFFICE 

5th Floor
WABASH AT MONROE

Carson
Pine Scott 8č Co.

1 S. STATE STREET

REIKALINGA VIRĖJA
Virėja vienuolynui. 9 seselės. 

Gyventi vietoje. Kambarys ir val
gis. Geras atlyginimas. Reikalin
ga kalbėti ir suprasti angliškai.
St. Bridget Convent, 2954 Archer 

Avė. YArds 7-6555.
Pajieškoma vyresnio amžiaus 

moteris lengvam namų ruošos dar
bui. Pilnas išlaikymas ir kamba
rys, Marųuette Parke. Tel. RE
public 7-0165.

NAMAS SU PAJAMOM
Apžiūrėti nuo 1 iki 5:3(1 vai. sekmud.

5217 S. SAWYER AVĖ.
Neužimtas, mūrinis hungulovv. 4 ir 7 k.
Matykite savininkų arba skambinkite

PORTSMOI Tll 7-6457.

MŪRINIS 2-jų butų, namas. I ir 
4 kamb. Rūsys. Centrinis apšild.
Garažus. 
$ I 7.9(10.

Tuojau
LAundab*

giilima
1-7038.

užimti.

2-.IV BITŲ
4 ir 4 kamb’. 
Trumbull Avė. 
įmokėti $2,500.

MŪRINIS NAMAS.
Apylinkėje 28th ir 

Garažas. $12,500;
LAwndale 1-7038.

(.RAŽUS 2-jų butų namas—6 ir 6 
kamb. Gazu apšild. Garažas. Apy
linkėje 26th ir Millard Avė. Mokeš- 

! čiai tiktai $165. Pilna kaina $17,800.
i LAnundule 1-7038.

Liko tik 2 namai! 5129 S. Ma.ssa.soit.
Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1:30 iki 
6. 5% kamb. mūr. namas; 8 spintos, 
kieto medžio grindys, pilna jlytelių 
vonia. Tliennopane “pietum" langai, 
20 pėdų virtuvė-dinette, Pilnas rū
sys. Patogu prie visko. Turi būt par
duotas šiandien. John Houafiiec, 
Bldr. RUpublie 7-8189.

zauny mus tariu au pllilgalM siųskit*

DRAUGAS’
4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
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“Perskaitęs šią knygą, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys,

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
Havo kontrastais intriguojančia j- 

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

ši novelių rinkinį galit įsigyti 
'Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., 
< hlragn 2». III.

“CONSERVATOR” turi parduo
ti 2-jų augštų medinį namą, su 
garažu. Šalia 2 tušti sklypai. Tuo
jau galima užimti.

4612 S. SACRAMEINTO AVĖ. 
Atdaras apžiūrėjimui sekm. gruod. 
1, 1957 m. 10 v. r. iki 5 v. p. p.

Informacijoms skambinti —
PROSPECT 6-5111.

Jieškau auklės tik 48 vai. savai
tėj. Butas ir atlyginimas. Skam
binti nuo 10 v. r. iki 4 p. p. 
SUx*ley 8-1977.

MALĖ AND FEMALE

BUILDINO £ REMODELING

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

namai o>*ara$ai iuairūc nafaiou. iNauji namai, garažai, įvairūs pataisy-— 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai j

VACYS PETRAUSKAS !
BCILDING CONTRACTOR J 

4327 S. Campbell Av., Chicago 32, III. { 
YArds 7-9675 arba CL 4-7450,

«3WKSS3S%«3KMaBkSKSMK!

VIKTORAS SIMAITIS
GBNEBAl, 00NTRACTOB 

Stato rezidencinius Ir komerctiniuB 
namus, pasiūlo sklypus, rekomen
duoja pianus; išrūpina statybos 
kreditus. Skamb. vak.: VI 7-4229 

Namų tel. Klsbop 7-8340 
2737 West 43rd Street

Namų statyba, (vairūs pataisymai
Į ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 

užsisakyti namų. kuris liūtų gerai Iš
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

v. simkus
Susitarti šaukite TErminal 9-5581 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, \Villow Springs, III.

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.

šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vaL 
ryto iki 7 vai. vakaro

Tel. OLympic 2-6121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

HELP WANTED MEN

COLOR MATCHER AND 
INK MAN

Experienced only. Steady work. 
Good working conditions. Salary 
commensurate with ability. Apply

SINCLAIR & VALENTINE CO. 
4101 So. I'ulaski

MISCELLANEOUR

ŠILDYMAS
A. StančiaoskM instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
Ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacee). visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionere) Ir atlieka 
visus akardoę darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLympic 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympic 2-6752

•J ET ARDRAUDO8 AGENTŪRA 
Visų rūšių apdraudos. Automobt

llų finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtlnos kainos

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVĄITIH 
VVAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. AahlaiMl Avė.. Chicago 86. IR

REAL ESTATE
Paskolos Ne j. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI

K. MATONIS,
Namų PRospect 8-2071

PRKFFKRRED REAI7TY AND 
BUILDINO

9928 K. W<“»tom Hl 6555
St. Mary Star of the Sea parap. 

I Nupiginta kaina už 7 kamb. mūr. 
namų. 3 ar 4 mieg. k., 1 % plytelių 
vonios, valgomasis. gazu apšild. 2 
autom. gar. Savininkas kviečia pa- 

! žiūrėti sekmad. visų. dienų.
9129 8. Kllboitrn

Pirkit Apsaugos Koniisi

PROGOS — OPPORTUNITIES

Parduod. DELIKATESŲ KRAU
TUVE su gyvenimui patalpa. Pri
einama kaina.

2438 W. 59th Street

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

l,ltosĮM‘Ct 8-2013 

7 103 NO. WENTEKN AVĖ. 
Chicago 36, 111.

I8NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Ta^ininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Esfcate
6916 So. Weat»Tn. PRoHpect 8-2284

MARQUETTE Parke išimom., kam
barys.

PRospect 6-2191

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING GONTRACTORS
Parduodamas RESTORANAS fa- atremontuo‘
brikų rajone. 3 gyvenimui kamb. TeJef- _ HEmlock 4.5881 
užpakaly. Parduodamas dėl asme
nišku priežasčių. Pilna kaina —
$3.500: įmokėti $1,000. 3008 W.
47th St. Blshop 7-9640.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69th St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo 
11 vai. išskyrus sekmadienius.

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

IŠNUOMOJAMI 2 BUTAI 
po 5 kamb., apšildomi. Skambinti:

_BO JL.5369__ ___

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
VYRUI

3435 W. 62nd Place
Išnuom. apstatytas mieg. kamb. 

Marųuette Parke. Skambinti
VVAlbrook 5-5612

ISIGVKrrE DABAR

L A U N D R V
CASH AND CARRY

Parduodadama skalbykla Mar- 
ąuette Parke. Galima pirkti su na
mu nrba be namo. Labai gerai ei- 
n inlis biznis. Tel, PRonpoct 6-7160

^**^PARnAVlMU1"

Pardavimui — 17 colių TV — 
Capehart, geriausiame stovy. "Con 
sole” radijo. Nebrangiai.

PRospect 6-5873

STATOME

NAMUS IR
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
Generul Contracting Co.

(Nuv. V. Sodeika Ir J. Nkorubakas)
1600 H. 48th CT.. CICERO 60, ILL.

Tel. OLympic 2-7381; TO 3-4236
Atliekame visus statybos ir per

tvarkymo (remodeling) darbus.

Skelbtis “DRAUGE“ apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimu kai- 
yra prienama visiems.

Naujasis Testamentas-
Sventas Rastas

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

“DRAUGAS” 4545 W. 63rd 8t.. 
CHICAGO 29. DLL.

«9r-

Platinkite "Drau^”.
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I

IŠ ARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE ninku kuopa, kuri pasižymi sa- 
Itcv. A. Kaniauskas gyvo- v<> gyva kultūrine* veikla, jau

na šiuo metu St. John’s Home 
385 E. Leonard St., Grand lia 
pids 5, Mieli.

KANADOJ

atidarė hamiltoniečiams lengvo
mis sąlygomis prieinamą biblio
teką, kur galima gauti pasiskai-1 
tyti knygų, laikraščių bei žur
nalų. Biblioteka atidaryta tuoj

— Hamiltono žinomas žurna- l’o pamaldų. Ypač jaunimas

giažių atsiliepimų iš didžiųjų iš darbingų asmenų tarpo, ne- tuometinis pasisekimas nedavei 
skaitant nedarbingų šeimos na- jaunam tenorui daug garbės, 
rių. Perkėlimui į NRW tuo bū- Grįžęs atgal į Europą, dainavo 
du jau parinkta 310 šeimų kaip pirmas tenoras Berlyno 
(1,382 asmenys). Netrukus tu- operoje, Dresdene, Vienoje, Mi- 
ri atvykti komisija iš Wuert.- lane ir Prahoje. Po antrojo 
Badeno. Tačiau direktorius Pasaulinio karo apsistojo Vie-
Nentwig nusiskundė, kad iš noje ir šiuo metu ten ir gyve-

listas Kl. Prielgauskas, kuris 
dirba daugely laikraščių, jau 
grįžo iš Amerikos ir pradėjo 
didelį spaudos platinimo darbą. 
Dabar pats laikas susirūpinti

raginamas pamilti knygas ir 
naudotis tuo dvasiniu turtu.

Vienos muzikos kritikų. Zeno
nas Nomeika savo koncertais 
numato aplankyti ir kitus di
džiuosius Europos muzikos cen
trus.

Jo koncertu rūpinsis per 
Valstybinę akademiją lietuvis 
studentas Leonas Baltrušaitis. 
Lietuvių kolonijos, norinčios iš-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Nuostoliai Ravinia parko
Ravinia Festivalio draugija 

praneša šių metų sezone turė
jusi $137,025 nuostolio. Tai di
džiausias deficitas per visus tos

šioje akcijoje pasitaiko ne- na, kaip dainavimo pedagogas, draugijos gyvavimo 22 metus
drausmingų asmenų, kurie pa- Seaono pradžioje 700 piliečių

gdrsti Z. Nomeiką savo rečita- tys P^8*^0 persikelti, jiems _ Vysk. Pr. Ramanausko i Pa8ižadėjo iki $78,250 prisidėti
i ____ —i--------1 a.__  i__ x minui oi i i ics u nmnlr u n f • zloioliuose ateinančiais metais, pra-Hau reil£iami ten butai, jieško- 

a,H wm, nt., gyvi- ^au atsiliepti sekančiu adresu: lmas 4arbHs, o jie tuo tarpu
Student — Leonas Baltrušaitis, ! Pareiškia> kad jie persigalvoję 
Akademie fuer Musik und Dars ^e* nutar£ nesikelti, ir taip lic*

nanti ponia A. Bugailiškienė- 
Paliulionytė gavo iš Lietuvos

spaudos platinimu, nes jau bai- liūdną žinią, kad ten yra mirų- teUende Kunst Lotkringerstra- ka sėdėti toliau be darbo sto' 
giasi senieji .metai. Visi atsimin- si jos mamytė ’ I ..
kime tai!

— Koyal Connaught viešbu
tyje lapkričio 30 d. Hamiltono 
liet. Aušros Vartų parapija ruo
šė metinį bazarą skoloms ap
mokėti. Parapija nors yra labai 
tvirta, bet turi ir būtinų išlai
dų: yra įsigyti nauji vargonai, 
remontuojama salė po bažnyčia. 
Vietos klebonas dr., J. Tada- 
rauskas tikisi, kad iš bazaro 
pajamų skolos bus jei jau ne- 
likvituotos, tai žymiai suma
žintos.

— Advento metu vietos atei
tininkų kuopa žada paminėti 
ark. Jurgį Matulaitį atitinkama 
akademija. Be to, vietos ateiti-

Hainiltono Lietuvių Namų 
fondas veikia labai sparčiai ir 
jau turi surinkęs daug akcijų. 
Visi pradeda galvoti, kad vieną 
dieną Lietuvių namai Hamil
tone bus pastatyti.

— Toronto skautams lapkri
čio 17 d. šv. Jono parapijos sa
lėje svečias iš Detroito pppasa-

sse 18 Wien III, Austria.

VOKIETIJOJE

vyklose.
L. B. Posėdyje buvo iškeltas ir iš 

sanatorijų atleidžiamų tremti
nių įkurdinimo klausimas. Di
rektorius Nentvvig atsakė, kad 
šios kategorijos asmenims įkur
dinti planai jo ministerijoje šiuo 
.metu ruošiami

A. A.

KONSTANCIJA
KAZLAUSKAS
(Ramanauskaitė)

Gyveno 6803 S. l'coria Avė.
Alirė lapkričio 28 <1:, 1S»57,

11:50 vai. ryto, aulaukua punė-s 
amžiaus. Gimė Lietuvoje; kilo 
ik Alvito miesto.

Amerikoje išgyveno 4S m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Petras, 3 dukterys: Ma
lte. žentas John Cepak, Tbo- 
resa. žentas Kussell Bonnell ir 
Adele, žentas Henry La Krie- 
nere, 4 anūkai, 2 proanūkal, 2 
broliai: Staneley ir John Ro
manas ir jų šeimos, švogerka 
Mary Tliomas bu šeima, švoge- 
ris Jphn Kazlauskas su šeima, 
kiti giminės, draugai ir pažįsta
mi.

Kūnas pašarvotas Mažeika- 
Evans koplyčioje. 6845 800117 
Western Avė.

laudotuvės įvyks pirmadienį, 
gruodžio 2 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto tais atlydėta į Svcnč. 
1’. M. Gimimo parapijos bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyra s, dukterys, 
žentui, anūkai ir proanūltai.

Laidotuvių direktoriun Mažei
ka-Evans. Tel. ltEpublic 7-8600

nuotraukas, kaip jis atrodė nuostolius apmokant; deja, tos 
1947 m. ir kaip grįžęs iš Sibiro sumos neužtenka.
šiais metais, atspausdino uk- . ------------ -
rainieėių laikraštis The Wav. Vyskupai už darbininkų 

--------------- teises
BUENOS AIRES. — Argenti

nos vyskupai, baigę savo konfe
renciją San Miguel mieste, pa
skelbė viešą pareiškimą tuo tiks-[ 
lu, kad būtų gerinama darbinin- ' 
kų būklė. Pareiškime sakoma: i 
,,Darbdaviai turėtų sumažinti Į 
savo pelną, vietoj kad lauktų, 
kad darbininkai atsižadėtų padi
dinimo algos, kuri vos leidžia iš
siversti šeimoms“. Pareiškimas 
aiškiai parodo, kaip vyskupai už
sistoja už darbo žmonių teises,, 
kai Argentinoje vyksta streikai, j 
Pareiškime yra kalbama ir apie j 
algas bei kainas, apie profesines ! 
sąjungas, streiko teisę ir apie 
socialinę ekonomijos atsakomy
bę.

PAJIEŠKOJIMA1
1) STASE BABUŠYTE - BAR- 

TUŠKIENE įieškoma brolio Anta
no g. Sibire. 2) NATAL. NE VI- 
RAUSKAITĖ- SKAISURIENE jieš 
koma sesers Magdutės gyv. Lietu
voje. 3) VLADAS GERULAITIS 
jieškomas brolio Vyto gyv. Lietu
voje. Stasė, Natalija ir Vladas dėl 
ryšio su giminėmis prašomi kreip
tis šiuo adresu: 51 Huntington
Cres., Toronto 3, Ont., Canada.

— Užsieniečių Patariamosios 
Pabėgėlių tary'bos Bavarijoje 
posėdis, š. m. spalio 4 d. įvyko 
Užsieniečių Patariamosios tary
bos (AGAPIB) prie Bavarijos — Vaikų stovykla šveicari
Darbo ir Socialinių reikalų mi- joje. Praeitą vasarą Jakobsba- 

kojo apie lietuvių skautų dar- [ nisterijos posėdis. Posėdį su- de> Šveicarijoje, buvo suruošta
bus praėjusią vasarą Anglijo-j kvietė tos ministerijos direkto- trijų savaičių stovykla Vokieti- Jieškomi VYTAUTAS ir BALYS 
je. Skautų ir skaučių buvo su- rius Nentvvig. Be AiGAFIB’e 
sirinkę apie 200. dalyvaujančių tautybių atsto-

AUSTRIJOJ 'vų’ J4 tarpe KV atstov'° J-
Jakščio, tame posėdyje dar da-

— Mūsų žymusis vargonų 
virtuozas Zenonas Nomeika a-
teinančiais metais atvyksta 
į Vieną koncertams.

Šis menininkas yra laukia
mas visų Vienos lietuvių. Vie
na yra žinoma kaip kultūrin- 

šios rūšies j 
tikėtis, i

kad šis lietuvis virtuozas gaus I Į1

ItOYAL STOHM WINDOW CO.
40-18 W. «3ril St.

Žieminių durų ir langų specialistai 
Aluminum bei nerūdijančio plieno

konstrukcija. Skambinkite arba at- ... 
vykite dabar nemokamiems apskai- giausias miestas 
čiavitnams. I , . .įtišiianco 5-2858 koncertams. Reikia

PAT STAPEETON

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
PARDUODAM SU DIDELĖMIS 

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS, 

MOTERIMS IR VAIKAMS

Vyrams išeiginiai kalti marškiniai .......................................... $2.95
Vyrams flaneliniai marškiniai ...................................... .'......... $2.59
Vyrams vilnoniai megztiniai ................. ............. $5.99 ir daugiau
Vyrams spalvotos kojinės, pora ..................... ................. 25 rentai
Vyrams Corduri.y storos kelnės* .............................................. $5.59
Moterims grynų vilnų megztiniai ................... .................... $5.59
Moterims plonos Nykai kojinės, pora ............................... 59 rentai
Moterims šilkinės skepetaitės .............................................. 49 rentai
Moterims Nylon trirot slips (kabinetai) ............................... $1.95
Berniukams Corduroy storos kelnės ....................................... $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (baltiniai) ...................... $1.50
Berniukams žaketai ............................................. ........................ $2.95
IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ, KAIP LOVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR ĮVAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

SIŲSTI, KURIAS PARDUODAM SU DIDELE NUOLAIDA
Kviečiame atsilankyti! Esame tikri, kaži būsite patenkinti 

mūsų kainomis ir patarnavimais.

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

lyvavo vyriausybės patarėjas 
dr. Kohler, JT Augštojo Komi
saro Pabėgėlių reikalams įga- 

i liotinis Muenchene Prinz zur 
Lippe ir įvairių šalpos organi
zacijų (CARITAS, Innere Mis- 
sion, Weltkirchenrat, BALF’o 
ir t. t.) atstovai.

Posėdyje stovyklų likvidavi
mo klausimu konstatuota, kad 
š. .m. pradžioje dar buvo 2,000 
lageriuose gyvenančių benamių 
užsieniečių bei pabėgėlių. Čia 
įskaitomi ir naujai atbėgantieji

joje gyvenančių mūsų tautiečių 
vaikučiams. Su vadovybe joje 
dalyvavo per 90 jaunimo. Šios 
stovyklos tikslas buvo, kaip sa
ko jos vedėjas kun. Bunga, fi
zinis ir dvasinis atsigaivinimas.

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

Jieškomi 1) JONAS TALAČKA, 
AIKTRIini dirbęs Kaune Maisto fabrike. 2)
HUQinuuj ALFONSAS ILEK1S ir .jo sesuo

LIUSE. Visi paskutiniu laiku gy
venę Kaune. Juos pačius ar apie

Birminghamo juos žinančius prašau pranešti 
šiuo adresu: M. Tomas, 37 Bonny- 
view Dr„ Toronto 14, Ont., Ca
nada.

Perskaitę “Draugą” duokite 
jį kitiems.

— Mari,ja Baltrušaitienė, bai
gusi Anglijoje 
universitete kompozicijos klasę, 
o taip pat grojusi pirmu smui
ku “Birmingham Symphony 
Orkestrą”, gilinosi fortepiono 
klasėje “Vienos Valstybinėje 
akademijoje” ir toliau. Kaip 
talentingiausiai mokinei, 1955-

Jieškomas JUOZAS SKIERUS, 
s. Justino, kilęs iš Kūlių vai., Vieš- 
tuvėnų kaimo. Jieško brolis iš Lie
tuvos. Atsiliepti — J. Šakinis, 57 
Broadway St., Woodstock, Ont., 
Canada.

, . . i tais metais buvo suteikta garis uz geležines uždangos, kurie , . ... x . . b ... . . . bes diplomas, o taip pat ir sti-pnimami specialiuose lageriuo- ... ...x . „ • pendija studijuoti Vienoje suŠiuo metu 4-se Bavarijos . . j J„garsia akompaniatore profeso
riumi Lauge — Ruch. Tai žy
mioji Vienos pianistė, gimusi 
Hygoje, Latvijoje, šiuo metu

A. t A.

Pulk. VLADUI MATULEVIČIUI, mirus, 
jo žmonai, Sriubų ir Kamiu šeimoms reiškia
me gilių užuojautų.

V. Musteikienė, J. ir V. Mikėnai

se.
vyriausybės stovyklose dar ran
dasi 1,311 asmenų. Dalis jų dar 

i šiais metais bus perkelti į bai- 
I giamas statyti sodybas.

Dėl benamių užsieniečių per-1 
kėlimo į kitas Vokietijos dalis 
buvo pranešta, kad iš Bavari
jos bus dar perkelia 3,000 as
menų: 1,250 į Wuert.-Badeną, 
150 į Heseną, 1,500 į Nord- 
rhein-Wesfaliją ir 100—Rhein- 
land-Pfalzą. Pagal susitarimą 
su atitinkarilais Vokietijos kraš
tais, pastarieji atsiunčia savo 
komisijas perkėlimui tinkamų

Valstybinės Akademijos profe
sorė.

— Vienos studentai apie te
norą Baranauską. Keletas Vie
nos studentų — praėjusiais me
tais studijavo Wiesbadene ir 
girdėjo mūsų tenorą Stasį Ba
ranauską dainuojant. Jojo bal
so gražumas ir didelė medžia
ga paliko labai didelį įspūdį Vie 
nos studentams. •

. . , x. _ , .. . , Jie mano, kad Baranauskuiasmenų pasirinkti. Perkeliamie- wiesbaden0 4uos
siems paruošiami butai užsienie
čių sodybose; jie perkeliami
valstybės lėšomis, jiems parūpi
namas darbas ir jie tada skai
tomi įkurdinti. Pasirinkimas 
vyksta savanoriškumo principu

General Parcel & Travel Co., Ine.
Licensed by U.S.S.R.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tcl. CHelsea 3-2583
(Tarpe (ith Ir 7th Avė. Arti visų “subw»ys”)

Mūsų firma yra gavusi iš Tntuorist" Moscow oficialų betarpišką leidimą — 
"License" tiesiog siųsti pakietus į:

USSSR, LIETUVĄ, ESTIJA, LATVIJA, UKRAINA, ARMĖNIJA IR I 
VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS
jtįl Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, šių sti mums paštu ariat kitom priemonėm. — kaip 
tlJJj siuntėjui patogiau Užmiesčio klijentai gali būti tikri, kad jų prisiųsti siuntiniai bus tuojau su- 

■ ? tvarkomi. Gavę Jūsų pakirtą tuojau pat pasiųsime Jums detalią išlaidų sąskaitą. Siuntiniai 
bus gerai supakuoti ir išsiųsti 48 vai. laikotarpyje. Po kelių dienų siuntėjas gaus oficialų kvi
tą iš pašto — Post Office. Jūs taip pat gausite jūsų giminių ar draugų asmeniškai pasirašytą 
kvitą, tvirtinantį gavimą iš Jūsų dovanų siunti nėlio.
SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS. IR MUITAS, VRA IŠ ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JfSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKSIMŲ.

GARANTUOJAMAS SIUNTINIŲ PRISTATYMAS
Mūsų moto; Ypatingai atydus ir mandagus klijentų priėmimas.

MUKŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERIBUOTĄ PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, VAIKAMS RŪBŲ, SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠČIAU8I0S KO
KYBES PRIEINAMIAUSIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. 
IŠSIUNČIAME SIUVAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECH
NIŠKUS INSTRUMENTUS, IR FOTOAPARATUS.

nį pasiruošimą scenoje ir ben 
droje vaidyboje, kas pas šį so
listą yra reikalingiausia šiuo 
tarpu.

Bendroje išvadoje Baranaus
kas yra kur kas pajėgesnis 
dainuoti Muenchene, Briusely
je, Vienoje; studentai mano, 
kad jo balsas pergeras Wiesba- 
deno operai.

— Buvęs pasaulio garsus te- 
Į noras Tino Pattiera švenčia 
Į šiais metais Vienoje savo 65 
> metų gimtadienį.
| Jis yra išgarsėjęs čia, Euro
poje, kaip vienas iš geriausių 
dainavimo pedagogų. Turi pa
čią gražiausią ir didžiausią 
dainavimo studiją Vienos cen
tre. Jis yra buvęs iš tos pačios 
klasės, kaip Caruso, Gigli, Mar- 
tineli, Nino Piccaluga ir kitų.

Chicagos operoje, Ameriko
je, jis pasirodė 1924-tais metais 
“Toscoje”, kur susilaukė nepa-

Stasys Šlapkauskas, iš Virbalio 
miesto, Lietuvos, įieško savo duk
ters CESES ŠLAPKAUSKAITES- 
KAZAKEVIČIENES. Atsiliepti: 
Domininkai Geeevičius, 64 Lafa- 
yette St., Paterson, New Jersey.

Sutaupykite dabar perkant 
ALYVA kurui

McIhvo alyvų Kalinate dabar už 
tiek, kiek jūs paprastai mokate už 
balt;, alyvą pečiams.

PLYTAI t ltANGli) alyva
No. 2 ir No. 3 Hurnace alyva,.
Nemokamas termometras su šiuo 

skelbimu.
QUAIJTY OIL CO.

452# S. Walląe<- 
Wiųęn‘‘r 4-0212

Remkite. savo apylinkės 
prekybininkus.

SIl’VAMOS MAŠINOS
Išsimokėjimo sąlygos pritaikomos 

pagal jūsų išgalę
EkspertiSkai taisome visų firmų 

mašinas
• Nemokamai patikriname

Prieš perkant, savo naudai, paly
ginkite mūsų kainas su kitom krau- 
vėm.
HINGKIt SKWIN« MACUI N E CO. 
»II5 S. Ilalsted Nt. Cit 0-3005

ECZEMOS NIEŽĖ.1IMO KANČIOS
greit atleidžiamos ir palęngvinomos 
su Ab-GKN-OIj, kuris yra efektingas 
daugeliu atvejų, kur kitos priemonės 
buvo nepasekmingos. šiandien pat 
siųskite $1.10 už didelį indelį tų vais
tų. C. O. I). nesiunč’iaine.
GENTOD MEIHCINE CO., D-1
I*. O. I(ox 14, South Chieago 17, 19.

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšie9 leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAJCIO.

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

FABIJONUI VALINSKIUI ir jo šeimai 
liūdesio Valandoje, jų mylimai mamytei a. a. Karo
linai - Barborai Valinskienei mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

Litiiiuiico tiuntininkas l’r. Nedzinskas.
II. L. K. Vytenio Draugovės skaniai ir skautų 

Tėvų Ko inilelas: bu v. |»-kas Z. Bakaitis, viee p-kas 
A. A,n tanai lis, ižd. V. Matickienč, narys V. Avižius, 
sekret. D. Tričieiiė ir Draugininkas sktn. J. Kaunas.

Visi giminės, ir draugai širdingai kviečiami 
atsilankyti į pamaldas, kurios įvyks 1957 m. 7 
dieną Gruodžio, 8:30 valandą ryto Švenč. P. 
M. Gimimo bažnyčioje, 68th ir Washtenaw Avė., 
už sielas

Antano Pilipaičio, Onos Pilipaitis-Zaikus 
ir Onos Išganaitytės-Yasulis 

Kviečia,
JUOZAS PILIPAITIS

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

ATDARA KASDIEN NUO 9 V. R. iki 6 V. V. SEKM. NUO 9 V. R. IKI 4 POPIET

s*

Visos informacijos duodamos telefonu CHelsea 3-2583
fl|(l19tlllllHI|lllUIIIIHitd1lllllK9inil(IĮlillitltllinrį|illllll(lllll'Hį|l|llHIIIIHHlllll|IIHHIilllllir '

Musų klijentų patogumui atidarytas naujas skyrius (!!<•(olande, adresu —

900 LITERARY ROAD, CLEVELAND, OHIO
Tek T0wer 1-1461

Knyga gaunama Drauge, 4545 
prasto pasisekimo. Dainavęs u 63rd St., Chicago 29, III. ir pas 
taip pat Metropolitan operoje, platintojus.
tačiau “Caruso eroje” ir didelis

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTOMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pani- 

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

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

ANASTAZIJA VALANČIENĖS
(Gyveno 1K06 So. 49th Avė., Cicero, III.)

Jau sukako dveji metai kaip negailestinga mirtis atėmė 
iš mūsų tarpo mylimą žmoną ir mylimą motiną a. a. Anasta
ziją Lančienę. Netekome gruoid. 3 d., 1955 m. Nors laikas tę
siasi ,bet įmes jos nagelėsime užmiršti. Lai Dievas suteikia jai 
amžiną atilsį. Mes, atmindami jos liūdną pasitraukimą iš mūs 
sų tarpo, užsakėme 3-jas Šventas Mišias, gruodžio 3-čią d., 
kurios bus atlaikytos Šv. Antano parap Bažnyčioje, Cicero, 
III., pirmo bus 6:30 vai. ryto, o antros bus su egzekvijomis 
8:09 v. ryto. Tą pačią dieną taipgi bus atlaikytos 6v. Mišios Šv. 
Kazimiero Vienuolyno koplyčioje.

Kviečiame visus gimines draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šioKe painu ldose, ir sykiu pasimelsti už a. a. Anastazijos 
Valančienės sielą.

Nuliūdę: Vyras Antanas Valančius, dukterys Judita ir Is^ 
onurdu, Maitinu Agota Jaukšienė ir kiti giminės.
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X Lietuviai kalėdinėj progra
moj pasirodys šį sekmadienį, 
7—8 v, v. Science and Industry 
muzėjaus rengiamame pasirody
me. Muzėjus yra Jackson Parke, 
57 ir South Shore Dr. Įvairios 
tautos parodys savo kalėdinius 
papročius. “Ateities” šokėjų 
grupė pavaizduos lietuvių Kū
čias ir Kalėdų papročius, pasta
tydami J. Daužvardienės pa
ruoštą montažą.

Vaidins Vincas Samoška (šių 
metų pirmininkas), Frances 
Gramont, Frank Zapolis, Helen 
Pius, Alex šrupša, Cecelia Ma
tui ir kiti šokėjai. Ralph Matui 
gros akordeonu, Jim Radostis 
pranešinės. Dainuos seserys 
Blandytės, šokius prirengs va
dovas Bruno G. Shotas.

Įėjimas nemokamas, bet bi- 
letus turite įsigyti iš anksto, 
paskambinant į muzėjų.

Tuo pačiu kartu nuvažiavę 
galėsite matyti ir lietuvišką eg
laitę bei kitų tautų egles. Lie
tuviai prašomi gausiai daly
vauti.

X Cicero Augštesniosios Li
tuanistikos mokyklos vakare 
lapkričio mėn. 30 d. 7 v. v. Šv. 
Antano parapijos salėje bus 
vaidinimas “Raidės, o ne žmo
nės”, kurį suvaidins Chicagos 
Šaulių Meno klubo aktoriai, 
vadovaujami režisieriaus A. 
Brinkos. Taip pat dalyvaus sol. 
St. Citvaras.

Jaunos besireiškiančios bale
rinos Birutė Barodičaitė ir Au
relija Balytė pašoks keletą ba
leto numerių.

Didėlis būrys ciceriškių išsi
juosę dirba, kad Cicero Augė
lesniosios Lituanistikos mokyk
los vakaras būtų įdomus ir 
įvairus. Žada būti vienas iš 
gražiųjų šio sezono vakarų. Po 
gražios programos bus šokiai. 
Veiks skrajojantis paštas, bu
fetas ir, sako, daug kitų įvairu
mų. Mokyklos jaunimas žada 
maloniai sutikti atsilankančius 
svečius ir juos gražiai papuoš
ti.

X Sol. Vlado Baltrušaičio 25
metų muzikinės veiklos sukak
tis minima kartu su “Rigoletto” 
operos spektakliu, kuris įvyksta 
gruodžio 8 d. 3 vai. popiet Ma
rijos salėje. Po operos spektak
lio sukaktuvininkas bus pagerb
tas specialiame bankete atitin
kama programa. Organizacijos 
ar pavieniai asmenys, norį svei
kinti jubiliatą šia reta proga, 
sveikinimus prašomi siųsti raš
tu Vyrų choro valdybos adre
su: 7224 So. Rockwell St., Chi- 
cago 29, III. Norintieji gauti 
daugiau informacijų prašomi 
skambinti telefonu RE 7-0233.

X Vyskupo Brizgio straips
nyje apie Šv. Kazimiero jubilė- 
jų praeito trečiadienio Drauge 
vietoj kovo 2 d. ir kovo 3 d. tū
ri būti kovo 4-ji diena.

“Audrė” moteriškų ' rūbų 
krautuvė, 2551 W. 71st St., 
nuosavybė Elzbietos Jonušienės 
ir Nijolės Toliušienės. praneša, 
kad gauta gražus pasirinkimas 
rūbų kiekvieno dydžio mote
rims.

Kviečia gerb. ponias ir pane
les užeiti įsigyti žemomis kaino
mis vėliausios mados rūb;, bei 
įnešti savo pageidavimų.

Lietuvaitės, lankydamos šią 
krautuvę, palaikys savas tau
tietes.

Pirkėjų, patogumui • Kalėdų 
sezono metu, t. y. nuo penkta
dienio, lapkričio 29 dienos, 
krautuvė atidara šiokiadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. va
karo, o šeštadieniais ir sekma
dieniais iki 6 vai. vakaro.

Krautuvės telef.: WA 5-9417.

ATEIKITE IR PADEKITE
LIETUVIŲ R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS SEIMAS
Trisdešimt aštuntą kartą 

Labdarių Sąjunga renkasi į sa
vo seimą. Jei žvelgti praeitin, 
tai reiškia, kad Labdarių Sąjun 
ga kiek anksčiau įsikūrusi, jau 
38 m. vykdo didįjį labdarybės 
darbą, viešai parodydama at
liktų darbų plotį. Seimas, tai 
lyg viešas pareiškimas visuo
menei — ateikit, žiūrėkit, pa
dėkit, kokie Sąjungos tikslai, rū 
pėsčiai ir darbai.

Labdarybė remiasi dviem 
principais: pirmas — Kristaus 
Evangelijos įsakymas: mylėk 
savo artimą, kaip pats save, ir 
antras: tjkinčįųjų pasiaukoji
mas, auka, darbas, kad Evan-( 
gelijos dvasia būtų įgyven
dinta. Kasdienybė žino, kad rei
kalinga labdarybė. Kasdienybė 
mato vargo ir senatvės pagal
bos reikalingų. Kasdienybė ži
no, kad yra senelių, negalinčių 
vaikščioti. Kas jais rūpinsis, 
kas prižiūrės, kas jų senatvę, 
dažnai, ligos prispaustą, palen
gvins.

X Kast Chicagos lietuviai 
koncerto proga yra aukoję 
Balio reikalams sekančias su
mas: J. Klimas $25, S. Gerbus 
$20, J. Zauka $10, A. špokas 
$10, K. Pocius $7. Po $5 auko
jo kun. P. Celiešius, K. Čiu- 
rinskas, P. Indreika, S. Karve
lis, A. Mažeika, V. Mažeiva, J. 
Mikeliūnas, H. Molejus, B. Nai
nys, J. Paukšteliai, P. Slamka,
J. Pečiulis, L. Rumšą, V. Vai
lionis, Iz. Valančius, K. Wickus, 
A. Žilėnas. Po $3 aukojo J. Ja
saitis, V. Kaltūnas, J. Liubinas,
K. Normantas, A. Pacevičienė, 
A. Vilutis. Kiti aukojo po 2 
dol. ir .mažiau.

X Vladas Veselauskas, prieš 
pora metų su’ žmona Frozina 
persikėlęs iš Argentinos į JAV 
ir dabar dirbąs Evanston, III., 
ligoninėje, neseniai gavo žinią, 
kad Lietuvoje 1955 m. yra mi
rę jo motina Julija Pivoraitė 
Veselauskienė ir jo brolis Ra
polas Veselauskas. Už jų vėles 
Marijonų koplyčioje lapkričio 29 
ir 30 d. bus atlaikytos giedotos 
šv. mišios.

X švento Kazimiero seselių 
rėmėjų 6-tas skyrius ruošia 
pramogą gruodžio 1 d. 2 v. p. p. 
Rimkų namuose, 4348 So. Ar- 
tesian.

Rengėjos deda nemažai pa
stangų, kad atsilankiusieji būtų 
pilnai patenkinti ir turėtų va
landą kitą pramogos. Be to, 
bus vertingų dovanų ir ištai
gingos vaišės.

X A. Skirius, “Lietuvių die
nų” leidėjas, iš Los Angeles at
vyko prekybos reikalais į Chi- 
cagą ir ta proga aplankė Drau
gą. Kelionėje išbus apie savai
tę aplankydamas New Yorką ir 
kitus miestus.

X Kun. Paulius Juknevičius 
yra prelato Mozerio pakviestas 
darbuotis Nekalto Prasidėjimo 
parapijon. Ligi šiol jis buvo li
goninės kapelionu Peorijos vys
kupijoje, III. Dabartinis kun. 
Juknevičiaus adresas yra: 2745 
W. 44th St., Chicago 32, III. 
Telefonas: LAfayette 3-6220.

X Brighton Park Balfo 6 
skyr. valdybos pravesto rūbų 
ir avalynės vajaus metu buvo 
surinkta apie 4,000 svarų tin
kamų dėvėti rūbų bei avalynės, 
be to, surinkta 38 dol. perveži
mo išlaidams apmokėti.

X M. fesas iš Chicagos įsto
jo nariu Lietuviškos Knygos 
kluban, įmokėdamas 5 dol. me
tinio mokesčio. Lietuviškos Be
letristikos antologija, kuri kai
nuoja 7 dol., klubo nariams at
sieina tik 4 dol. 67 centai.

X “Be tikslo” yra ketvirtas 
rankraštis, atsiųstas “Draugo” 
romano konkursui. Jis yra pa
sirašytas Ūdros slapyvardžiu.

X “Scnapilis” yra trečiasis 
rankraštis, atsiųstas Draugo 
romano konkursui. Jis yra pa
sirašytas Prūsų Gulbino slapy
vardžiu.

Katalikų Bažnyčia visais lai
kais buvo labdarybės vykdyto-, 
ja, ugdytoja, pionierė. Rūpestis 
labdarybe Kat. Bažnyčioje vie
nas ryškiųjų jos veiklos bruožų, 
nužymėtas amžių eigoje ir visų 
tautų istorijoje. Prie parapijų, 
vienuolynų kurtos organizaci
jos, plėsta jų veikla, tiesta pa
galbos ranka.

Ir mūsų laikai reikalingi...

Mūsų laikai didžių išradimų, 
plačios civilizacijos bei techni
kos. Mūsų dienų žmogaus pro
tas ir valia pajunkta minėtiems 
reiškiniams, bet gailestingi lab
darybės darbai nutolinti nuo 
jautrios širdies artimo pagalbai, 
labdarybei. Skaitome apie. tes
tamentinius šunų išlaikymui pa
likimus . .. šimtais tūkstančių... 
Gyvulys pradėta daugiau vertin
ti, kaip žmogus. Koks triukš
mas sukelta dėl šunies satelite! 
Protestai VVashingtone, Jungti
nėse Tautose, visame pasauly
je. O kas triukšmauja, kai ap
link skurdas, vargas, nelaimės? 
Mūsų dienų žmogus daromas 
mechanikos įrankiu, kuris di
džiojoje technikos mašinoje su
kas be jautrumo, širdies, pa
galbos ir meilės vargo žmogui.

Šalia didžiosios pažangos mū
sų laikai eina žmogaus nuverti
nimo linkme. Kuriamos įvairios 
organizacijos, steigiami fondai, 
telkiamos lėšos įvairiems tiks
lams, bet į labdarybės darbus 
žiūrima miglotai, nerūpestingai. 
Net valstybių biudžetuose per 
lengvos sumos labdarybei. O 
šalia puošnių valstybinių pasta
tų dažnai vargas ir nelaimės bu
joja. Ekonominės ir socialinės 
reformos neįstengs pakeisti kri
kščioniškos, artimo meile atrem 
tos, labdarybės. Ir ryškėja rei
kalas, kad kiekvienas tikintysis 
šalia kitų pareigų, atliktų pa
reigą krikščioniškam gailestin
gumui.

Kaip, kuo padėti

Gera valia, įsijautimas ir rū
pestis labdarybe įpareigoja my
lėti artimą, reikale suteikti pa
galbą. Ne turtuoliai, bet eiliniai 
išlaiko, dirba labdarybės dar
bus. Dažnas klaus, kokia ma
no pareiga. Gerai, kad toks 
klausimas keliamas. Juk dabar
tinė Senelių Vila centais pasta
tyta. Tuo norima pažymėti, 
kad net mažiausia, pagal išga
lės suteikta auka, vertinga, mie
la, brangi. Ir plaukia pareiga 
kiekvienam savo auka paremti 
tą kilnųjį darbą.

Dabar, kai didinama Senelių 
Vilos pastatas, kai darbai vyk
domi visu spartumu, kai infir- 
mary, paliegėliams seneliams 
patalpos statomos visu ryžtu, 
Labdarių Sąjunga kreipiasi į 
kiekvieną iš jūsų, visas lietuviš 
kas organizacijas ir prašo jūsų 
aukos. Seimas kaip tik gera 
proga parodyti gerą ir gailes
tingą krikščionišką dosnumą 
vargšų reikalams. Sąjunga no
rėtų, kad kiekvienas visomis 
progomis šią mintį skleistų vi
suomenėje, nes labdarybės min
tis darysis gyvesnė, reikšminges 
nė visuomenės sluogsniuose. Ta
da geriau bus išjudinta sąžinė, 
kartais beatbukanti labdarybės 
jausmui.

Virš keturiasdešimt metų 
Labdarių Sąjungos senieji jos 
darbininkai turi didelį patyri
mą, įdėję širdį ir auką labdary
bei, pavargsta. Jie atliko milži
nišką pareigą. Jų darbas įpa
reigoja jaunesnius spiestis Lab
darių Sąjungon, ateiti pagalbon. 
Yra pajėgių, energingų žmonių, 
bet Sąjungon nesijungiančių. 
Labdarių Sąjunga kreipiasi į 
juos — ateikit, padėkit, dirbki
me kartu.

Tai mintys ryšy Lietuvių R. 
K. Labdarių Sąjungos gruodžio 
mėn. 1 d. Senelių Viloje seimo 

K. A. S.

MAŽOJO DIDELE MISIJA

Šis mažas kamuolys turės atlikti didelę misiją. Tai pirmas Amerikos satelitas turįs būti 
paleistas j erdves šių metų gruodžio mėn. Dešinėje du Martin bendrovės tarnautojai, Balti- 
morėje, Md., tikrina raketos bokštą. (INS)

Gyvulių paroda
Chicagojc vakar atidaryta 

gyvulių paroda, vykstanti Inter
national Amphitheatre patalpo
se, Halsted gatvėje ties 42 gt. 
Paroda atidaryta nuo 8 vai. ry
to iki 11 vai. vakaro ir tęsis 
iki gruodžio 7 d. Vakarais bū
na programa — arklių pasiro
dymas. Įėjimas į parodą — 75 
centai, o į jojikų bei važiuoto
jų išpildomą programą — nuo 
$1.50 iki $3. Parodoje yra dau
giau kaip 11,000 gyvulių, avių, 
kiaulių ir arklių. Premijoms tu
rima $101,000; numatoma, kad 
gyvulių parodoje bus parduota 
už $2,000,000. Sekmadienį pro
grama bus 2 vai. p. p. ir 6 vai. 
v. Popietinės programos bus 
trečiadienį, ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį. Yra suva
žiavusių daug jaunųjų ūkininkų 
organizacijos (4-H) narių.

Nebebus medinių tramvajų
Chicagos Susisiekimo vado

vybė užbaigė 10 metų susisieki
mo sumodernizavimo progra
mą, kainavusią $121,000,000. 
Senieji mediniai tramvajai iš
imti iš apyvartos. Paskutinis jų 
išimamas šiandieną. Tie medi
niai tramvajai miesto susisieki
mui tarnavo per 40 metų.

Mirė širdies specialistas
Širdies liga mirė dr. Robert 

F. Dillon, jaunas, 36 m. am
žiaus, širdies ligų specialistas, 
dirbęs Cook Apskrities ligoni
nėje. Jis buvo vienas pirmųjų 
Chicagos gydytojų per veną 
įleidęs į liguistą širdį dirbtinę 
dalį, pataisančią širdies veiki-j 
mą. Mirė Mercy ligoninėje.

Mirė sūnaus sumušta
Našlė Rose Waldman, 56 .m. 

amžiaus, kurią sunkiai sumušė 
jos sūnus, už tai, kad pabarė 
jį, kam jis vidurnaktį skaito 
žurnalus, mirė švedų ligoninėje.

Liet. R. K. Labdarių Sąjungos

3 8-tas Seimas
įvyks

Sekmadienį, Gruodžio I d., 1957 m.,

Holy Family Vila, Orlatid Park, III.
Seimns prasidės su šv. Mišiom, kurias atlaikys did. gerb. 

kum. A. Ijakus, šv. Kryžiaus parapijos klebonas ir Labdarių 
Sąjungos dvasios vadas, 10:30 vai. ryte, prieglaudos koplyčioj.

Bendri atstovų ir svečių pusryčiai 12:00 vai. dieną.
Leonardas Simutis, seimo vedėjas, pradės posėdžius 2:30 

vai. popiet.
Naujo priedo statyba jau prasidėjo ir susirinkusieji sei* 

mo atstovai ir svečiai turės gerą progą peržiūrėti naujosios 
statybos eigą.

šis metinis seimas yra labai svarbus labdarių sąjungai 
ir šiuo stvėju kviečiame visus geraširdžius lietuvius dalyvau
ti seime ir prisidėti prie šio svarbaus darbo senelių prieglau
dos įstaigai.

Raginkite savo draugijas atsiųsti atstovus ir patys da
lyvaukite

Liet. R. K. labdarių Sąjungos Valdyba

CHICAGOS ŽINIOS
Heroiška motina

Išdirbusi 30 m. Comraon- 
wealth Edison bendrovėje, išė
jo į pensiją Tillie Majczek, gy
venanti 5243 S. Damen Avė., 
Chicagoje. Ji buvo paprasta 
įstaigos kambarių valytoja; pa
garsėjo 1932 metais, kada pa
skelbė $5,000 atlyginimo tam, 
kas suras žudiką policininko 
William D. Lundy. Ji tuo buvo 
labai užinteresuota, kadangi 
buvo įtariamas ir vėliau nuteis
tas 99 metams kalėjimo jos sū
nus. Dėkai motinos pastangų ir 
spaudos talkos vėliau teisme 
buvo įrodyta, kad jos sūnus ne
kaltas ir jisai buvo išleistas. 
Kai motina pasiūlė $5,000 atly
ginimo, ji tegaudavo $27 sa
vaitėje, ir jai reikėjo ilgai dirb
ti, kol ji sutaupė tuos $5,000.

Grenlandijos filmai
Mokslininkas admirolas Do- 

nald B. MacMillan gruodžio 2 
d. 8 vai. v. Orchestra Hali sa
lėje rodys filmą apie Grenlan
diją. Kalbėtojus daugiau kaip 
per 40 m. dalyvavo ekspedici
jose į šiaurę, joms vadovauda
mas.

Paskutinis laikas užsisakyti
ISTORINĖS LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, rusų, 

lenkų, vokiečių, italų tapyti - pieš
ti paveikslai iš Lietuvos istorijos. 
Dedamos nuotraukos Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštijos pilių ir ki
tų architektūrinių paminklų. Spaus 
dinamas gerame kreidiniame popie
riuje, didelio formato ir bus įriš
tas į kietus viršelius, 260 puslapių. 
Prenumeratos kaina 10 dolerių. Sis 
albumas nebus platinamas per 
spaudos platintojus. Jį galima už
sisakyti per žurnalą “Užuolankos” 
administraciją, adresuojant: 
Užuolanka, 2918 So. Union Avė.,

Chicago 16, Dl.

Pirkite Apsaugos Bonus.

Laiminga jaunavedžių 
nelaimė

Į Chicagą specialiu lėktuvu 
atgabenta jaunavedžių pora: 
studentai Don Riegle, 19 m., ir 
jo žmona Nancy — 18 m. Jie 
vedė prieš 2 mėnesiu. Buvo ve
dę tėvams nežinant ir paslaptį 
rengėsi atskleisti per Kalėdas. 
Savo povestuvinei kelionei but- 
vo atvažiavę mašina į Chicagą. 
Čia vagys įsilaužė į jų automo
bilį, pagrobdami jų lagaminą, 
drabužius ir santaupas — $50. 
Chicaga jiems nutarė kitu bū
du atpildyti. Graubert Aviaci
jos bendrovė pasiuntė privatų 
lėktuvą į Kalamazoo, kur gyve
na Riegle, studijuojąs Michi- 
gan universitete, paskiau tas 
lėktuvas nuskrido į Madison, 
kur nuotaka Nancy studijuoja 
Wisconsin universitete ir penk
tadienį juodu atgabeno į Chi
cagą, kur jie turės antrą po
vestuvinę kelionę. Čia jiems bus 
nemokamai viešbučiai, restora
nai, teatrai ir kitos pramogos.

10 žuvusių Chicagos 
apylinkėse

Padėkos dienos metu žuvo 10 
Chicagos apylinkės žmonių, jų 
tarpe ir 6 Maywood gyventojai, 
kurie žuvo bekeliaudami Arkan- 
sas valstybėje, kai jų automo
bilis susidūrė priekiu su sunk
vežimiu kelyje US 67

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame j Lietuvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunčhune.

V®L DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 sv. cukraus,

10 sv. taukų .................... $16.25

No. R — 20 sv. cukraus 111.61

No. 9 — 20 sv. kiaulinių
taukų .................................. ,20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų ............................. .. $10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
5 sv. Balam i Ir 5 sv. 
bacono ............................... $32.75

No. 38 — 20 sv. ryžių

PATRIA SIFT PARCEL C0.
8741 West 26th St, Chicago 28, BĮ. USA Tel. CRawford 7-2126 

3805 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). TeL: LA 8-2021. 
6908 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Scrlbner Avė., N.W.

Grand Rapids 4, Miehigan

KAS TIK TURI GERA SKONĮ,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮI ' -

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

Moderniškiausia lietuvių baidų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI _ 

FUBNITURE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St VIctory 2-4226

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

KAS KĄ IR KUR
— Lietuvių Krikščionių Demo

kratų sąjungos skyriaus susirin
kimas jvyks š.m. gruodžio mėn. 1 
dieną 3 vai. p.p. Tėvų Jėzuitų Jau
nimo Centro namuose, I a. (5600 
So. Claremont Avė.)

Inž. A. Rudis skaitys pranešimą 
“Europos politinė padėtis ir Lie
tuvos laisvinimo reikalai”.

Kviečiame narius ir bendramin
čius atvykti.

Valdyba

— Moterų sąjungos 21 k p. su
sirinkimas įvyks gruodžio 1 d. 1 
v. p.p. šv. Kryžiaus parapijos su
sirinkimų kambary. Kviečiame 
skaitlingni atsilankyti.

Valdyba

— šv. Kazimiero akademijos rė
mėjų 1 skyr. susirinkimas įvyks 
gruodžio 1 d. tuojau po Moterų Są
jungos susirinkimo. Kviečiami visi 
atsilankyti ir naujų narių atsives 
ti. Valdyba

— Menininkų klubo arbatėlėje 
dr. S. Aliūnas paskaitys humoris
tinių eilėraščių. Arbatėlė įvyksta 
gruodžio 1 d. 3 vai. p.p. senose klu 
bo patalpose, 2548 W. 69 St. Ra
šyt. P. Babickas skaito paskaitą. 
Kviečiami dalyvauti visi meninin
kai bei kultūrininkai.

Valdyba

Šauniai sutiksime
Naujus Metus

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje šiemet, kaip ir 
kasmet, ruošia šaunų ir nuotai
kingą Naujų Metų Sutikimą pui
kioje Midvvest Hotel salėje (6 N. 
Hamlin Avė. prie Madison St.). 

i Gros nuotaikingas ir visų mėgia- 
. mas p. Akelio orkestras, bus bu- 
| fetas, šakiai, dainos ir puiki kul
tūringa lietuviška nuotaika. Malo
niai kviečiame visus Chicagos lie
tuvius^ iš anksto apsispręsti šie
met vėl Naujus Metus sutikti kar
tu su savo bičiuliais — Lietuvių 
Tautiniu Akademiniu Sambūriu.

L/T.A.S.

PRANEŠIMAS
Nepraleiskite retos progos, ką 

bepirktumėte, prieš tai pasiteirau
kite pas J. KARVELĮ, 3322 So. 
Halsted St., Chicago, III. tel. Y A 
7-0677. Gausite tikslias informaci
jas visoms prekėms ir nuolaida iki 
40%. Būtinai atsinešti šį skelbi
mą. Į LIETUVĄ galite pasiųsti 
šias prekes: Laikrodžius, akorde
onus, siuvamas - rašomas mašinas, 
deimantinius peilius stiklui pjau
ti ir visą eilę kitų prekių.

Kad būtų sėkmingas pamoks
las, ilgesnis kaip pusė valandos, 
reikia, kad arba pamokslininkas 
būtų angelas, ar klausytojai — 
angelai. — Whitefield

ATLIKIME TAUTINĘ 
PAREIGĄ!

Užsimokėkime Lietuvių Ben
druomenės nario solidarumo 
mokestį.

No. 46-22 sv. brt. 9 dSž.
bacono ................................ $28.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 d«ž.
kumpio .................................. 32.88

No. 48 — 20 sv. Kalami $30.94
No.~49 — 22 sv. brutiT $80.75
Sūrio 1000 Or.
Sviesto 850 Or.
šokolado 1000 Or.
Amerik. cigarečių 60
Kakavos 456 Or.
Kavos 466 Or.
Medaus 1368 Or.
Pieno miltelių 1388 Or.

$11.25 Kepimui alyvos 1500 Or.

SS


