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MASKVA GĄSDINĄ AMERIKOS SĄJUNGININKUS
Lietuvos gyventojai vieną

savaitę gavo daugiau prekių
Okupuotosios Lietuvos sovietiniai propagandininkai papras

tai neigia faktą, kad gyventojams “ko nors (trūksta”. Popularus 
jų posakis “Pas mus visko yra”, buvo girdimas 1940/40 metais, 
girdimas ir šiandien. Visdėlto ir Lietuvos komunistų oficiozas 
"Tiesa” ne kartą savo skiltyse aiškiai parašė, kad ne visur ir ne 
visko yra, kad net prie duonos ir cukraus eilės susidaro.

Spalio revoliucijos šventė pa
rodė dar ir tai, kokios apimties 
yra būtiniausių prekių trūkumas 
Lietuvoje. Vilniaus radiofonas 
spalio 30 d. pranešinėjo, kaip, 
pavyzdžiui, Vilniaus prekybinių 
organizacijų kolektyvai ruošiasi 
spalio šventėms. Girdi, bazės 
sandėliai ir parduotuvės spalio 
1-7 dienomis vartotojams kas
dien teiks maisto produktų ir 
plataus vartojimo prekių 2-3 
kartus daugiau, kaip paprasto
mis dienomis. Kitais žodžiais 
tariant, paprastomis (mažiau iš
kilmingomis) dienomis gyven
tojams pateikiama maisto ir ki
tų plataus vartojimo prekių a- 
pie porą kartų mažiau!

Jei prekių pristatymas ir par
davinėjimas vyktų normaliai, (to
kių nepaprastų priemonių ne
reiktų imtis. Būdingas tų ope
racijų apribojimas septyniomis 
dienomis. Lapkričio 7 d. baigėsi 
revoliucijos šventė, tuo pasibai
gė ir tas praplėstas maisto ir 
kitų prekių pristatymas.

Kad krautuvės nors Vilniuje 
švenčių dienomis neišrodytų per 
daug nykios, buvo atvežta (tam 
tikras kiekis prekių ir iš “liau
dies demokratijų”. Vilniaus ra
dijas paminėjo kinietišką viršu
tinį trikotažą, Čekoslovakijos a- 
valynę, Vokietijos sovietinės zo
nos kilimus. O kad būtų paįvai
rintas maisto produktų asorti
mentas, šventinėse mugėse su 
savo krašto produktais dąlyva- 
vo net Moldavijos bei Baltaru
sijos kolūkiečiai. Pasirodė Vil
niuje tomis dienomis ir savojo 
krašto gaminių daugiau, negu 
šiaip.

Galima tikėti Vilniaus radijui, 
kad gyventojai švenčių proga 
prekių pirkę gausiai. Kaip ne
pirks, jei žino, kad po švenčių 
bus jų vėl mažai. Vilniaus radi
jas apskaičiavo, kad per tą sa
vaitę Vilniuje šiemet būsią bu
vus išpirkta už 15 milionų rub
lių daugiau, negu per praėjusių 
metų pirmąją lapkričio mėnesio 
savaitę. Turint galvoje kad Vil
niuje gyvena apie 200,000 gy
ventojų, toji suma neatrodo ka
žin kiek didinga. (E.)

Ar atsikurs
komintemas?

MASKVA. “Pravda” Nr. 323 
išspausdino ilgą Chruščevo pa
sikalbėjimą su “United Press” 
korespondentu G. Šapiro. Tas 
korespondentas, priminęs pasku 
tiniu metu Maskvoje įvykusį vi
so pasaulio komunistų partijos 
vadų suvažiavimą, pažymėjo, 
kad taoi užsienyje dav*ė progos 
kilti gandams apie kominterno 
atgaivinimą. Chruščevas pareiš
kė, kad nei kominterną, nei ko- 
minformą atgaivinti neplanuo
jama, nors numatomi įvairių 
kraštų komunistinio sąjūdžio va 
dų periodiški pasiinformavimai.

Toliau Chruščevas pareiškė, 
kad bus stengiamasi apjungti vi 
sų kraštų komunistų iėgas. Mar- 
kso-Engelso šūkis “Visų šalių 
proletarai, vienykitės” laikomas 
šventu šūkiu. Tik jeigu visų ša
lių darbininkų klasė sujungs ir 
koordinuos savo jėgas, greičiau 
galės susilaukti savo "išlaisvini
mo”. Taip kalbėjo Chruščevas, 
išduodamas sovietų kėslus įsi
galėti visame pasaulyje.

Atgauna prestižą
TOKIO, Japonija, gruod. 1.— 

Japonijos ministeris pirminin
kas Nobusuke Kishi turėjęs di
delį pasisekimą lankydamas piet 
ryčių Azijos valstybes. Japoni
jos prestižas ten buvo kritęs II 
Pasaulinio karo metu, bet Kishi 
gerokai pakėlė.

Letai sveiksta
LONDONAS, gruod. 1. — Bu

vęs Britanijos premjeras Antho- 
ny Edenas gyvena provincijos 
nuošaliausioje vietovėje, kur ne
sigirdi net automobilio signa
lų. Edenas nepaprastai lėtai 
sveiksta.

Ar Rusija leis naują 
sputniką?

MASKVA. — Chruščevas, kai 
bedamas su “United Press” ko
respondentu G. Šapiro, pareiškė, 
kad kolkas Rusija neplanuoja 
siųsti į erdves naujo sputniko. 
Dabar sovietų mokslininkai kai- 
-kurį laiką būsią užimti išstudi
javimu duomenų, gautų palei
dus du pirmuoju sputniku.

Chruščevas įsitikinęs, kad 
JAV neturi tarpkontinentinių 
raketų (“Pravda", Nr. 323).

Churchill sukaktis
LONDONAS, gruod. 1. — Sir 

Winston Churchill vakar atšven 
tė savo 83-čią gimtadienį Chart- 
well’yje kartu su maršalu Ber- 
nard Montgomery. Montgome- 
ry, 70 metų amžiaus, yra arti
miausias Churchillio draugų.

Churchill dar tebelaikomas 
didžiausia politine ir karine fi
gūra Britanijoje.

• Europoje tarp politikų su
stiprėjo noras, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių kariuomenė 
iš Europos bazių nepasitrauktų, 
rašo M. Higins. Sputnikas juos 
įtikinęs, jog pavojus Europai pa
didėjęs.

KALENDORnTS
Gruodžio 2 d.: Šv. Paulina.
Saulė teka 6:58, leidžiasi 4:22.

Oras
Oro biuras praneša: Chica- 

goje ir jos apylinkėje šiandien 
— dalinai apsiniaukę, rytoj — 
mažas oro temperatūros pasikei
timas.

Nori paskolos
VARŠUVA, gruod. 1. — Len

kijos komunistų partijos sekre
torius Gomulka savo kalboje 
prisiminė, kad Lenkija ir atei
tyje ^norėtų gauti paskolų iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
bet be jokių politinių sąlygų. 
Lenkija šių metų pradžioje ga
vo 94 milionų dolerių paskolą iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

Anglį gabena
PERU. — Prancūzija neseniai 

įsigabeno 10,000 tonų anglies iš 
Peru anglies kasyklų.

Medalis gydytojui
ECUADOR. — Ecuadoro vy

riausybė suteikė pasižymėjimo 
medalį dr. Paul Dudley White iš 
Bostono, Mass., širdies specialia 
tui.

Firma privati atominė jėgainė. Pacific Gaa ir Electric kompanija pastatė atominę jėgainę
rm nt/An n / ’ n 1»T T TAn cy 4- ♦ y t4 . . r r.-. « 1 X X - — z «r-* .Pleasanton’e, Calif. Jėgainė pastatyta privačiomis lėšomis.

Kan. prof. Juozas Meškauskas 

mirė New Yorke

(INS)

Sovietų Sąjunga įspėjo

Britaniją ir Prancūziją
MASKVA, gruodž. 1. — Sovietų Sąjunga vakar įspėjo Bri

taniją ir Prancūziją, kad joms gresia „mirtis iš padangių”, jei 
skrajos Jungtinių Amerikos Valstybių bombonešiai su atominiais 
ginklais Britanijoje ir Prancūzijoje.

Kremlius reagavo į praneši
mą, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių strateginė aviacija y- 
ra paruošta ir lėktuvai per pen
kiolika minučių gali pakilti iš 
savo bazių, jei būtų reikalas.

Rusijos trys laikraščiai —
“Pravda”, „I z vesti jos” ir 
„Trud” — teigia, jog Britanijos 
žmonėms „gresia mirties pavo
jus” dėl strateginės aviacijos 
veiklos.

Telegrama iš New Yorko, ad
resuota vysk. V. Brizgiui, buvo 
pranešta, kad lapkričio 30 d., 
šeštadienį, 6 vai. ryto New Yor
ke mirė kan. Juozas Meškaus
kas, buvęs Kauno kunigų semi
narijos ir Lietuvos universiteto 
profesorius, uolus visuomeninin
kas ir taurus lietuvis. Laidoja
mas antradienį iš Angelų Kara
lienės bažnyčios, Brooklyn, N. 
Y., kur klebonauja kun. Juozas 
Aleksiūnas.

Garbingasai velionis buvo gi
męs 1889 m. balandžio 16 d. Pa
nevėžio priemiesty Smėlynėje. 
Pradžios mokslą išėjo Panevėžy
je, vidurinį — Mintaujoje ir Pa
nevėžyje. Žemaičių kunigų semi
nariją Kaune baigė 1913 m. Stu
dijoms gilinti pasiųstas į Petra
pilio dvasinę akademiją, kur 
1914 m. gegužės mėn. 30 d. bu
vo įšventintas kunigu.

Savanorių globėjas
Dvasinę akademiją baigė 1917 

m., gaudamas teologijos magist
ro laipsnį. Tuojau buvo paskir
tas IV armijos kapelionu Rumu
nijoje. Carizmui žlungant buvo 
išrinktas tos armijos lietuviškų
jų dalinių komiteto pirmininku. 
Uoliai dirbo organizuojant lietu
viškus dalinius, o paskiau tel
kiant savanorius pačioje Lietu
voje, į kurią grįžo 1918 metais.

Profesoriauti į žemaičių semi
nariją Kaune pakviestas 1919 
metais. Įsikūrus Lietuvos uni
versitetui čia dėstė asketiką ir 
liturgiką. Ilgesnį laiką seminari
joje buvo klierikų dvasios vadu. 
Būdamas ypatingai nuoširdus, 
didelio takto, plačių pažiūrų, 
draugiškas ir artimas jauniems 
studiozams, pelnė klierikų sim
patijas, daug prisidėdamas prie 
naujųjų nepriklausomos Lietu
vos kunigų formavimo, palenk
damas juos pamilti visuomeniš
kus reikalus.

Kempteno stovyklo je
Seminarijoje ir universitete 

dirbo iki pirmosios bolševikų o- 
kupacijos. Vokiečiams okupavus 
Lietuvą buvo Įgulos bažnyčios 
Kaune rektorius ir aptarnavo lie 
tuvių dalinius. Artėjant antrajai 
raudonųjų okupacijai 1944 m. 
buvo nublokštas į Austriją, iš 
kur vėliau persikėlė į amerikie
čių zoną Vokietijoje. Buvo Kem
pteno lietuvių stovyklos klebo
nu.

Mirė eidamas 69-tus metus
Atvykęs į JAV įsikūrė New 

Yorke. Buvo silpnos sveikatos, 
dažnai sirguliuodavo. Jau praei
tais metais šių eilučių autoriui 
rašė: "Eidamas namo po šv. mi
šių (jau penkti metai laikau jas 
kasdien 12 vai. 10 min.) paju

tau didelį nuovargį. Negalėjau 
požeminiu grįžti... Einant pradė
jau kraujuoti. Kas keturius žing 
snius reikėjo atsiremti daug sy
kių tvoros ar namų... Pakviestas 
dr. Starkus nedrįso vežti ligoni
nėn dėl kraujavimo...”

Pagaliau, darbo ir ligos išvar
gintas organizmas nebeišlaikė — 
mirė eidamas 69-tus metus.

Visą gyvenimą buvęs uolus 
patriotas, tikėjo į Lietuvos išlais 
vinimą ir viename pasikalbėji
me laikraštininkui pareiškė:

— Lietuvos kančios, kaip ir 
kiekviena prasminga kančia, 
baigsis Prisikėlimu... — J. Pr.

Turkai sudarė
rezistenciją

Kipro saloje
NICOSIA, Kipro sala, gruod. 

1. — Paphos mieste vakar išmė
tyti lapeliai, kuriuose praneša, 
kad sudaroma „turkų rezisten
cinė organizacija Kipre” ginti 
90,000 turkų mažumos intere
sus. Lapeliai neturį parašo, pra 
neša, jog „Volkan”, turkų pog
rindžio organizacija, panaikina
ma, nes jau atlikusi savo užda
vinį.

Turkai kipriečiai priešingi 
daugumos graikų kipriečių są
jūdžiui sujungti Kipro salą su 
Graikija.

Sovietinė spauda nori sudary
ti britų nuomonę, kad jie neduo
tų Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms Anglijoje orinių bazių, 
iš kurių Amerikos bombonešiai 
galėtų pasiekti Rusijos taikinius 
karo metu.

Rusijos spauda nuolat kalba 
apie sovietų didėjančią raketinę

OKUP. LIETUVOJ
• Paskelbti Lietuvos liaudies 

teismų rinkimai. Aukšč. tarybos 
prezidiumo pirmininkas Paleckis 
lapkričio 10 d. paskelbė, kad, 
remdamasis Lietuvos konstitu
cijos 82-ju straipsniu ir Liau
dies teismų rinkimų nuostatų 36 
straipsniu yra nutarta paskirti 
liaudies teismų rinkimus sekma
dienį gruodžio 15 d. Jau palei
džiami į darbą agitatoriai. Vien 
Panevėžio rajone jų 800. •

• Noreikiškiuose, prie Kauno, 
esąs statomas Lietuvos žemės 
ūkio akademijos miestelis. Be 
mokomojo korpuso, čia būsią 4 
bendrabučiai, valgykla, sporto 
aikštė, atskiri gyvenamųjų na-

galybę ir jos grėsmę. Kremlius mų kvartalai dėstytojams ir ki- 
gąsdina savo raketiniais gink- tiems akademijos darbuotojams.
lais Jungtinių Amerikos Valsty 
bių sąjungininkus.

Mirė garsus italų 
dainininkas

Norvegai kartu su ' 
sovietais statys

elektrines jėgaines
OSLO, Norvegija, gruod. 1.— 

Norvegijos užsienio reikalų miROMA, gruodžio 1. — Benia 
mino Gigli, 67 metų, Italijos gar nisteris vakar patvirtino Norve

gijos ir Rusijos planus statyti 
jungtines keturias hydroelektri- 
nes jėgaines toli šiaurėje jų 
bendrame pasienyje.

Norvegijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnas pareiš
kė, kad planą paruošė jungtinė 
komisija ir galutinai derybos 
prasidės apie gruodžio 8 dieną 
Oslo mieste.

sus dainininkas, vakar mirė sa
vo namuose Romoje.

Gigli prieš dvi dienas susirgo 
pneumonija. Pradžioje atrodė, 
kad serga sloga, bet pasirodė, 
—ne. Gigli juokavo su atsilan- 
kusiais pas jį iki paskutinės mi
nutės.

Šių metų rugsėjo mėnesį jis 
lengvai susižeidė automobilio ne 
laimėje ir prieš dvejus metus tu 
rėjo širdies smūgį.

Husseinas piktai
atsakė Nasseriui

AMMAN, Jordanas, grūdo. 1. 
— Jordano karalius Husseinas 
yra smarkus vyras.

Kaikurie egiptiečiai ir sirie- 
čiai norėtų nuversti Jordano ka
ralių Husseiną. Egipto preziden
tas Nasseris neseniai pasiuntė 
jam laišką, patardamas paša
linti užsienio rėikalų ministerį 
Samir Rifai. Husseinas atsiun
tė piktą laišką Nasseriui, para
šydamas nesikišti į Jordano vi
daus reikalus.

Vakarų pareigūnai
susirūpino

GUATEMALA. — Vakarų 
pareigūnai susirūpinę, kad į Uru 
gvajų vėl atvyko Jacobo Arbenz 
Guzman, išmestas prokomunisti 
nis Guatemalos prezidentas. Jis 
ilgai viešėjo Maskvoje.

Žuvo fabrike
KATSURA, Japonija, gruod. 

1. — Keturiolika japonų darbi
ninkų, penki vyrai ir devynios 
moterys, vakar žuvo amunicijos 
fabrike, kai ten įvyko sprogi
mas. Amunicijos fabrikas yra 
50 mylių pietryčiuose nuo Tokio 
miesto.

Policija išsklaidė
TOKIO, Japonija, gruod. 1.— 

Pietų Korėjos policija ir sargy
biniai vakar nuvarė apie 40 de
monstrantų nuo Jungtinių Ame 
rikos Valstybių ambasados Ko
rėjoje, kai jie bandė ten įeiti. 
Policija pareiškė, kad demonst
rantai norėjo įeiti į ambasadą 
protestuoti prieš amerikiečių 
„karinę okupaciją” Pietų Korė
joje.

Streikas Ceilone
COLOMBO, Ceilonas, gruodž 

1. — Colombo miesto tarnybos 
8,000 darbininkų vakar sustrei
kavo, reikalaudami pakelti at
lyginimą už darbą. Susisiekimas 
buvo sulaikytas.

Chruščevas graso JAV
MASKVA. Chruščevas savo 

pasikalbėiime su “United Press” 
korespondentu G. Šaoiro. išsnau 
sdintame “Pravdos” Nr. 323, 
paklaustas apie JAV ir nusirink 
lavimą, priminė, kad dabar Ru
sija iš povandeninių laivu ir sa
vo raketomis jau gali apšaudyti 
visus JAV gyvybinius centrus 
ir užblokuoti JAV uostus. Da
bar, augštai išvysčius karo tech 
niką, JAV esančios pažeidžia
mos, kaip ir visos kitos šalys.

Chruščevas priminė amerikie
čių bazes įvairiose pasaulio da
lyse, pastebėjęs, kad šiais ra
ketų laikais bazės nustojančios 
prasmės.

Ir Sovietų Sąjunga esanti prie 
šų pažeidžiama, bet, atsižvel
giant į jos teeritorijos plotus, 
ji nėra taip pažeidžiama, kaip 
pvz. Anglija ar Prancūzija.

Prie miestelio bus didelis par
kas su tvenkiniu. Kiek toliau 
nuo mokomojo ūkio pastatai, gy 
vulininkystės fermos, žemės ū- 
kio mechanizavimo stotis su dirb 
tuvėmis, be to bandomieji lau
kai. Statybą numatoma užbaig
ti per 3 metus. Valstybė pasky
rė tam reikalui 50 milionų rub
lių.

• Vilniaus miesto įgulos vir
šininkas yra gvardiios generolas 
majoras A. Žukas. Vilniaus mies 
to įgulos komendantas yra pul
kininkas V. I. Sidehrikovas.

• Telšių “Mąsčio” trikotažo 
fabrikas dabar esąs didžiausias 
tos rūšies fabrikas Pabaltijyje, 
skelbė Vilniaus radijas lapkri
čio 12 d.

• Vilniuje lankėsi ir davė kon 
cerius Armėnijos muzikų ir liau 
dies artistų kolektyvas.

• Simne pradėjo veikti šilu
minė elektros stotis. Stotis duos 
šviesą vėliau ir apylinkės kolū
kiams.

• Šiaulių “Rūtos” fabrike į- 
rengtas septintas skyrius: de-

TRUMPAI IŠ VISUR sertinių k°nditorij<>s gaminių
cechas.• C. L. Sulzberger „New York 

Times“ laikraštyje siūlo atsisa
kyti nuo politikos, kurią valsty
bės sekretorius Dulles stengiasi 
grįsti moraliniais principais, ir 
pasukti į oportunistinę politiką.

• 309-400 centneriu cukrinių 
runkelių iš hektaro šiemet ga
vę daugelis Kapsuko (Marijam
polės) rajono kolūkiu.

• Penkios elektros jėgainės
prie Nemuno. Be HES jėgainės 

Vokietija, šeši vokiečių liu- ties Kaunu esą dar numatyta
teronai — penki pastoriai ir vie 
nas pasaulietis — paskelbė vo
kiečiams liuteronams viešą atsi
šaukimą, kuriame sako, kad 
Šventoji Dvasia skatina protes
tantizmą sudaryti naujus ryšius 
su Katalikų Bažnyčia.

pastatyti jėgaines prie Nemuno 
ties Birštonu, Alytum, Druski
ninkais ir Smalininkais. Taip 
pranešė Vilniaus radijas lapkri
čio 11 d. Dar 3 nemuninės jėgai
nės būsiančios pastatytos ana
pus Lietuvos ribų. (E.)

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

—Užpuolikai praėjusį šeštadienį numetė keturias grana
tas į Indonezijos prezidentą Sukamo, kai jis išėjo iš pra
džios mokyklos Jakartoje, bet jis išvengė sužeidimo. Sep
tyni asmenys — penki vaikai ir du policininkai — žuvo, kai

Nori nuversti
HAVANA, Kuba, gruod. L—

Kubos sukilėliai vakar padegė įJrogo. ^pty„i"a;meny7sužekti.‘
cukraus laukus plačioje pietry
čių Kubos apylinkėje. Tokiais ir 
panašiais veiksmais Kubos suki
lėliai nori nuversti dabartinę vy 
riausybę.

Prezidentas Eisenhoweris, išvykęs į savo ūkį Gettys- 
burg’e, Pa., kasdien jaučiasi geriau. Prezidentas Eisenho- 
weris praėjusį pirmadienį susirgo.

—JAV senatorius YVilIiam Ė. Jenner iš Indianos, komu
nizmo priešas ir dažnai kritikavęs Eisenhowerio adminis
traciją, užvakar pranešė, jog jis nebekandidatuos perrinki
mui į senatą sekančiais metais.
' —Rusijos sputnikas I turbūt jau nukrito į pietinį Paci- 
fiką.

—Baltųjų Rūmų pareigūnai įsitikinę, kad prezidentas 
apie gruodžio mėn. vidurį at- i Eisenhoweris turbūt vyks į Siaurės Atlanto Gynybos orga-

Atvyksta j JAV
ČILE.—Čilės prezidentas Car- 

los Ibanez, patvirtinus senatui,

vyks į Jungtines Amerikos Vals
tybes.

nizacijos (Nato) konferenciją, kuri prasidės gruodžio 16 d. 
Paryžiuje.
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BALTIMORĖS ŽINIOS
ASTRONOMINIS

SUSIRINKIMAS

Paskutinysis Baltimor'ės atei
tininkų sendraugių susirinkimas, 
įvykęs lapkričio 17d., praėjo ast 
ronominių temų ženkle. Dr. R. 
Zalubas, pasitelkęs talkon A. Ra1 
džių ir iliustracijoms panaudoda, 
mas projekcijos aparatą, kalbė
jo apie naująją astronomiją, ga
limybes apsigyventi mėnulyje ar j 
Marse ir mūsų pasaulėžiūrą. Dr. 
žalubas dabar dirba federalinėje 
standartų ir tyrimų įstaigoje 
saulės spektrų tyrimų srityje. 
Astronomija — tai jo sritis. Jo 
paskaita, pateikusi naujausius 
astronomijos mokslo laimėjimus, 
susirinkimo dalyvių buvo išklau
syta dideliu susidomėjimu. Po 
paskaitos buvo dar paklausimų 
ir paryškinimų, kurių metu kal
bėjo kun. K. Pugevičius, dr. Č. 
Masaitis, dr. S. Ankudas, K, Bra 
dūnas, S. Balčiūnas ir C. Surdo- 
kas.

Šiame susirinkime A. Radžius, 
kuris yra astronomijos mokslo 
mėgėjas, paskaitė savo poezijos 
astronominėmis temomis. K. 
Bradūnas savo pristatymo žody
je atkreipė dėmesį, kad A. Ra
džius išsiskiria iš visų kitų lie
tuvių poetų savo astronominiu 
intelektualistiniu pobūdžiu. Ra- 
džiaus poezija klausytojų buvo 
šiltai sutikta.

■’ Susirinkimas įvyko jaukioje 
Ankų pastogėje, šeimininkams 
pavaišilnant kavute ir užkan
džiais. Sekantiems susirinki
mams sendraugius užsikvietė An 
kudienė ir Masaitienė.

PAVYKO RALFO VAKARAS
Po poros ankstesnių, ne kaip 

pasisekusių parengimų į kuriuos 
hedaug publikos buvo atsilankę, 
Balfo vakarą reikia laikyti viso
keriopai pavykusiu. Nors publi
kos galėjo būti ir šį kartą dar 
daugiau, bet apie 150 Baltimorės 
kolonijai jau yra geras skaičius. 
Gėrai pasielgė Balfo valdyba ) 
kad programai atlikti pakvietė) 
vietines jaunąsias meno pajėgas. 
Tai gera proga besilavinančiam 
jaunimui pademonstruoti savo 
talentus ir pažangą. Vakaro pro 
gramą, po trumpos skyriaus pir
mininkės dr. E. Armanienės kal
bos, atliko trys pianistės, G. Le
onienės studijos mokinės — V. 
Svotelytė, R. Kudirkaitė ir I. Ra 
dauskaitė; baleto studijos moki
nė A. Valaitytė ir dainavimo be

nas ir Jimrimovvski. Pažymėti
na. kad Jimrimovvski, pats bū
damas čekų kilmės, rodo daug 
rūpesčio savo vaikus išauklėti lie 
tuviškoje dvasioje ir gerai juos 
išmokyti jų motinos kalbos.

J. S.

EVANGELIKAI LIETUVIAI 
VEIKIA

Baltimorės lietuvių kolonijos 
evangelikų tikėjimo pasekėjai š. 
m. lapkričio 10 d. turėjo antrą
sias pamaldas gimtąja kalba. 
Visą rūpestį ir darbą pamaldų 
suorganizavimui buvo pasiėmusi 
Baltimorėje žinoma didelė ir ak 
tyvi labdaros veikėja, ev. refor
matų bažnyčios kuratorė Emili
ja Railienė. Pamaldos vyko ev. 
reformatų Šv. Jono ir Šv. Luko 
bažnyčioje. Jas laikė ev. kun. 
Darys vargonavo May Railienė.

Po pamaldų žemutinėse baž
nyčios patalpose prie kavos puo
duko visi pamaldų dalyviai kar
tu ev. kun. Dagiu ir tos bažny; 
čios klebonu Francis A. Leiby 
praleido trumpą valandėlę, ęįą, 
buvo aptarti einamieji reikalai 
ir ateities darbai, turį ryšį su 
pamaldomis. M. K-a

vieno pasirūpino, kad visi svečiai vakarienes pelnas skiriamas Be
būtų sočiai ir skaniai pavaišinti, sėlių namo ALRKF stovyklavie- 
Vakarienėą metu kun. dr. Ig. j tėję statybai. Ypatinga padėka 
Urbonas gražiai paaiškino jau- kun. dr. Ignui Urbonui, kuris la- 
nimo vasaros stovyklų reikšmę bai gražiai pravedė vakarienę, j kos 
ir Nekalto Prasidėjimo seselių! dėl svarbių priežasčių negalint 

joje dalyvauti rėmėjų dvasios 
vadui kun. dr. A. Juškai. V. M.

iš baigiančių augštesnes mo
kyklas: turės daugiau mokytis 
anglų kalbos, socialinių moks
lų, gamtamokslio ir mute.mati-

šioje srityje dirbamą darbą.

Po vakarienės MAS Vakarų 
apygardos pirm. Al. Šatas pade
monstravo spalvotą filmą iš 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovyklos seselių administruoja
moje ALRKF stovyklavietėje. 
Čia dalyviai turėjo progą pama
tyti, kokią tikrai puikią stovyk-

Moksleiviu piešinių 
konkursas

Dienraštis “Chicago Daily 
News” paskelbė konkursą 
moksleivių spalvotų piešinių, 

lą jaunimui yra įgijusi Ameri-1 Konkurso dalyviai paskirstyti 
kos Lietuvių Romos Katalikų i trimis grupėmis. Bus 300 pre- 
Federacija; taip pat pamatė ir mijų: dviračių, fonografų ir kt. 
praktiškus seselių darbus toje
stovyklavietėje. Po filmo dar 
keletą žodžių apie stovyklą ir se
seles bei reikalingumą joms ten 
gyvenimui namelio ir koplytėlės 
tarė rėm'iu apskrities pirm. Jo
nas Kernlis.

Didesni reikalavimai 
mokyklose

Chicagos Švietimo taryba nu
sistačiusi padidinti reikalavimus

Jaunų ūkininkaičių 
kongresas

Ryšium su gyvulių paroda' 
Chicagoje šaukiamas jaunų ūki
ninkaičių kongresas. Jisai įvyks, 
gruodžio 1 d. Conrad Hilton i 
viešbuty. Dalyvaus apie 1,300 
atstovų.

TeL ELElianos 6-1811
DR. WALTER j. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59 Street

Vai. 1 4u . auuau , avi vi r tad ir 
penktad. nuo 1—4 p .p 6: JO—8:10 
vai. vak Trečiad. ir šeštad. 1—4 v. 
P p

let. ofisu Ir buto OUyiuplc 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV. iftth St,.. Cicero
Kasdien 1-8 vai Ir 8 8 vai. vak , 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

p. Šileikis, o. p.
Orthopedas - Frotndauta

• -trata nutašai, Med. ban
dažai. Kinte. pagnlha kojon

t Areli Kupporta) ir U t. 
Vai.-: 0-4 ir 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOH TECHNIKOS IiAR
2860 VV. 63rd St, Chicago 29, BĮ 
________Tel. PRospect 6-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4239 W. G3rd St 
Ofiso teL KBlianoe 5-4410 

Reald. telef. G Ko veli 111 .«-0817 
Valandos: 1-8 p. m.. 8-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad ir šeštad pagal sutarti

T'krai džiugu pastebėti, kad 
šioje vakarienėje buvo matoma 
palyginti nemažai naujųjų atei
vių, kuriems vieną kartą visvien 
teks užimti senųjų darbuotojų 
gretas. Tarp kitų vakarienėje 
dalyvavo kun. dr. P. Celiešius iš 
E. Chicagos, daktarė ir ęrof. 
Meškauskai, dr. EI. ir adv. Ant. 
Repšiai, dr. Danilevičienė su sa
vo mamyte Sakevičiene, inž. V. 
Naudžius, inž. A. ir St. Tumo- 

ca8 F n“Draugo” red. Ig. Sakalas
Nekalto Prasidėjimo seserų įr kt.

rėmėjų vakarienė Seselių rėmėjų Chicagos ap-
Lapkričio 24 d. Lietuvos Vy- skrities valdyba nuoširdžiai dė

čių salėje įvyko Nekalto Prasi- koja darbščioms šeimininkėms 
dėjimo seserų rėmėjų Chicagos dai*b4 ir pastangas, o vi-
apskrities vakarienė, kuri nepa-1*5*®®1® nuoširdžią paramą
sižymėjo dalyvių gausumu, nėš, seselėms kuriantis naujoje vie
tą dieną buvo daug kitų vaka-1 ^°Je ar^au Chicagos, nes visas 
rienių Chicagos lietuvių koloni
jose.

Vakarienę malda pradėjo kun. 
dr. Ignas Urbonas. Po to vy
riausioji vakarienės šeimininkė 
Julija Petkunienė su savo uolio
mis padėjėjomis Uršule Žemai
tiene, Ona- Kluciene, Ona Žalan- 
dauskiene, Agota Valickiene, Ma 
rijona Rudokienę ir Stella Ju-

VIKTORO K O 2 I C O S 
Lietuviška gazolino stotis Ir auto 

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

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5769 8. WESTERN AVĖ. PR 8-9633

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 80. TROY 8T. 

Telef. OTAlbrook 6-7670 ir 
Glbson 8-4938

S Generalls kontraktortua na u 
Jų namų statybai. įvairiems re
montams Ir namų pertvarky
mams s Turime didel) patyri
mą namų statyboje, s Patys 
ithekame cemento ir medžio 
darbus. • Apkalnavirnal nemo
kamai.

NUO UŽSISENftJUSIŲ BEI 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

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

VIRŲ IR SKARDANČIŲ ŽAIZDŲ
negali rainiai sėdėti Ir naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidos 
niežėjimą ir skaudėjlma senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins Jūsų skaudėjl
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite ją. tapgi nuo skau-
džiu nudegimų. Ji tappgi pašalina

simokanti I. Protasevičiūtė. Ba-' niežėjimą ligos vadinamos psoria- 
S1S Taipgi pašalina peršėjimą ligoslėto šokiams paskambino ir- solo 

dainavimą palydėjo pianistė E. 
Juškauskaitė - Bush. Visi prog
ramos dalykai buvo tinkamai pa
rinkti ir gerai atjikti. Todėl ir 
publika nepagailėjo plojimų. So
listei Protasevičiūtei “Pamylė
jau vakar” teko net pakartoti.

Šokių protarpiuose buvo pra
vesti laimėjimų traukimai net 
trijų paskirstymų, kuriuos su
aukojo Balfo rėmėjai prekybiniu 
kai ir paskiri asmenys. Iš vaka
ro laimėjimų gauta apie 500 dol. 
pajamų. Taigi bus likę dar ir 
gražaus pelno.

NAUJAS ŠEŠT. MOKYKLOS 
TftVŲ KOMITETAS

Metiniame šeštadieninės mo
kyklos mokinių tėvų susirinkime 
pranešimus padarė buv. tėvų ko
miteto pirm. Buivys, buv. mo
kyklos vedėjas K. Pažemėnas ir 
naujoji vedėja dr. E. Armanie- 
nė. Susirinkime pasvarstyti mo
kyklos rėmimo klausimai ir iš
rinktas naujas komitetas, kurį 
dabar sudaro J. Ankus, A. Diljo-

vadinamos ATHLETE’S FOOT su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlmą 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsios odos dedir- 
vinių odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
slrodo skaudus išbėrimas nuo vysty- , 
klų Ji yra gera gyduolė nuo iš 
vtršlnių odos ligų. Le-
giilo Ointment yra 
parduodama — po 76 
centų, 81.25 Ir $3.60.
Pirkite vaistinėse Chi
cagoje ir apylinkėse:
Milwaukee. Wis., Ba
ry, Ind. ir Detroit Mi- 
chigan, arba rašykite 
Ir atsiųskit Money Or
deri 1 —

LEGULO, Department D-, 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus didelis 

sunkvežimis an pilna ap- 
dranda. Pigus ir sąžiningas 
patarnavimas.

R. ŠERĖNAS,,
2047 W. 67th PI. Chicago.il

III. VVAJbrook 5-8063 f

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
PRECIN PHOTO STUDIO

(Incorporatedj
EDVARDAS ULIS, sav 

4058 Archer Avenue
Telefonas Vlrginia 7-2481

Atliekame dideliu ’r itIub automobilių remontai. Lyginimas, ds 
žymas Elektrinis suliedinimas Parduodame automobilių dalis 

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

2641 West lįst Str. (Kampas Talman Avė.)
Telel, PRospect 8-9842, Mamų tel. WAlbrook 5-5934

........ ...................--------------K
ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ 

PRISTATOM J VISAS MIESTO 
DALIS TUOJAU PAT

Saugus baldų perkraustymas 
asmenų turinčių ilgą patyrimą

STASYS FABIJONAS
2146 So. Hoyne Avė. Telef. Vlrginia 7-7087

s.
JiL.

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventoji; žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Aasociation užtikrina saugumą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra 11d 
$10,000.00 kiekvienam indėliui Ir reikalingi rezervai, o. pelną — 
patyrusių Ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės |:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

ar-Ar-Ar -A- -se -ar -a- -a- -a- ■A.-arA-A- a- -a- »a- •ą» 'a-

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka ivairiut 
perkraustymus bei pervežimus 
'š tolimų ir artimų atstumų

Tel. BIshop 7-7075

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI TR CHIRURGĄ’ 

6430 S. Kedzie Avė.
Priima ligonis pagal susitarime 

, 'SI valandos skambinti telefonu 
HEnrilock 4-1662 nuo 2 Iki 9 vai 
n p. kasdlan išskyrus trečiad ’r 
*e6tad

Re* tel Gltovrhlil 6-56OZ

Tel. ofiso WA 5-301(1, n-r. PR 6-7333

DR. ANYANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Plrmad., antr.. ketv., penkt 
1—4 Ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.

DR. ANNA BALIUNAS
4KIŲ, AŲSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

6322 South VV este r n Avenue 
vai.: kasdien 10-12 vai. h 7-» vai 
vak. Šeštadieniais 10-1 vai .Trečia 
dieniais uždaryta Kt. laiku susitarur 

Ofiso telefonas: PR 8-S228 
Re* telef. WAlbrook 5-5076

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

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

Seštad. 2—4 vai. vak.
Trečiad ir kitu laiku pagal sutarti

Telef. ofiso LAfayette 3-604S 
Re>.: WMbrook 5-SO48

"H. ofiso HE.4-5849. rez HE 4-282<
DR. PEYER T, BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Went 71st Street

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

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South Western Avenue 
Chicago 28, III 

telefonas REpublic 7-4800
Rezidencija: GRovehill 0-8101

Pasimatymai pagal sutartį

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

ir tolimų distancijų. Saukite sekančiai.

ANTANAS VILIMAS
9415 80 LITUANICA AVĖ., CHICAGO,

Telefonas — FRontier 6 1882

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 8-4 ir nuo 8-8:80 v 
vak šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet

Trečiadieniais pagal sutarti 
Oflao tel. Vlrginia 7-OOS6

Rektdend Jos tel. BEverly 8-8841

Oflao HE 4-1414, arba RE 7-8700 
Hea RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spee. akušerija ir moterų ligų 

2454 West 7lst Street
(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir B—8 vai. vak. 
Šešadleniais 1—4 p. p. Trečiadieniais 
utždaryta.

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

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

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

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

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

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

Tel. oflao PR 8-8888, rot RE 7-919#
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS 
2600 West 6Srd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p p. ir 7:8* 
Iki 9 vai Trnfltad ir šešt. uždaryta

Telefonu ORovehlll 6-1696
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIAIdSTf 
PRITAIKO AKINIUS —

Valandos 9 ii Ir / # v. v. paša.
nsitarlma IškIivyii. tmčladlenlui*

2422 W Marųnette Road
Ofiso ir tinto tol Ol.ymplc 8-IJLsi

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS TR CRTRURGAP 

1407 So 49th (lourt. Cicero
Kasdien 10 |2 Ir 4—7

•- a»«4aS 09 '•
vai Treėlad

Hnmnmmmmiiiiiiimiiini'iiiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiHiininiitiiiniiiiiiiiiiniiffliiiiiiniiimiiiiiimniimni

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

Ofiso telef. i-Afayette 8-8218, Jei 
neatsiliepia. Šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IRCHIRURG®

4146 S. Archer Avė.
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad tik Misttarua

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALI STB

7156 South Westem Areno.
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-116H 
Res. tel WAlbrook 5-3765

Tel. ofiso — HE 4-1202 arba REp. 
7-9700. Namų — PR 0-4732

D R. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

penktad nuo 5 iki 8 vai. vak.

Oflao HE 1-1 SI S, arba RE 7-8700 
Rez. PR 6-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street

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

Ofiso tel. ClJffside 4-2H86 
KculdencUoe lAfarettc S-117S

DR. P. SYRIMAIYIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 Weet 47th Street 
(Kampas 47th ir HernUtage)

Vai.; nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak 
Seštad. nuo 2 iki 6 vai., lšekyr. sek

DR. FL TALUT-KELPŠA
Ofisai 20 North Wacker Drlve 
(Clvlc Opera House, kamb 868)

Vai. kasd. 12-*-4 
Tel. CEntral 6-2284

5002 VVest 16th Str.. Cicero 
Vai kasdien 6-8, šeštad. ,fJ-2 vai 

Tel. TOwnliall 3-0858 
Kitu laiku ir trečiad. susitarus 

Rerid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYY. YAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika Ir moterų igos)
Ofisu ir ros.: 5100 S. Westem Avė 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 6-557" 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v, Antr. 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. Vak.. Seštad 
2-4 vai. popiet Ir sulig ausitarimu

Tel. ofiso HE 4-2123. rea Gib. 8-618?,
DR. V. P. TUMASONIS

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

Vai.: plrmad. ir ketvlrtad. 6—9 v. v. 
Antrad. ir penk 1—5; Seštad 2—«. 
TreČ. uždaryta.

OR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHTR.URGfi 

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

Vai.: kandim nuo 6 v. v. Iki 9 v. vU 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v.,

Išsktrua trečiad. Šeštadieniai, nuo 1 
Iki 4 vai. popiet.

Tel,: Oflao — PUllman 6-6786 
Buto BEverly 8-8946

Oflao HEmlock 4-581t 
Kez HEmlock. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PliACCIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais Av. Kryžiaus ligoninę! 

Priima pagal susitarimo

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

(Arti Archer Avė.)
Valandos: nuo 10 iki 12; I—6? 7-8. 

šeštad 10—12. Trečiad. uždaryta 
LAfayette 8-4848.

Namų — GEdarnret t-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3259 South Halsted Street
Kaadien 8—7 vai. vak. Seštad. nuo 

1—6 vai. vak.
Trečiad. Ir kitu'Talku pagal sutarimo 
Oflao tel. Vlctory 2-1484. Reald. 2427 
W. 62nd St., tol. Republic 7-8818.

OfUo telefonna — BIshop 7-2695

DR. AL. RA6KUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie ir Archer)

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

DR. J. RIMDZUS
(’HrROPRACTOR

I 128 Rmndtvny, Gary, Indiana
Tel. TUrner 3-9902

Vai.: pirm. 3-8 v. vak., šešt. 10-12 
vai. prieš plet. Kilu laiku pagal su
sitarimą. Tel.: Office Gary Tl'rn<‘r 
3-D0O2. Res. Ch-gn lllsliop 7-5833.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. 0HIKCRG1NK8 IR 

ORTOPEDINftS L1GOR 
2745 Weet 69th Street

Priešais 8v. Kryžiaus ligonine 
Telef. REpubUc 7-9980

YAL.: Pirm., antr., Kert., penkt. 
įuo 9 iki 11 ryte Ir nuo 8:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir 
<1tu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rflmus*

<466 8. Oklifornia Ava. .TA 7-7881 
Vai.: 10 ryto iki 8 vak (trečiad už 
tarvtai šeštad 10 ryto Iki I v p. p

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

Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

2524 West/69th Street
(69-os ir Mapl<*woo<l Avė kampas)
Valandos: nuo 1—4 ir 6—8 vak. 
šeštadieniais nuo 1—4 p. p.

TeL ofiso PRoepect 6-9400
Rezld. PRospect 6-8400

DR. ONA VAšKEVMIUS
(VaškevičiflUV)

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 
6248 South Kedzie Avenue 

Vai. kasdien 1-8 p. p |r nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p p Trečiadieniai
Ir kitu laiku tik susitarus .;, .

Tel. ofiso Vlctory 2-1581-
Rez. Vlctory-2-0712

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 

802 West Slst Street
Kamp. Halsted ir Širmos gatvių 

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

Tel. ofiso PR. J-6446, rea HE.4-S15C

DR. F. C. WINSXUNAS
3YDYT0JAS IR CH1RTOGAS 

2420 Weat Bfarąuėfte Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; tT iki 8 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
TeL oflao OA. 6-0267, res. PR. 6-4669 

Reald. 6600 8. Arteslan Avė.
VAL. 11 v. r Iki S p. p.r" 6-—7 v v

DR. G.
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Viri 25 metų patyrimo
1el Y Arlis 7-1899 

Pritaiko aklnliir 
Kreivas akis 

ištaiso
Ofisas ir akinių dirbtuvė 
756 Weet S5th Street

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

DR. S. VAITUSH, OPT.
Palengvinu aklų (tempimą, kuri. 

yra priežastis galvos skaudėjimo bei 
svaigimo ir skaudančių aklų karščio 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Vis 
egzaminavimai daromi su elektriniai. 
Instrumentais, rodančiais mažiaustur 
trūkumus. Speciali atydk kreiptam. 
I mokyklos valkus.

4712 South Afthl&nd Avė. 
Tel. Y Arda 7-1S7B 

Vai 10:80 iki 7 v vak Acėiad 10:8 
Iki « vai Reltmad Ir tr*6 uždare
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MARKSIZMO KILMĖ
KVIESKOS STUDIJOS

Nesunku sužinoti, kad komunizmas yra kilęs iš marksizmo. 
Marksizmas — leninizmas iki šiai dienai yra oficialus ir vienin
telis galimas visuomeninis mokslas Soovietų Sąjungoje ir pa
vergtose tautose. Bet kas yra pats marksizmas? Reikia pasa
kyti, kad marksizmo kilmės klausimas nėra jau taip išaiškintas, 
kaip daug kam atrodo. Komunizmo agitatoriai skelbia, kad 
Hėgelio filosofija yra tas pagrindas, kuriuo marksizmas atsi
rėmęs. Bet šiandien atsiranda tuo teigimu abejojančių. Šian
dien galima sutikti žmonių, kurie nori bešališkai susiorientuoti 
toje dvasinėje sitaucijoje, kuri yra pagimdžiusi komunizmą. Ne
trūksta jų ir mūsų visuomenėje.

Vienu tokių bešališkai komunizmą studijuojančių asmenų 
yra Vincas Kvieska. Jis yra buvęs Lietuvos Seimo atstovu vals
tiečių liaudininkų tarpe. Jis taip pat yra vienas kooperacijos 
sąjūdžio pionierių nepriklausomoje Lietuvoje. Šia proga gali
ma pastebėti, kad kooperacinis sąjūdis nepriklausomos Lietuvos 
gyvenime yra suvaidinęs didesnį vaidmenį, negu šiandien jam 
pripažįstama. Kvieska į kooperacinį darbą ėjo su nemažu teo
riniu pasirengimu. Suprantama, kad jam turėjo labai rūpėti iš
siaiškinti savo poziciją komunizmo atžvilgiu.

Vincas Kvieska, kuris dabar gyvena Chicagoje, neseniai yra 
išsiuntinėjęs savo pažįstamiems savo studijų apie marksizmo 
kilmę metmenis. Su jais jis yra supažindinęs ir kaikuriuos Ame
rikos politikus bei mokslininkus. Savo pranešimo pradžioje jis 
rašo: “Jau dešimt metų, kai aš studijuoju marksizmą, tuo tar
pu visi kiti jau nebereikalingi tokių studijų. Atrodo, kad aš tik 
vienas nežinau marksizmo ir veltui noriu užkrėsti kitus neži
nojimo liga”.

MARKSIZMO PAŽINIMO SUNKUMAI

Savo rašte V. Kvieska išdėsto iš kur ateina sunkumai tei
singai suprasti marksizmą. Pirmiausia jam nepatikimi yra patys 
komunistinės santvarkos faktai. Jie galį būti visaip nušviesti. 
Tokiu keliu gautą pažinimą Kvieska laikytų tik primityviu. To
liau jis pastebi, kad net marksistiniai nuostatai gerai nepasako, 
kas yra marksizmas, nes jie turi perdaug agitacinio elemento.

Nepasitiki Kvieska nei monografijomis apie marksizmą, nes 
jų autoriai paima tik kurį vieną marksizmo bruožą, neduodami 
pilno vaizdo ir dėl to nesąmoningai varo marksistinės agitacijos 
darbą. Kiti tyrinėtojai, norėdami išlikti labai sistemiški, neno
romis marksizmą pagražina.

Paties Markso raštų Kvieska taip pat nelaiko vienintele 
priemone marksizmui pažinti, nes Markso ir Engelso raštai 
yra “daugiausia publicistiniai straipsniai, kurių turinys, imant 
bendrai, pilnas prieštaravimų, miglotų pasakymų”. Esant ši
tokiai būklei, labai svarbu yra turėti kiek galint teisingesnį ma
tymo tašką, iš kurio būtų galima apžvelgti marksizmą.
______ POZITYVIZMO VAIDMUO KOMUNIZME
'■■’TRMUa.’Or • •K*-

Kas yra tas taškas, iš kurio Kvieska nori žiūrėti į marksiz
mą? Tuo matymo punktu jam yra pozityvizmas ir A. Comteo 
raškai. Kvieska yra nuomonės, kad ekonominių reikalų pirmavi
mo dėsnis, kuris tokį didelį vaidmenį vaidina marksizme, yra 
paskelbtas A. Comteo 1820 ir 1824 metų rašiniuose. Kvieska 
tariasi galįs įrodyti, kad kaikuriuos Markso “Kapitalo” vietos 
yra tiesiog nurašytos iš Comteo.

Pozityvizmas yra tokia 19 šimtmečio minties srovė, kuri 
domisi tik tuo, kas yra betarpiškai prieš akis. Ji atsisako viso 
filosofinio priežasčių ir tikslų mokslo. Jai svarbu tik tai, kas 
praktiška ir naudinga.

Žiūrėdamas į pozityvizmą, kaip į marksizmo šaltinį, Kvieska 
pasisako prieš Hėgelio dėjimą jo pagrinduosna. Su šiuo Kvieskos 
nusistatymu turbūt reikia sutikti, nes pats Leninas 1914 m. rašė, 
kad Marksas nutraukė ryšius su Hėgelio idealizmu ir pasisakė 
už Feuerbacho bedievybę ir materializmą.

” ISTORIJOS SUPRATIMAS ‘

Šia proga galime prisiminti, kad daugeliui asmenų, kurie 
buvo priversti klausyti marksizmo — leninizmo kurso okupuotoje 
Lietuvoje, vargiai ar pavyko išsiaiškinti, kokį ryšį turi Hėgelis 
su marksistine — leninistine santvarka. Turbūt ne ką geriau 
jautėsi ir tie, kuriems reikėjo šį ryšį išaiškinti. Iš tikrųjų tai 
nėra lengva. Hėgelio istorijos supratimas yra būdingas savo tri
mis stadijomis. Kiekvienos istorinės raidos pradžioje yra vienas 
kraštutinumas, po kurio seka kitas kraštutinumas, o trečioje sta
dijoje tie abu kraštutinumai išsilygina ir pasidaro sintezė. Ši 
sintezė savo ruožtu yra naujos raidos pradžia. Komunistiški 
marksizmo aiškintojai į save žiūrėjo, kaip į antrąjį kraštutinumą, 
kuris yra priešingybė kapitalizmui. Bet jie visiškai nežinojo, ką 
daryti su hegeline sinteze. Jie beleido apie ją galvoti, nes tai bū
tų komunizmo žlugimas.

Daug geriau marksizmą išaiškina Comteo istorijos suprati
mas. Jam istorijos raida vyksta taip pat trimis tarpsniais. Pir
masis tarpsnis žmonijos gyvenime buvo religinis. Tai buvę nai
vaus žmogaus laikais. Kai žmonija pradėjo kritiškiau galvoti, 
atėjo filosofinis tarpsnis, o kai žmonija visiškai subrendo, atėjo 
mokslinis tarpsnis. Mokslą Comteas supranta kaip betarpiškų 
faktų analizavimą ir tvarkymą.

Nesunku pastebėti, kad Comteo istorijos schema geriau tinka 
marksizmui, nes ekonominių reikalų pirmavimas kaip tik įeina 
jos trečiojon ir paskutinėn stadijom

KLAIDINGAS VAIZDAS

Atskyrimą Hėgelio iš marksistinės sistemos Kvieska laiko 
svarbiu dalyku dėl to, kad, to nepadarius, gaunamas klaidingas 
komunizmo vaizdas. Vienu tokių klaidingų požiūrių į komunizmą 
jis laiko pažiūras tų, kurie komunistinėje santvarkoje įžvelgia 
kažkokį panašumą Bažnyčiai. Deja tokių pažiūrų įvairiuose 
kraštuose paskelbia net nevienas katalikas. Kvieska mano, kad 
tik nesugebėjimas imti komunizmą be sąryšio su Hėgelio filosofija 
priveda prie šios klaidos.

Šiuo atveju mes nenorime leistis į klausimą, kiek iš tikro 
Hėgelio mokslas galėjo paveikti marksizmą. Tačiau pozityvistinės 
nuotaikos pirmumas marksizme atrodo visai patikimas dalykas. 
Ne tiek svarbu, ar Marksas ką nurašė iš Comteo, ar ne. Svarbiau 
yra, kad1 dvasinis giminingumas tarp marksizmo ir pozityvizmo 
yra nesunkiai pastebimas. Dėl to atrodo, jog Kvieskos studijos 
eina teisingu keliu. Juo labiau, kad sugretinimų tarp marksizmo 
ir pozityvizmo ir pas kitus autorius jau galima sutikti.

Vertindami Kvieskos priėjimo kelią prie marksistinių studijų, 
mes tačiau negalėtume sutikti su pirmąja jo prielaida, kad pati 
komunistinė santvarka nieko šiuo reikalu negalėtų pasakyti. Tie
sa, kad ir geriausioje santvarkoje gali pasitaityti didelių blogy
bių, tačiau, kalbant apie komunistinę santvarką, nesunku matyti 
ryšį tarp vadovaujančių idėjų ir gyvenimo praktikos. V. Bgd.

GINKLAI IR SAUGUMAS
KZ. TAUTKUS

monės sujudintos, prikeltos ir 
vienos jau dirba pilnu tempu, 
kitos pradeda, trečios baigia-

, . mos ruo^ti. Kalba ir vadai, irPavarčius pageltusius kūninėmis. Tolimųjų <H»tancijų, vyriauayb4 re,kia aukog 

istorijos lapus, matysime, kad,ginklai neduoda saugumo nė vie nea kra4tui „ ėati jua 
ginklų tobulinimas vyko spar- nam žemės rutulyje esančiam Kada pabunda iivya.

kraštui, tautai ar valstybei. „„„ jžgag jga
Grėsmė ir pavojus yra lygūs 'niekaa „eaullikya lki bua 
abiem partneriams. Sj dėslų siektag nuatatyta8 tikalaa „„ 
labai gerai supranta demokrati- gerg pirmenyMg doze Tgj ge. 
nė pusė. Tačiau komunistinė ngg „ neaugriaunamag daani 
pusė, kuri turi teisę besąlygi- kurj ,abai daug kartų Amer,ka 
niai klausyti mažos saujelės va-. parod5 ir )rate
dų, nors ir supranta baisumą, Į _____ «
bet neturi nei valios, nei jėgų

čiai. Lankai, strėlės, kardai li
ko muzėjiniais papuošalais ir 
paradinių uniformų priedais. 
Kinų parako išradimas pagrei
tino šautuvo ir patrankos išsi- 
vystimą. Pirmasis Pas. karas 
davė pradžią tankams, antra
sis baigėsi jau atomine bomba. 
Antrasis karas įrodė, kad mū
šis vyksta ne vien fronto lini
jose, bet ir toli užnugaryje. Oro 
paukščiai pasiekdavo ir toli
miausius kampus. Karai yra 
žmonijos nelaimės, bet kartu 
ir žmonijos laimė, nes sujudina 
visas jėgas, kurios dirba, gal-

kreiptis į Tamstos malonybę ir 
prašau paaukoti kokių nors tin
kamų drabužėlių” ...

Iš Jurbarko gi rašo: “Aš nie
kada gyvenime nepagalvojau, 
kad teks kada taip toli ir taip 
beviltiškai laukti pagalbos, nors 
esu dar jauna moteris. Iki šiol 
dirbau ir išmaitinau savo šeimą, 
du mažus vaikus ir senus tėvus. 
Dabar jau mėnesis, kai guliu li
goninėje. Naktį, einant į uošviją 
vaikams pieno parnešti, suvaži
nėjo girtas šoferis. Iki ryto iš
buvau ant kelio. Sulaužė šonkau
lius, nutraukė koją. Liko vaikai

be prieglaudos; kol ką turėjau, 
svetimi maitino, dabar eina į pa 
šaulį. Rodos, šliaužčiau ant ra n 
kų pas vaikus, bet ir to negaliu 
padaryti. Liko dar viena viltis, 
gal jūs ką nors paaukosiu*.. . 
S. Z.”.

Kiti negali atsidžiaugti ir at
sidėkoti už gautą pagalbą. S. iš 
Sibiro rašo : “Priimkite didžiau
sią padėką už jūsų parodytą 
mums nuoširdumą. Kaip malonu 
jausti, kad yra tiek tolimų, o 
kartu taip artimų tautiečių”. Gi 
J. E. iš Lietuvos rašo: “Mums

(Nukelta j 5 psl )

pasipriešinti. Gi patys vadai, 
kurie jau nužengė pertoli, su
grįžti nemato nei kelio, nei rei
kalo; jie gali, pajutę savo liki
mo galą, rizikuoti ir užkurti 
baisias žudynes. Telieka viena 
išeitis: spartinti apsiginklavi-

voja ir pasiekia naudingų lai- mą ir patobulinimą, kad komu-
mėjimų visos žmonijos labui ir 
gerovei. Jei karų audros išju
dinti išradimai liktų teisingos 
ir garbingos taikos priemonė
mis, jie atneštų žmonijai daug 
džiaugsmo, geresnio gyvenimo. 
Deja, to nėra. Mokslininkų lai
mėjimai ir visų rūšių ginklų 
patobulinimai rikiuojami tik 
griovimui, bet ne statymui tai
kos rūmų, iš kurių skleistųsi 
.meilė, tautų ir valstybių taikin
gas sugyvenimas, pagarba žmo
gui, kultūrai, civilizacijai, šian
dieninės moderniųjų ginklų

Graudūs vaizdai
Atėjus šaltesniems orams, su

kruto visos organizacijos — ruo 
šia vakarus, šokius, o Balfas — 
vajus. Yra tikrai miela ir džiu- 

,gu pažymėti, kad kaikurie Balfo 
skyriai, nelaukdami paraginimo, 
uoliai vykdo vajus, ruošia pra-

JONAS GRADINSKAS

nizmo vadai būtų atgrasinti mogas *r £autą pelną skiria Lie-
nuo lengvapėdiško žingsnio. Ki- tuvo> ir Sibire vargstantiems.
tokio kelio nėra, kada komu- faa'tlrtjniu ”>*« Ringai su- 

.. .... , .u _ kruto šie skyriai: Los Angeles,nizmas nesileidžia sukalbamas ~ , . . . , . •Calif., 13 sk., prisiuntęs daugiaunusiginkluoti ir baigti žmonijos 
įtempimą bei atsisakyti teroro. 
Sąlygos tam pasiekti žinomos 
— tai jų sąlygos, kurios visa
dos yra naudingos jiems pa
tiems.

Pabudimas nepavėluotas
Kalbos, apvalūs skaičiai, at

viresnis ar griežtesnis iš demo
kratijos pusės žodis, vienas ki-

, , x . ...... .tas apkaltinimas rijo laiką. Rim
lenktynes, įieskojimas naujų r ... ,.’/... . ,, tesniems darbams ar reikalamspriemonių baisiuosius ginklus: ... . ., lx. * . . .. X .4 'buvo duotos švelnios atostogos,nukelti tolimiausias distancijas ...... ,Daugelio didžiųjų galvose terodo, kad pasaulis ruošiasi ne 
taikai, bet žmonijos sunaikini
mui ar išnaikinimui ilgų amžių 
žmogaus kurtos kultūros ir ci
vilizacijos.

Kiekvienas gėris, patekęs į 
blogas rankas, virsta blogiu. 
Atsitinka atvirkščiai, kada blo
gis patenka į geras rankas. A- 
tomo paslapties patekimas į ko
munistinio pasaulio vadų ran
kas atvėrė bedugnę, kuri rim-

vam pasauliui, jos laisvei, sau 
gurnui, buičiai. Demokratijai 
tenka atsisakyti gerinti visuo
menės būvį, atsisakyti statyti 
mokslo ir auklėjimo rūmus, o 
visus resursus, mokslo ir tech
nikos jėgas mesti į apsiginkla
vimą, baisiųjų ginklų patobuli
nimą, kad atgrasintų priešą 
nuo pasikėsinimo bandyti pa
vergti ir užkrauti sunkią vergi
jos naštą. Šiandieną tos lenk
tynės ir kova artinasi prie le
miamojo taško ir niekas neži
no, kas bus toliau. Ginklavima- 
sis amžinai negali tęstis. Paga
minti ginklai ir jiems numesti 
priemonės negali rūdyti sandė
liuose. Arba jie turi būti su
naikinti taikingai, arba kauty-

J. G. TELEVISION CO. • 2512 W. 47th Str. • FRcntier 6-1998 
RADIJAI, PATEFONAI, TELEVIZIJOS, III FI

DOVANOMS
Radijai nuo $12.00, Patefonai nuo $15.00,

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

$1,000; So. Boston, Mass., 17 
sk., prisiuntęs 1400 aukų ir $100 
nario mokesčių; neatsilieka ir 
Rochester, N. Y., 65 sk., atsiun
tęs $350, bei Stamford, Conn., 
36 sk. su $134 aukų ir $42 na
rio mokesčių. Žinoma, niekas ne 
pralenks Chicagos ir apskrities, 
kurių nuolatinė parama yra es
minė Balfo veiklai; gi nario mo
kesčio mokėjime Detroitas yra 
nepralenkiamas.

Tačiau Balfą pasiekia ir dau
gelis laiškų, kurių skaičius vis 
didėja ir maldauja: “Mamytės 
jau du metai neturiu, o tėtis 
mus paliko ir gyvena su kita. 
Vasarą ėjau dirbti ir išlaikiau 
savo broliuką 11 m. ir sesutę 13 
m. Pati esu 19 m. ir noriu tęsti 
mokslą. Bet dabar susidarė to
kios sunkios sąlygos, kad turiu

TIESIAI 1$ IMPORTO
firmos gaunami vokiški radijai — 
patefonai, pas mus parduodami že-

AK

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA
TAUPYMO

• E NDROvf

4031 Areker Aveaue t.i las-azi* 
AUGUSI SALDOKAS

1222D3

beegzistavo viltis, kad Rytai 
gali parėdyti gerą valią, per
žiūrėti savo nusistatymą ir lai
kyseną. Ir patys komunizmo 
vadai tam retkarčiais sudary
davo rimtas sąlygas ir neįpras
tą laikyseną. Dabar ir tas jau 
paaiškėjo. Jie ruošėsi tikrai 
staigmenai, kuri spalio 4 d. ir 
buvo atskleista. Žemės sateli-
tas, paženklinta, pjautuvu ir SZisTalST^Sį iš- 
kūju, prasiveržė pro žemės at- j simokėtinai. J. Gradinskas, J. G,

'T mosfenas sluogsnj ir pasileido;į*Į«*a
, _ .... . FR 6-1998. Atdara kasdien, sekm.erdve aplink žemę. Prasidėjo į uždarvta. 

sujudimas. Daugelis atsipeikė
jo. Pamatė tikrovę, kuri suda
rė ir baimę, ir atsilikimą. Šian
dieną dėka “mėnulio su kūju” 
padėtis drastiškai pasikeitė.
Miegoti nėra laiko. • Nėra ginčų 
dėl resursų ar pinigo. Technika, 
mokslas, pramonė ir kitos prie-

0 TOLI IR ARTI
NAUJI tNOUt TUO KAI-NAUJAUSI KMUSTM) (BANK/Ai 

tusų merų Hnr/tiMAs-Aieus u? sąžiningas patarnaanas

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL Tcl VZAIkmok 5-9209

SOPHIE BARČUS 
RADIJO VALANDA

Lš stoties WQE8 1390 R. kasdieną, 
nuo pirmadienio iki fieštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte. Ir kas pirma
dieni nuo 7 iki 8 vakare.

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

Tel. HEmlook 4-3413 
7153 So. Maplevvood Ave.i Chicago 3*

SHARKO’S RESTAURANT
6301 W. RSrd St

Turime virUnių 
Ir “paroglp.” klek 
vieną SeStadienj 
Ir sekmadienį.

Sūrio ir jautie
nos “pllaski” tu
rėsime pirmadie
nį, lapkr. 25 d.

Also featuring Charcoal Broiled 
Steaks and Fried Chicken all you 
can eat.

Privatūs kambariai bankietams, 
vestuvėms, sukaktuvėms, krikšty
noms, pobūviams ir t.t. Atdara 
7 dienas savaitėj nuo 11 v. r. iki 
1 vai. nakt|. Rezervacijoms skam 
binkite l’Ortsmouth 7-8207.

Skelbkites “Drauge”.

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

Ir Paskolos Duodamos Namy įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

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

CHANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, M.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St.,_____________ Chicago 8, UI.

ST. ANTNONY SAVINGS A LOAN ASSN.
1447 S. 49thCt.. Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

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

QOQB JĄNjSJ£UDZĘJSjaQBBBBHQBBBBBBE
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(TĘSINYS)

Jis jau stoty. Andrių palydi Zuzytė Jos akyse yra 
karštos ašaros, Andrius irgi sukanda dantis. Andriaus 
rankose dreba rožės ir žėri taip pat, kaip ir dangus 
viršum šių lygumų.

— Kažin, ar kada nors dar pasimatysime, — tyliai 
sakė Zuzytė, ir, klausantis jos balso, šį akimirksnį An
drius dar labiau pajuto, kokia tyra jos siela, kokia daili 
ši mergaitė.

— Matysimės... — užkimęs sakė Andrius, visuose 
keliuose mes matysimės. Vis kada nors — Rezeknėje, 
Vilenuose, Andrupeneje ar Skilbenuose... Vie jau kur 
nors... *

Ir Andrius šį akimirksnį pats nežino, kodėl jis su
minėjęs visas šias vietas.

Jau stovėjo ant vagono laiptų ir matė, kad žmonių 
kamšatyje ateina Ilga Airytė. Ji sustoja tiesiai už Zu
zės nugaros. Andrius sąmoningai jai pamojo ir nusi
šypsojo. Airytė manė, kad jai šypsosi, nusišypsojo 
penkeriopai ir norėjo prieiti.

Čia Andrius vaidino — tą akimirksnį jis buvo ar
tistas.

— Taupyk tu savo dažytąsias lūpas Rygai! — jis 
1 piktai galvojo, bet vis dar šypsojosi.

Dvi mergaitės žiūrėjo į jį, abi pakėlė rankas atsi
sveikinimui.

Kaip pablūdęs jis nušoko nuo laiptų. Bėgo. Nu- 
I tvėrė į rankas Zuzytę ir bučiavo. Dar ir dar. Tarsi su- 
| mišę, daugelis žiūrėjo į juos. Andrius čia nesigėdijo 
| nieko. Kas jam darbo, ką čia apie jį galvos ?

Bėgo. Privijo traukinį. Įšoko. Stovėjo duryse ir 
dar jautė Zuzės rankas ant jo pečių.

— Mergyt, jei tu pateksi pirmoji į mūsų kraštą, 
tai pasveikink visus! Visus žmones, laukus ir beržus!

Taip dar šaukė Andrius, garsiai, kiek tik galėjo, ir 
Zuzytė mojavo ranka. y

Andriuje šėlo baisi audra.
Ilgai stovėjo duryse. Vėjas draikė ir blaškė jo 

plaukus ant akių, bet Andrius greitai juos atmetė atgal 
ir žiūrėjo, kaip per lygumas pradėjo temti vasaros 
naktis.

Stotys. Svetimi žmonės. Dar stotys. Traukinys
lėkė.

Andrius stovėjo duryse. Rankoje turėjo savo ke
lionės rožes ir matė, kaip į jo tėviškės pusę tolumoje 
krinta žvaigždės.

— Maryt, Lijuk, Antosiuk, Zuzyt... Galbūt tai yra 
skaisčiosios jūsų sielų kibirkštys didžiojoje Dievo dva
sioje.

Taip Andrius galvojo, duryse stovėdamas, ir jau
tė, tarsi aplink jo galvą šnarėtų vėjas su visu dangaus 
žvaigždžių skaistjimu.

— Ir tu, Dunonių Jurgi, ir tu Casnakų Petrai, — 
taip pat esate šio skaistumo teikėjai savo sielose. Jūs 
esate dar kaip vaikai šiame didžiajame, sunkiajame ir 
begėdiškajame gyvenime, jūs dar nemokate būti sava
naudžiai, grubūs ir kieti, todėl esate posūniai šiame 
gyvenime...

Tolumoje lojo šunys, žvengė arkliai ir kažkur dai
navo. Visa tai per traukinio ūžimą truputį buvo galima 
girdėti. ,

Andrių prislėgė visokie jausmai, kaip sunkūs že
mės kalnai, kaip ežero bangos, kaip kibirkštys ir pur
vynas. Su juo kalbėjosi naktis, jos grožis, kalbėjosi

meilė ir visas gyvenimas, ir daug kas iš to, ko jis dar 
nepažino. Šį akimirksnį jautė, kad yra dar permenkas, 
kad galėtų į visą gyvenimą atsakyti, jautė, kad kanki
nasi, bet nežinojo, kodėl.

Oi Dieve, kodėl man esi davęs sielą? — jis šnibž
dėjo tyliai, tarsi mažas vaikas, kuris vos tik mokosi 
kalbėti.

Traukinys lėkė toliau į rytų pusę mėlynoje nak
tyje. Ilgai lėkė. Priešais augo juodas ir dundantis 
karštos vasaros nakties audringas debesis. Skrodė žai
bai ir dardėjo. Traukinys sujudėjo su visa žemę. Sun
kios lietaus srovės skambėjo languose ir ant vagono 
stogo.

. Traukinys lėkė apie valandą juodą audringą naktį 
su perkūno grūmėjimu ir žaibais, kurie skrodė tamsą 
per visas lygumas.

Andrius sėdėjo kaktą prispaudęs prie aprasojusio 
vagono lango ir klausėsi, kaip kalbėjosi pasaulio di
džiausių galybių nešėjai — žemė ir dangus.

Žmogus su savo protu, širdimi ir troškimais buvo 
tarp jų. Kada jis buvo laisviausias ?

Jaunystėje! Jau pati savyje jaunystė buvo turtas, 
grožis ir-jėga. Bet kodėl pasaulyje vis dar buvo tiek 
daug neturto, iškrypimų ir skurdo?

Ar jaunystės dvasia, tapdama senesnė metais, sa
vo keliais ir mintimis, pasidarė nelaisvesnė? Galbūt 
dėlto ji negalėjo nugalėti neturto, iškrypimų ir skurdo?

Ar buvo kokie nors kiti smaugėjai?
— Kaip įgyvendinti žmogaus gražiausią laisvę? 

— Klausė Andrius.
Pats atsakė:
— Didžiausią jėgą reikia sujungti su didžiausia 

meile.
Kažkokioje stotyje žaliose ir rasotose medžių šako

se čiulbėjo paukščiai, čiulbėjo apie tai, ką žmonės dar 
nebuvo atradę.

1 .(Bus daugiau) ■*

i
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Buvo nagrinėjami gyvybės .CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
atsiradimo klausimai

PARYŽIUS. — Lapkričio pradžioje Paryžiuje įvyko Prancū
zijos katalikų intelektualų studijų savaitę, kurioje dalyvavo apie 
1.500 asmenų. Programoje buvo studijuojama tema „kas yra 
gyvybė ?“ I

Trumpame studijų savaitės 
atidarymo žodyje Paryžiaus kar
dinolas Feltin pabrėžė, kad Ka
talikų Bažnyčia visa savo įtaka 
stengiasi skatinti mokslinio ty
rinėjimo pastangas, katalikams 
mokslininkams palikdama pilną 
laisvę. Tačiau, iš kitos pusės, ji 
smerkia pažiūras, kurios moks
lui nori suteikti absoliutinę ver
tę, tarsi mokslas būtų vienintelis 
visų daiktų pagrindas.

Evoliucijos procesas
Pirmąją studijų dieną paskai

tas skaitė Alžiro universiteto 
geologijos profesorius Henri 
Termier; Liono Katalikų Insti
tuto profesorius Michel Delsol ir 
Paryžiaus medicinos fakulteto 
radioaktyvių izotopų laboratori
jos direktorius kun. Jean Moret- 
ti. Prof. Delsol savo paskaitoje 
apie gyvybės kilmę tarp kitko 
pabrėžė, kad paskutiniu laiku at
liktų bandymų su „virusais“ dar 
negalima laikyti atbaigtais, nes 
„virusai“ yra tik gyvybės riba. 
Kun. prof. Moretti kalbėjo apie 
teologijos ir.moderniųjų gyvybės 
atsiradimo hipotezių santykį. 
Jeigu priimtume evoliucionistų 
pažiūras, — tvirtino kalbėtojas, 
— pagal kurias gyvybė žemėje 
pasirodžiusi, tarpininkaujant me 
džiagos išsivystymui į vis sudė
tingesnes molekules; jeigu da
bartinės gyvybės formos moks
lui dar nežinomu būdu būtų ki
lusios iš senesnių, mažiau sudė
tingų formų, toks evoliucijos 
procesas jokiu būdu nepriešta
rautų pasaulio sutvėrimo dog

mai. Priešingai, medžiagos vys
tymosi dėsniuose mes neišven
giamai turėtume įžvelgti nuolat 
veikiančią pasaulio Kūrėjo iš
mintį.

PAJIESKOJIMA1
Jieškomi VYTAUTAS ir BALYS 

STRAZDAI, kilę nuo Ukmergės. 
J ieško sesuo Va lentina Strazdai- 
tė, grįžusi iš Sibįro, dabar gyve
nanti: Vilnius, Universiteto g-vė 
Nr. 15-2, Lithuania. Jieškomi pra
šomi atsiliepti adresu: A. Kielai- 

, te, 11 Frederick St., Providence 8, 
i R. 1.

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

Z -------------
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.

Stasys Šlapkauskas, iš Virbalio 
miesto, Lietuvos, jieško savo duk
ters ČESES ŠLAPKAUSKATTES- 
KAZAKEVIČIENES. Atsiliepti: 
Domininkan Gecevičius, 64 Lafa- 
yette St., Paterson, New Jersey.

Jieškomas DR. SALYS (SOLO 
MINAS) Henrikas. Jis pats, ar ži
nantieji apie jį, prašomi pranešti: 

iV. Mackevičiūtei, 607 Gerald, Ville 
La Šalie, Montreal,, Que., Canada.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą

“A NEW LOOK AT 
CHRISTMAS 

DECORATIONS”,
kurią, suredagavo

sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos Augštesnės mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

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

REAL ESTATE

I BLOKO NUO MAKULK1TL l'K.
Stiprus ir gerus 5 kunib. — 2 lubui 
dideli mieg. — uiūr. buiigulow. Kars
tu vand. alyva šildymus, 1 autu. ga
ražas. $17,500. A. Sirutis.

HAIK.iAAS! TIK *12,500 
Brighton l’k. med. 2 po 4 kamb. Vift- 
kose dar 2 kaili b., vienas iš jų rei
kalingus mažo sutvarkymo. Stokcr 
karštu vand. šildymas. Rūsys, gara
žas. A. Rėklaitis.

TIK SlN.OOO
1 vakarus nuo Marųuette Pk. mūr.
4 metų 5 kanib. (3 dideli mieg.) 
namas. Moderniška virtuve ir vonia. 
Gazo šilima. 134 karo garažas. A. 
Linas.

$100 PAJAMŲ j DIENA
Arti Ashland ir 47-os IK metų mūr. 

namas. Didele ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas. Rūsyj sale po_ 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly
pus, kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28,000. A. Katilius.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

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

----------------------------------------------------------------- ,-----
0 kanib., 3 mieg., garažus. $13,700 
6 kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.500
5 kamb., mūrinis naujas. $10,500.
2 po 4 kamb., mūr., dld. ak. $23,000. 
Turime tr daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS Real Estate

REAL ESTATE

2439 W. 09 St. HK. 4-8292

LIETUVIŠKASIS KREPŠINIS
Pirmutinis šios rūšies leidinys 

išeivijoje, redaguotas
EDVARDO ŠULAIC1O.

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

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

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

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno tan pytojo Indėliai apdrausti Iki (10,000.00

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

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

OFISO VALANDOS:
Pirmad., antrad., penktad. ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 vai 
Seštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p. Ketvirtad. 9 vai. iki 8 v.v.

PASIRUOŠKIT KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Moderniai atremontuotose patalpose rasite didžiausj pasi

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

$3,000 įMOkfiTI
5 kambarių mūrinis bungulow su 

uždara veranda, moderni plytelėmis 
išklota vonia ir kabinetinė virtuvė. 
Naujas garažas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Nepraleiskite progos įsigyti šį 
puikų namą.

ARTI GAGK I’ARK
•i kambarių mūrinis bungalovv. 

Liuksusinis naujai ištaisytas namo 
priekis. 3 miegamieji. Reikia pama
tyti, kad galėtumėt įvertinti šį na
mą. įmokėti $4.500.

ST. RITA parapija — prie Mar- 
ųuette I’ark, 3 (apartmentų) butų 
namas: G, 5 ir 3 kambarių. Gražiai 
įrengtas vidus. Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia įmokėti.

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

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

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

SHUKIS REALTY
6433 Su. Pulaski St.

Telef. LUdlow 5-5900
, ---------------------------------

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. OLiffslde 4-7450; Kės. 

YArds 7-2049

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

atlankykite mus.
KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

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

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.

REAL ESTATE

mūr. 3 ht. kraut. e. fi. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. Išdek. c. fi. gar. — 24,500 
med. 2 bt. c. fi. gar. g. stovy — 15,900 
mūr. 6 kb. naujas, lid. lot. — pigiai, 
t ra pigių ir pelningų namų sąrašas

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė., LA 3-8384

MAHQVKTTE PARKE:
Mūr. bung. U kamb. arti parko, 

centr. gazu šildytu, .reikia parduoti 
šią savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

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

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

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

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas tr teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59tb St. Tel. PRospect 8-5454

__ REAL ESTATE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

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

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

2-jų augštų mūr. 3 Jų butū — 
0, 5 ir 3 k. Alyvos šiluma. Modern. 
įrengimai. Naujas garažas. $30,900.

Prie Marųuette Parko 5 kanilturių 
mūr. bungalovv (gulimybė padaryti 
3 miegamus). Plieno balkiai. Apsau
ga nuo potvynių. Geras pirkinys — 
paskubėkite. $16,900.

GAGE PARKE
Gružus 5 kunib. mūr. bungalovv su 

3 kanib. Imtu rūsy. Nauja šilumos 
sistemų, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su “overheud doors“ 
$20,900.

KITUR: 4 Imtų mūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
nu kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų namų 
sąraše Ir įsitikinsite gerais pirkiniais

„VARPAS
Kcal l-state — Insurance — Rentai s 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp, 8-2234

<XXKX><KXKX><XX><XKXXXXXXX>OO<>

HELP WANTED — FEMAIJK

WAITRESSES 
Excellent positions avail- 
able for Women. Previous 
experience not necessary 
Will train. Good company 
benefits—5 day week. Dis- 
count privileges. 2 meals 
and uniforms.

APPLY
EMPLOYMENT OFFICE 

5th Floor
YVABASH AT MONROE

Carson
Pirie Scott & 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.

D Ė M E S I O 1

STATYBAI 
IR NAMŲ 

PATAISYMUI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių 
MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO

STASYS LITWINAS. Pres.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272

Apkainavimą ir Prekių Pristaty 
mą Teikiame Nemokamai.

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

BUILDINO & REMODELING
MALĖ AND FEMALE

PIRKITE ir parduokite Bavo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą, 

i Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpubUc 7-9400

Nauji namai, garažai, įvairūs pataisys 
Jrao, pertvarkymo (remodeling) darbai

S VACYS PETRAUSKAS
5 BUILDING CONTRACTOR 
{ 4327 S. Campbell Av., Chicago 32,111. 
į Tel.: YArda 7-9675 arba CL 4-7450

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

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

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3340 
2737 West 43rd Street

MISCELLANEOUS

D fi M E S I O 1

i ^^^^^5853
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ŠIAIS METAIS “DRAUGAS”
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Kiekvienais metais. DRAUGAS pa

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

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

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrminal 9-5531 

nuo 5 vai. p. p. kasdien tr sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
N oi ton, Willow Springs, III.

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY 
1442 8. 48th Ct., Cicero 50, 01.

Statome naujua namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
Šaukite DAnube 6-2793 nuo 9 vaL 

ryto Iki 7 vai. vakaro 
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 
vakaro iki 11 vai. vakaro

ŠILDYMAS
A. Stančiausbas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ir atlieke 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
TeL OLymplc 6-0775 nno 8 vai 

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

OLymplc 2-6752

LIET. APDRAUDOS AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENOY 
6I0S S. Ashland Avė.. Chicago 36. 1IL

I

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

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

Krautuvė atidaryta sekmadieniais nuo 11 iki 4:30

Kemkitc tuos, kurio skelbimus matot “Drauge”.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Specialiu šilko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviškos sveikinimo 

I kortelės Kalėdoms, dabar gaunamos 
DRAUGO knygyne. Kaina vienas 
doleris už- D» kortelių.

šios kortelės Knlėdomn yra ypa
tingai gražios, spalvotos ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

STANKUS
B CONSTRUCTION CO.

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

l*ltos|M-ct S-20I3 

7 Ilki SO. WEBTEKN AVĖ. 
Cbicttgo 36, III.

ISNUOMUOJAMA — FOR BENT

NAMU SAVININKAI!
Tarpininkaujame bntų iinnomavi- 

tnni. Patarnavimas veltni. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5916 So. Western. PRospect 8-3384

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

Išnuom. apstatytas mieg. kamb. 
Marųuette Parke. Skambinti

VVAIbrook 5-5612

B «B M
Trys Taupymo Būdai

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

Rinkinys nr. 3
LIETUVIŲ DAILININKŲ
KALĖDINĖS KORTELĖS

šiame rinkinyje yra Paulinus Au
ginus, Vytauto Jonyno, Petro Kiau- 
lėno, J. Pautieniaus, J. Sbiponavi- 
čiaos ir T. Valiaus piešti vaizdai, šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas ji, 
tikrai tinka persiuntimui į Lietuvą, 
ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

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

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

PROGOS — OPPORTUNTTIES

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

2438 W. 59th Street

ĮSIGYKITE DABAR

ĮSIGYKITE DABAR !
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2% PROCENTŲ
(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal reguliarią taupymo 
knygelę ir pagal nustaty
to laiko certifikatą už in
dėlius, kurie išbus 6 mė
nesius.

2V2o/o PROCENTŲ
tnietinbų)

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 
indėlį 12 mėnesių

3% PROCENTŲ
(metinių)

išmokami kas pusmetį pa
gal nustatyto laiko indė
lio certifikatą, išlaikius 
indėlį 18 mėnesių

Apdiausti iki $Io.Ooii.iin i-'ederal Insurance Corporation. 
Indelių certifikatai yra išrašomi sumoje $1,000.00.

Marųuette National Bank
6316 South Western Avenue

MCMSIA

CHICAGO 36, ILLINOIS
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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 orąanizuoja ekskursijas į į- 
domesnias vietas Amerikoje, Kanadoje, Meksikoje. 
Pietų Amerikos valstybėse, Europoje ir kitur.

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

Dėl pilni »nlų informacijų ir kelionės dokumentų sutvarkymo 
kreipkitės į:

Scghetti Travcl Burcau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

'iimiiiiiiiiiiiimiiiiiiliiiilliiiiiililiimilh

Ar jau perskaitei P. Ęesiūno 
romaną

TARP ŽALSVŲ 
PALAPINIŲ

Or. ▲. Baltinis «avo recenzijoj, 
apie šį romaną taip rašo: P. Kcalū- 
oo romanas “Tarp žalsvų palapinių* 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė Lietuvos partlza 
nas. tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl aavo 
lemės, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu Ypač romane minimi 
žygiai žavės Jaunimą tr kels Jo dva 
dą šis romanas, atskleldšiąs mūsų 
berniškai tragiškus epizodus. yrs 
šviesus spindulys tremties Idealiame 
ugdvme

296 pnal. Kaina 13.00
žMHkyrniJ« lortu wu Din Įguls slysklt*

• 0 N A U G A S ’ ’ 
4545 West 63rd Street

CHICAGO 29, ILL.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Naujasis Testamentas-
Šventas Raštas

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

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

KAM SENATVĖ JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELĖ PADĖJO!

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

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

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

SPALVUOTO V VOKIŠKO KRISTALO 
• Galima gauti pas —

BALYS RADIO & TELEVISION SALES & SERVICE
2646 West 71st Street PRospect 8-5874
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IS ARTI IR TOLI
VOKIETIJOJ Pažymėtina,

vyko “Šviesos” vicepirmininko 
- Kuo. A. Banga. gyv. Mem. R Ankaus privačioje studijoje,

mingenc, tano susirgęs ir gy- kur buvo naudotasj Ues fcJ. 
dėai 4 aavaitea Šiuo metu jau- minink0 sukonstruktuotata ir 
čiasi gerai.

KOLUMBIJOJ
« j — Mirė lietuvis. Rugsėjo 28 

kad susirinkimas d. Bogotoje mirė lietuvis Juo
zas Garška. Velionis buvo jau 
senyvo amžiaus. Gyveno vienas. je observatorijoje 

— Bogotos šeštadienio mo
kykloje mokytojauja Br. Kim-

pašvaistė buvo matyti dar ant- jėgai. Todėl, statant karo laivus, 
rą valandą nakties. kyla klausimas, kur šaudymo me

tu turi būti žmogus, kad jis ne- 
Pašvaistė buvo stebima Vii- nukentėtų nuo nepaprasto trenk- 

niaus universiteto astronominė- smo'
; Tokius bandymus darant, daž- 
\ nai ant laivo yra pririšami avi- 

— Okup. Lietuvoje ar Sibireina*> kuriems nuo nepaprasto
(pagamintais “hi-fi” elektrom- sienė, su mažiukų grupe, ir Li-|mir®'ėie Vilkaviškio vyskupijos Vėliau iš tokių* bandymų Aidima 

— Dr. Niemoeller, Hesseno niais įrengimais. Sydnėjaus nas Urbanas — su vyresniai- kunigai: abu Ruseckai, Cėsna, 
evangelikų bažnyčios preziden- “Šviesai” pirmininkauja Henri- siais.
tas, lapkričio 22 d. lankėsi Va-,kas Šalkauskas.
sario 16 d. gimnazijoje. Svečią
sveikino gimnazijos vadovybė . . , . . . ... Kovacikas Bankstowne nusipirbei mokytojai. Po visų kalbų iw_ __ ____j:
pasirodė mūsų gimnazijos tau
tinių šokių grupės. Pirmiausiai 
pasirodė mūsų vyresnieji su 4

— Jonas Simltoras ir Albinas

šokiais ir po to pašoko mažiu
kai 4 šokius. Šokiai gražiai pa
vyko ir dr. N. džiaugiasi mūsų 
tautinių šokių pasirodymu. Sve
čias žavėjosi mūsų tautiniais 
drabužiais ir, akordeonui gro
jant, pats mušė taktą kojomis. 
Tautinius šokius paruošė 7 kla
sės .mokinė Rūta Kiulkaitytė. 
Evangelikų Jaunimo ratelio va
dovas šokėjams ir vedėjai iš
reiškė viešą padėką. Po oficia
laus priėmimo visi svečiai ap
žiūrėjo bendrabutį, klases ir
virtuvę. Valgykloje svečiai bu- !PUS> 
v« kukliai pavaišinti. Pabuvęs

ko baldų dirbtuvę ir ją pavadi- 
. nę “Siko” vardu pradėjo stan

dartinių ir specialiai užsakytų 
baldų gamybą. Šiuo metu nau
jieji verslininkai samdo 5 žmo
nes, bet artimiausiu laiku įmo
nės bus praplėsta.

— Naujas lietuvis verslinin
kas. Sydnėjiškis žurnalistas 
Julius Veteikis Camramattoje, 
Australijoje, atidarė naują pre
kybą, pavadintą Duvet Trading 
Co. Firma versis lietuviškos ir 
kitomis kalbomis spaudos, 
plokštelių, įvairių išdirbinių pre
kyba. Taip pat tarpininkaus 

i persiunčiant paketėlius į ana-

Bartuška, Bolosevičius, Seniū- 
'nas, Augustaitis, Grybinas, 
Laukaitis, Čepulis, Pusdešris, 

— šiaurės pašvaistė Lietuve- Ilgūnas, Grigaitis, Stankevičius, 
je. 1957. XI. 10 vakare, vos tik Dailidė, Damijonaitis, Baltru- 
sutemus, apie 20 valandą, Lie- šaitis, Katilius, Račiūnas, Pe- 
tuvos gyventojai pamatė įdo- čiulis, Martišius, Riauba, šeške- 
mų dangaus reiškinį. Iš pra- vičius, Kružikas, Kaj. Zdančius, 
džių per dangų nusitęsė purpu- L. Zdančius, Stanaitis, Valai 
rinės spalvos platus lankas, ei
nąs iš vakarų į rytus per zeni
tą. Po to nušvito šiaurinė dan
gaus pusė ir ėmė spindėti raus
va šviesa, kurioje atsirado rau
doni ryškūs stulpai, nuolat kei- 
čiantieji savo padėtį ir šviesu
mą.

LIETUVOJE

tis, Ambroziejus ir k. Tik ne
seniai mirė Alb. Krūvelis. Vaiš
nora gyvena Kybartuose (pri
vačiai), Vebeliūnas A. Pane
munėje dirba.

nustatyti, kur turi šūvio metu 
stovėti žmogus. Vadinasi, šaudy
mas iš tokių patrankų nėra ko
kia nors didelė pramoga, nes sun 
kiosios 34 cm.. patrankos teišlai
ko tik 100 šūvių. Taigi, kautynių 
karštyje, šaudant daugiau kaip 
100 šūvių, galima susilaukti ne
laimes. Be to, toks šaudymas ne- )| 
mažai kainuoja. Kiekvienas šū
vis. įskaitant užtaisą, patį svie
dinį, pagaliau amortizaciją, kai
nuoja apie $9,000. O karo laivo i’ 
salvė iš 34 cm. patrankų, per 
$30,000.

& ffi K*

Pulkininkui * MlSTHĮ____

VLADUI MATULEVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo žmoną ANGELINĄ, dukteris: 
REGINĄ SRIUBIENĘ, ANGELĘ KARNIENĘ ir jų 
šeimas, gyvenančias Čikagoje, nuoširdžiai už
jaučiame

Gudaičiai, Jonynai, Kereliai Kriaučiūnai, 

Orentai ir Plaušinatfis

Melbourne, Australijoje,
skraidyti mokosi nemažas lie-2 valandas mūsų gimnazijoje , .

, . . , • tuvių jaunimo skaičius. Lakūnųgarbingas svečias 1 vai. atsi-| , . . *
... .................. „„ solo teises jau įsigijo A. Ukne-1.sveikino su visais ir įssiveze ge-1 ... a - J T .., |i

riausius prisiminimus bei gerą 
nuotaiką. (Fr. Sk.)

vičius, A. Vaitkūnas, I. Gaide
lis, A. Jakštas.

ARGENTINOJ
AUSTRALIJOJE _  Kun. Mykolas Jodka, MIC,

— Adei nidiškė EI. Matiukienė lapkričio 19 atvyko iš JAV 
su dukrele keletai mėnesių iš- darbuotis Argentinos lietuvių 
plaukė į JAV, kur viešės pas tarpe.
savo seseris. Pietų Australijos' 
valstybinio simfoninio orkestro 
smuikininkas Pranas Matiukas

Vokietijos kabinetas
Dr. Adenauerio sudarytas 

Vėliau šiaurinė dangaus pu- naujas federalinės Vokietijos 
sė ir vakarai pamažu nusidažė' ministerių kabinetas turi devy- 
žalsva spalva, kurioje laikas i nis katalikus ir devynis pnotes- 
nuo laiko pasirodydavo raudoni tantus. Jie visi', išskyrus du, yra 
ir balti šviesos ruožai. Labiau- krikščionių demokratų partijos 
šiai ryški pašvaistė pasidarė 23 nariai.
valandą, kai visas šiaurinis dan- Į ----------- -
gus buvo pilnas ryškių raudo- Brangūs šūviai
nų ir baltų spindulių, einančių 
iš zenito horizonto link.

Artėjant vidurnakčiui, užėjo 
debesys ir Vilniaus gyvento
jams puikus vaizdas buvo už- 

Pro debesų plyšiusdengtas

kartu su šeima vykti negalėjo 
dėl įsipareigojimų darbe.

— Aušros Vartų liet. parapi
ja Buenos Aires iškilmingai at
šventė savo globėjos Aušros 
Vartų Gailestingosios Dievo 
Motinos šventę. Šventė buvo

— Gedimino sapnas. Mel- j pradėta lapkričio 16 d., šešta- 
bourno, Australijoje, parapijos | dienį, vakare iškilmingomis pa-

maldomis para p. bažnyčioje. 
Per pamaldas giedojo Aušros 
Vartų mokyklos mokinių cho
ras, vad. kun. V. Šimanskiui. 
Po pamaldų Lietuvių salėje bu
vo surengta įvairi meno pro
grama, kurią išpildė vietinės ir 
kviestinės meno pajėgos bei 
Aušros Vartų mokyklos .moki
nių grupė. Liet. tautinius šokius 
atliko Jaunosios birutietės.

Lapkričio 17 d., sekmadienį, 
kurną laikė prelatas A. Schell,; 
pavaduojąs dar vis sergantį 
Lomas de Zamora vyskupą F. 
Gastellano, kurio sveikata pa
mažu gerėja. Per pamaldas pa-

Kad 'karas kainuoja daug pini
gų, tai niekam nėra paslaptis, ta
čiau nekiekvienam yra žinoma, 
kiek kainuoja betkuris atskiras 
karo veiksmas. Neseniai vokiečių 
spauda buvo paskelbusi kaikurių į 
duomenų, kurie pavaizduoja ne; 
tik karo veiksmo išlaidas, bet ir 
veiksmo pasėkas.

Modernaus karo laivo patran- j 
kos keli šūviai arba salvė išmeta 
iš vamzdžių daugiau kaip 4,000 
kg. (virš 8,000 svarų) plieno 
sprogstamosios medžiagos. Svie
diniai lekia nemažiau kaip vieną 
km. (virš pusės mylios) per se
kundę. Tokios salves patranka 
prilygsta apytikriai 300,000 kg. I

A A

ANASTASIA SHILLINGS 
(po tėvais Varanis)

Gyveno 2449 W. SOtli Str.
Mirė lapkr. 30 d., 1957 m., 

11:15 vai. ryte, sulaukusi 47 
metų amžiaus.

Gimė Chieago, Illinois.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Vete, duktė Linda, moti
na Mary Varanis, sesuo Anne 
Wallaee. švogeris Simon, sesers 
dukterys — Geraldine Buržins- 
ki ir Janet, uošviai Valeria ir 
Sauiuel West, švogerka Helen 
Robertą., švogeris Al Shillings. 
ir daug kitų giminių, draugų ir 
pažįstamu.

Priklausė Darius - Girėnas 
American Legion Auxiliary 
Post No. 271.

Kūnas pašarvotas S. Lacka- 
vviez koplyčioje, 2424 W. 69th 
Kt. I-aidotuvės įvyks antradienį, 
gruod. 3 d. Iš koplyčios 9:15 
vai. ryto bus atlydėta į St. 
Tliomas More parap. bažnyčią, 
81st PI. ir S. Talman Ave.,ku- 
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j šv. Kazimie
ro kapines. ■ įį

Nuoširdžiai kviečiame visus*1* 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę lieįka: vyras, duktė, 
švogeris ir visi kiti giminės.

Laid, direkt. Steponas Lacka- 
wicz, tel. REpublic 7-1213.

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 

MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Tel. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste!

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851

saVaitgalio mokyklos vaikai su
vaidino Balio Sruogos veikalą 
“Gedimino sapnas”. Veikalą 
scenai pritaikė K. Bradūnienė, 
režisavo kun. Pr. Vaseris. Plas
tinius šokius paruošė H. Stat
kuvienė, o dekoracijas piešė S.
Statkus.

— Lietuviška Kalėdų eglutė.
Nevvcastle, Australijoje, miesto 
rotušėje ruošiamo Kalėdų festi
valio eglutę papuošti pakviesta 
M. Rimgaudienė. Pereitaisiais 
met. M. Rimgaudienės lietuviš
kame stiliuje papuošta Kalėdų 
eglutė susilaukė didelio susido
mėjimo. M. Rimgaudienės ir jos 
puoštos eglutės nuotraukos su , moksIiį pasakė prel. A. Schell, 
aprašymais buvo keliais atve- iškeldamas didelę maldos reikš- 
jais paskelbtos vietinėje spau- mę j Gailestingąją Dievo Moti- 
doje. M. Rimgaudienė visus eg- ną kuriog vaikais visi esame, 
lutės papuošalus gamina iš kokios tautos bebūtu-
šiaiidų. mėm. Pamokslininkas taip pat

— “šviesa” diskutuoja. Syd- prisiminė lietuvių svarbų įnašą 
nejaus, Australijoje, “Šviesos” į Marijos garbinimo kulto sklei- 
skyrius diskutavo pasikeitusį dimą svetimuose kraštuose, nes 
organizacijos charakterį, nuro- tai rodo ir ši Avellanedoje toli

A. A.
AGNĖS PUPNINKAS 
(pagal tėvus Leonlis)

Gyveno 3139 K. Lituanica 
Avė., tel. GA 5-6928.

Mįrė lapkr. 30 d., 1957 m., 
4:4o vai. ryte.

Gimu.s Lietuvoje. Kilo Iš Šei
nių apskr., Veisėjių valsčiuje, 
Kodžiūnų kaliu". Amerikoje iš
gyveno 37 metus.

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

Lietuvoje liko sesuo Dominin
ką Stankus ir kiti giminės.

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu
anica Avė. Laidotuvės įvyksta 
trečiad., gruod. 4 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėta 
j šv. Jurgio parap. bažnyčią., 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J— Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sūnus ir 
visi kiti giminės.

T^iid. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401.

4330-34 South California Avenue

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

A. t A.
Prof. KAZIMIERUI VASILAUSKUI 

Lietuvoje mirus, jo sūnų GEDIMINĄ VASILIAUS
KĄ ir LIflUGMINŲ šeimų nuoširdžiai užjaučia
me.

Elena ir Genrikas Songinai

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

liau.

A. A.
Profesorius Kanauninkas

JUOZAS MEŠKAUSKAS

Apie jo laidotuves bus pranešta vė-

LIODĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•848 8o. West«ni Avė. Air CondtUoned koplyOa 
REpabUe 7-8800 — 7-8601 Automobiliams rieto

TUnu, k«rl« g]r*«n* kitos* ml«*t* daly**: s*u*Ibm 
koplyčią arčiai, Jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.

Teieionai: GRovehill 6-2345 arba
T0wnhall 3-2108. 3-2109

nuo Lietuvos pastatyta Mari
jos garbei šventovė. Per pamal
das giedojo šv. Cecilijos choras, 
vad. V. Rymavičiui.

Po pamaldų buvo surengtas 
svečiams priėmimas, kuriame 
dalyvavo prel. A. Schell, Avel- 
landos Intendentą atstovavęs 
Tęs. Sr. Vignoni ir eilė lietuviš
kųjų vienetų atstovų ir kviestų 
svečių.

— K. Cibiro-Verax ilgokas 
straipsnis apie reikalą jungtis 
laisviems kraštams į bendrą 
kovą prieš Kremliaus diktato- 

j rinį komunizmą buvo patalpin
tas lapkričio 20 d. Buenos Aires 
katalikiškam dienraštyje “EI 
Pueblo”.

dant, kad Vokietijoje buvęs 
grynai akademinis sambūris da
bar išsivystė į daugiau visuo
meninio pobūdžio organizaciją.
Diskusijose taip pat buvo pa
liesti šviesiečių stovyklavimo 
klausimas, jaunimo įtraukimo 
į organizaciją galimybės, tauti
nių švenčių, ypatingai Vasario 
16-tosios, minėjimų problemos 
ir kt. Po diskusijų pasiklausy
ta Beethoveno 7-ji simfonija ir 
žiūrėta televizijos programa.

Graudūs vaizdai
(Atkelta iš 3 psl.)

tieuiog nuostabu, kad yra tokių 
mielaširdingų žmonių, kurie siun 
čia siuntinius nepažįstamiems 
našlačiams. Parašykite, miela
sis, nors keletą žodelių mums, 
kas jūs esate”. Ar vėl: “Dėko
ju už vaistų ir maisto siuntinė- Geriausios gėlės dėl vestuvių, ban

ketų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 
2443 West 63rd Street 

Telef PR 841838 Ir PR 84)834

GUŽAUSKŲ
BEVERLT MILLS GĖUNYCIA

liūs. Tai buvo didžiausia dova- J 
na nes vaistai išgelbėjo mano i 
žentą nu<> mirties, jis labai sun-| 
kiši sirgo”.

Tai tik mažytė dalis gaunamų į
laiškų, tačiau yra aišku, kokios i Užlaikysite gražius plaukus piuu- 
didelės viltys yra sudedamos į j gai.yke
Balfo teikiamą pagalbą. Ir tik ' P^kmingat vartojamu per 4« m< tu.
dėka veiklių skyrių toji pagalba, filank hitavtah
galės būti tęsiama. Badas : 527 la-mer. volo.

A. A.
BRUNO VALENTAS

Gyveno adr. 10740 Ko. Ed-
lirookc Avenue.

Mirė lapkričio 30 (L. 7:10
vai. vakare, sulaukęs 50 mti-
tų amžiaus.

Gimė Burlington, New Jer-
sey.

Pasiliko dideliame nuliūdime 
broliu John Valentas ir bro
lienė Barbara, w»uo Pauline 
Budis ir švogeris Joseph, brolio 
ir sesers vaikai — Kenneth ir 
Bonnle Valentas ir Pauline ir 
Martin Budis, teta Arnelia ISa- 
leišis ir jos vyras Alex, gimi
naitė Valerija Buchas ir jos 
šeima ir daug kitų giminių 
Philadelphiu, Pa., bei kiti gi
minės. draugai ir pažįstami.

VelioniH -buvo a. a. Jono ir 
Jievos sūnus.

Priklausė lx>yal Order of 
Moose ir L.B.K.B.A. draugi
joms.

Kūnas ims pašarvotas pir
madienį, gruodžio 2 d. 7:<>0 va
landų vakaro L. Bukausko ko
plyčioje, 10821 Houth Michigan 
'Avenue.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
gruodžio mėn. 4 d. Tš koply
čios 8:45 vai. ryto bus atly
dėtas j Visų šventų parapijos 
Imžnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už vellonies 
sielų, l’o pamaldi) bus nulydė
tas į švento Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę lieka brolis, brolienė, 
sesuo, švogeris Ir visi kiti gi
minės.

I „i idntii vi ų d 1 liktorius — L. 
Bukauskas, telefonas COmmO- 
dore 4-2228,,

Perskaitę “Draugą“ duokite 
jį kitiems.

Nuliūdę lieka:
Brolis DR. PETRAS MEŠKAUSKAS 

su žmona.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

I A mhn lanaų patarna- ^G8 ^ur^me koplyčias |
vimaa diena ir n ak- J® v s o s e Chicajjos Ir

I tį. Reikale S a u k t i • Roselando
i mus. tuojau patarnaujame.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. ’ LAfayetto 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-8401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley S-«7II

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. 11 AI.STED STREET Tel. YArds 7-1911

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

JURGIS F RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 11138 1191

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO III Tel. OLympic 2-1003

“žigmunoTzudykT ZUDYCKI
1646 W I6th STREET YArds 7-078i

STEPONAS C IAOKAWICZ
1424 W 69th STREET REpoMI, 7-1213
J3I4 W. 23rd PLACE Vlrginfa 7-6672

YANCE FUNERAL HOMT
1424 S. 50th Avė OLympic 2-A24A Ir TOvmhalI 3-96K7

b
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X Sadutės šokis Milwau- 
kėje buvo parodytas lapkričio 
mėn. 24 d. įvairių tautų pasiro
dyme. L. B. Milwaukės apylin
kės valdyba iš Chicagos buvo 
pasikvietusi tautinių šokių šo
kėjas, kurios atliko Sadutę. Šo
kyje iš viso dalyvavo 64 šokė
jos: Marijos Augšt. mokyklos, 
šaulių, Ateities, Jaunimo rate
lio ir Cicero. Sadutę paruošė 
nenuilstamas tautinių šokių 
entuziastas Bruno Shotas. Lie
tuvių grupė buvo pati didžiau
sia iš visų dalyvavusių tautų. 
Ryškiausiai iš visų tautų išsi
skyrė lietuviai ir rusai ir buvo 
tūkstantinės publikos šiltai su
tikti. Be to, tenai buvo sureng
ta Br. Jameikienės meno paro
dėlė. Kartu buvo pardavinėja
ma ir Kalėdų eglutei šiaudelių 
papuošalai. Už šį gražų lietuvių 
pasirodymą kitataučių tarpe pa
dėka priklauso Apylinkės val
dybos pirmininkui L. Dargiui, 
Br. Shotui, B. Jameikienei, šo
kėjams ir kitiems prie šio dar
bo prisidėjusiems.

X Registruojami nelanką li
tuanistinių mokyklų mokiniai, 
nes nemažas skaičius yra užre
gistruotas tokių naujai atvyku
sių šeimų, kurios neleidžia savo 
vaikų į lituanistines mokyklas. 
Labai nuostabu, kad tokių šei
mų tarpe yra tų vaikai, kurie 
labai dažnai kalba apie patrio
tizmą, lietuvybės išlaikymą ir 
kitiems duoda pamokymus. 
Ateityje bus rastas būdas to
kias “lietuviškas šeimas“ vi
suomenei paskelbti.

X LB Town of Lake apylin
kė mažai rodo gyvumo nario 
mokesčio rinkime. Daug kas 
pasigenda ir apskritai gyvesnio 
veikimo, nes toje apylinkėje gy
veną didokas skaičius lietuvių, 
kurių tarpe netrūksta ir inteli
gentijos. Kada visos didesnės 
apylinkės organizuoja mokslei
vių tautinius ansamblius, rūpi
nasi lituanistiniu švietimu, 
Town of Lake apylinkėje tuo 
reikalu niekas nedaroma.

X Rengiamam talentų kon
certui patikrinimas bus gruo
džio 15 d. 2 vai. po pietų Jėzu
itų. namuose, 5620 S. Claremont 
Avė. Kviečiami dalyvauti jau
nieji dainininkai ir muzikai. 
Pats koncertas, kurį rengia 
Immigrants’ Protective League, 
įvyks ateinančių metų sausio 
19 d. Laimėjusiems tris pirmą
sias vietas bus skiriamos pini
ginės premijos.

X Jonas Kązamauskas, Mu
tual Federal Savings and Loan 
bendrovės prezidentas, 2202 W. 
Cermak Rd., didelis lietuviškos 
dainos mėgėjas ir klasinės mu
zikos gerbėjas, dalyvaus su po
nia “Rigoletto” operos spektak
lyje gruodžio 8 d. 3 vai. popiet 
Marijos mokyklos salėje. Jis 
šiam operos pastatymui įteikė 
$25 čekį ir tuo parėmė brangų 
operos darbą, sumažindamas 
jos išlaidas.

X Lietuviai studentai, Ur- 
bana, III., ruošiasi parodai, ku
ri įvyksta gruodžio 7 d. Paro
doj dalyvauja įvairios tautos. 
Lietuviai gavo atskirą kamba
rį ir renka eksponatus. Ta pro
ga leidžia anglų kalba leidinį. 
Parodą aplanko 10,000 asmenų. 
Leidiniu ir paroda rūpinasi Avi
žienis, Rūbas, Virbickaitė, Rad
vila, Šarūnas ir kt. studentai.

X Ralfo 3 skyriaus rūbų rin
kimo vajus jau eina visu smar
kumu. Rūbų rinkimas bus baig
tas gruodžio 7 dieną. Kas turi
te atliekamų rūbų bei avalynės, 
prašomi atnešti nuo 6 vai. iki 
9 vai. vakare į Šv. Jurgio para
pijos salę.

X (ižuubiukott spalio mėn., 
numeris išėjo iš spaudos. Nu
meris, papuoštas gražia V. Ma-I 
ciežos nuotrauka, skiria daug, 
vietos lietuvių jūros skautams. 
Telpa daug nuotraukų iš jūrų 
skautų veiklos. Taip pat daug 
Baltijos jūros vaizdų bei Chi
cagos Michigan ežero nuotrau
kų. Apie dail. Šimonį rašo Pov.: 
Dirkis. Numeris gausiai iliust- Į 
ruotas. Taip pat yra neseniai 
mirusio dail. Dobužinskio pa
veikslas “Senasis Vilnius“. Pa
žymėtina, kad techniškai nume
ris daro kas kartą geresnį įspū
dį.

X Kotryna Valinskiene, 3232 
So. Emerald Avė., mirė lapkri
čio mėn. 25 d. Ji buvo kilusi 
iš Žemaitijos. Velionė yra mo
tina Fabijono Valinsko, LB 
Bridgeporto apylinkės valdybos 
nario ir moksleivių tautinio an
samblio pirmininko, kuris gyvai 
rūpinasi jaunimo auklėjimu ir 
darbuojasi kitoje visuomeninė
je veikloje.

X Telefonu RE-7-0235 galima 
sužinoti daugiau informacijų dėl 
sveikinimų bei vakarienės sol. 
V. Baltrušaičio pagerbimo pro-i 
ga. Anksčiau buvo paskelbtas 
klaidingas telefono numeris.

x Liudos Bartašienės Mar- 
ųuette grožio salionas perkeltas 
naujon vieton, 7224 S. Rockwell 
St., ir toliau sąžiningai atlieka 
visokius plaukų sušukavimus, 
kirpimą bei manikiūras. Kreip
tis galima bet kuriuo metu. Te
lefonas PR 8-3371.

X “Jaunystė ta...“ yra penk
tas rankraštis, atsiųstas “Drau
go“ romano konkursui. Jis yra 
pasirašytas Paukštėno slapy
vardžiu.

X Jonas Baubkus, Cicero 
gyventojas, guli Loretos ligo
ninėje dr. F. Kauno priežiūroj.

Chicagos lyrine opera

Chicagos Dyrinęs operos se
zonas, prasidėjęs spalio 14 d. 
tęsėsi dar visą lapkričio mėn. 
Vienas iš paskutiniųjų pastaty
mų buvo opera Lucia di Lam- 
mermoor. Ta Donnizetti opera 
yra sukurta pagal Walter Scott 
romaną “The Bride of Lammer- 
'moor”; libreto parašė Salvato- 
re Cammarano. Mums ta ope
ra mažai matyta, tačiau ji ga
na patraukli. Viskas vyksta 
Škotijoje. Lucia Lammermoor 
priverčiama ištekėti už nemyli
mo, kurį ji nužudo vestuvių 
naktį. Nervų pertempimo su
krėsta ji svajoja apie savo gy
venimą su tikruoju numylėtuo
ju. Šis gi pergyvena baisią tra
giką, patyręs apie jo sužadėti
nės vedybas su kita. Tėvų ka
puose jis prašosi priimamas į 
mirusiųjų tarpą ir čia jį ištin
ka tragiška mirtis.

Operos pastatyme Chicagoje 
Lucija vaidinusi Anna Moffo 
buvo nuostabiai puiki. Stiprūs 
ir kiti solistai, ir Chicagoje su
kurta opera gali drąsiai rodytis. 
Teatre visos beveik vietos iš
pirktos, nepaisant to — opera 
neša deficitą dėl labai didelių 
išlaidų orkestrui ir kitiems.

Tarp Chicagos Lyrinės ope
ros dirigentų pavaduotojų ma
tome ir mūsų Aleksandrą Ku- 
čiūną. Operos chore dainuoja 
Pr. Bičkienė, Marion Blazis, 
Ant. Peškys, Jonas Vaznelis.

Karalienės laiškas 
berniukui

Francis Swierdkowski, 12 m. 
berniukas, gyvenąs Chicagoje 
ir lankąs Šv. Vito pradžios mo
kyklą, praeitą vasarą lankėsi 
Anglijoje ir sugrįžęs parašė 
laišką karalienei Elzbietai, 
džiaugdamasis, kad jam labai 
patiko karališkųjų rūmų vaiz
dai. Neseniai jam atėjo iš Lon
dono laiškas, kur -karalienės 
vardu dėkojama už laiškutį ir 
rašoma, kad karalienei patiko 
atsilankymas į JAV.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS

Lietuvos krepšinio pergalių 20 metų sukakties minėjimo rengimo komitetas, krepšinio veteranai ir 
žymiausieji svečiai. Nuot. A. Gulbinsko

Dail. Lowe tapybos 
paroda

Fred W. Lowe, vienas iš pro- 
duktyvingesniųjų Chicagos jau
nųjų dailininkų, gruodžio mėne
siui išstato savo paveikslus Chi
cagos Miesto knygyno Meno 
skyriuje. Dailininkas savo jau
natvę yra praleidęs kaime ir 
užtat jo tapyboje! taip gausu 
paukščių, jų lizdų, gėlių, me
džių, grybų, gyvulių.

Dail. Lowe yra 1951 m. bai
gęs Chicagos Meno institutą. 
Dar būdamas studentu dirbo rne 
no galerijose, restauruodamas 
paveikslus. Tai jam padarė į- 
spūdžio ir jo piešiniai kuriami 
tokiame stiliuje, lyg jie būtų 
tapyti kada anksčiau. Paroda 
atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. v., šeštadieniais — iki 
5 vai. 30 min. v.

3.000 studentų šimtmečio 
šventime

šeštadienį apie 3,000 Lojolos 
universiteto studentų dalyvavo 
iškilmėse švenčiant 100 metų 
sukaktį nuo jėzuitų įsikūrimo i 
Chicagoje. Buvo studentų pa
radas miesto centre, kur daly
vavo 24 gyvieji paveikslai, vaiz
duojantieji jėzuitų šimtmetį ir 
krepšininkus, kurių stiprią ko
mandą turi Lojolos universite
tas. Paradui pasibaigus vyko 
varžybos tarp įvairių universi
teto klasių ir klubų pačiame 
universiteto centre; nemažą su
sidomėjimą sukėlė komiškasai 
sportas.

96% prieš prekybą 
sekmadieniais

Back of the Yards Council 
ir Businessmen Association ap- 
klausinėjo 10,000 Chicagos gy
ventojų, ką jie mano apie pre
kiavimą sekmadieniais. Net 
96% apklaustųjų pasisakė prieš 
sekmadienio prekybą, kuri vi
sais atžvilgiais sudaro daug ne
patogumų, tarnautojus atskiria 
nuo bendravimo su šeimomis.

Tik 10 min. pertrauka 
per 15 metų

Chicagos Miesto susisiekimo 
vadovybės radijo siųstuvas 
KSA 977, kuriuo tvarkomas 
geresnis autobusų patarnavi
mas, be pertraukos veikia nuo 
pat 1942 m. birželio 1 d.. Per 
visą tą laika stotis buvo susto
jusi veikti tik ‘10 minučių, kai 
1948 m. audra nulenkė siųstu
vo antenos viršūnę. Ta stotis 
per parą perduoda apie 6,000 
pranešimų.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

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

“MARGINIŲ“ krautuvėje, 2511
W. 69th St., PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S.
Halated St., YA 7-0677,
SAVRIMAVICIAU8 krautuvėje,
4358 S. Fairfield A v., LA 3-6342

Kvietimų kainos yra 5, 4, 3 ir 2 
tol. Visos vietos numeruotos.

Kvietimus galima užsisakyti ir

?aštu šiuo adresu: Vyrų Choras,
224 S. Rockwell St., Chioago 29, 

III., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

CHICAGOS ŽINIOS
Galingiausias atomų 

skaldytojas
Atominės Energijos komisija 

nutarė naują, didžiausią pasau
lyje atomų skaldytoją statyti 
netoli Chicagos — Argonne la
boratorijoje, esančioje arti Le- 
mont miesto. Tas naujas įtai
sas kainuos apie $100,000,000, 
turės apie trilioną voltų elektro
ninio pajėgumo, toli pralenkda
mas didžiausią sovietinį atomų 
skaldytoją, turintį 10 bilionų 
elektroninių voltų. Jau yra pa
gamintas to atomų skaldytojo 
modelis. Juo pasinaudotų visa 
eilė Chicagos universitetuose 
dirbančių tos srities specialis
tų.

165 stipendijos studijoms 
užsieny

Tarptautinių Studijų institu
tas, kurio centras yra 116 S. 
Michigan Avė, Chicagoje,. pa
skelbė skirsiąs 165 stipendijas 
norintiems kolegijos kursą eiti 
užsienyje. Prašymai konkursi
niams egzaminams turi būti pa
duoti iki sausio 15 d.

Vysk. Sheen televiziją
Šiandien gruodžio 2 d., 7 vai. 

v. per WBKB stotį bus perduo
dama žymiojo kalbėtojo ir ra
šytojo vysk. Fulton Sheen kal
ba.

Cook apskrities nuosavybės
Cook apskrityje šiuo metu 

nejudamų nuosavybių vertė sie
kia $7,610,677,480. Pačios Chi
cagos nejudamų nuosavybių 
vertė — $5,172,552,069.

INSUREU
-UPTO-SFLIII

FEOERAL
5BVING5

AND LOAN ASS’N.

PEOPLES HARDWARE & PAINT CO.
Liet. krautuvė. Sav. broliai Gregoravlčlai
Dažai, Alyva, Stiklas, įrankiai, peiliai 

namų reikmenys, vandentiekio Įrengimai* 
ir elektriniai reikmenys.

1901 West 47th St. TeL LA S-4139

CRANESAVINGS
2565 WEST 47 th STREET LAfayette S-1OAS

B. R. Pletldevricz, pre*.; E. R. PletUearies, aekr. Ir advokatas
Mokame ankštas dividendo*. Keičiame čekio*. Pardnodame Ir

valat/Ma bonua Tanpytnlama patarnavimai
Pradekite taupyti atidarydami ««*kalt« itandira. Apdrausta Iki 110,000«
Darbo valandos: plrmad. Ir ketvlrtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o tekt. nuo 9 iki vidurdienio

Patarimai vedusiems ir 
susižiedavusiems

Chicagoje yra katalikų suor
ganizuotos patarimų konferen
cijos vedusiųjų poroms (vadi
namos Cana konferencijos — 
nuo Kristaus stebuklo Galilė
jos Kanoje) ir susižiedavusiems 
(Pre — Cana konferencijos). 
Jose patarimus duoda gydyto
jas, vedusiųjų pora ir kunigas. 
Galima iškelti klausimus, turin
čius ryšio su vedybiniu gyve
nimu. Tas konferencijas lanko 
tūkstančiai žmonių, kadangi jos 
padeda pasiruošti laimingam 
šeimos gyvenimui ar išspręsti 
šeimas ardančias problemas. 
Smulkesnių informacijų galima 
gauti savo parapijos klebonijo
je arba pašaukus telefonu tų 
konferencijų centrą: BElmont 
5-0406.

Vadovaujančių vyrų 
pasitarimai

Sekmadienį Palmer viešbuty 
įvyko vadovaujančių Šv. Vardo 
draugijos narių pasitarimai. 
Dalyvavo apie 1,500 .Chicagos 
ir artimų apylinkių vyrų, at
stovaujančių čia veikiančių 400 
tos organizacijos padalinių.

Nužudytas
Chicagoje, ties 6209 Drexel 

Avė., rastas mirtinai peršautas 
Alfred M. Hass, 60 m. amžiaus, 
North Western geležinkelių li
nijos darbininkas. Peršauta jo 
krūtinė. Revolverio prie jo ne
rasta. Iš jo buvo paimti pini
gai-

Jei reikia paskolos
pirkimui namo 

ateik į

Mutual Federal Savinas-
gausi greitą patarnavimą

2202 W. CERMAK ROAD,

CHICAGO 8. ILL.
Vlrginia 7-7747

JOHN J. KAZANAUSKAS, 
President

>/2% PADIDINA 

DIVIDENDĄ I

Rekordinis miesto 
biudžetas

Chicagos meras Miesto tary
bai svarstyti pasiūlė .rekordinį 
biudžetą, siekiantį $576,982,456. 
Numatoma, kad dėl to bus pa
didinti mokesčiai nuo nuosavy
bių, pakeliant juos 10—12%. 
Didžioji biudžeto dalis skiria
ma statyboms — 24.1<%, toliau
— sanitariniams reikalams ir 
gatvių švarai — 18.8', miesto 
administracijos išlaikymui — 
17.8%, policijai ir ugniagesiams
— 16.9%, vandentiekiui ir ki
tiems gyventojų patarnavimams
— 8.14%, sveikatos ir gerovės 
reikalams — 4.4%, vyriausy
bės reikalams (balsavimai ir 
t. t.) — 4.1%, bibliotekai ir re
kreacijoms 3.3%, teismams, pa
taisų namams — 2.2%.

Olis siekiąs teisėjo vietos
Dienraštis “Chicago Ameri

can“ rašo, kad Olis turįs vil
ties gauti teisėjo Miner vietą, 
kai šis bus pakeltas į federali
nio distrikto teisėjus. Olis ne
norįs kandidatuoti rinkimuose, 
ir respublikonams tai nesą labai 
prie širdies, nes Olis rinkimuo
se gaunąs nemažai balsų.

Sąšlavų degintuvas
Naujas sąšlavų degintuvas, 

statomas Chicagoje, 107 gatvė, 
netoli Doty Avė., bus užbaigtas 
sekančiais metais. Galės per 
parą sudeginti 1,200 tonų sąšla
vų.

You choose 
' the channel...

PALM
BEACH 21"*
Funkcionaliai moder
nus ir tikro raudon
medžio arba šviesaus 
ąžuolo “slenderset” 
spintoj. Dvigubi gar
siakalbiai bi-ft garsui. 
85.00 į savaitę 
Už mabogany

* Ištrižinis matas

Šia nuostabia 
sistemą galima iš 

karto nustatyti kiek
vieną stot) ant absoliučiai 

tikslaus paveikslo. Užtad, 
keičiant stotis nebereikia re
guliuoti arba berelkalo čiu
pinėti mygtukus. Pataikysit į 
nosį automatiškai—nuolatai!

Frank’s Television 8č Radio, Ine.
SALES AND SERVICE

3240 So. Halsted St. Tel. CAIumet 5-7252
Atdara pirm. Ir ketvir. 9 v. ryto iki 10 v. vak.; antr., 
treč., penkt. Ir šešt. 9-R; sekmadieniais 10 iki B vai.

• =\į.
KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEP0NĮ1

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI —

FITRNITURE CENTER, INC.
3222-24-26 So. Halsted St. Vletory 2-4226

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

Studentės — vengrų
pabėgėliams

•Mundelein kolegijos studen
tės vengrų pabėgėliams, minint 
metines nuo jų tragedijos, pa
rinko aukų.

KAS KĄ IR KUR
— Nekalti. Prasidėjime Seserų 

Rėmėjų (Gildės) Chicagos apskri
ties susirinkimas bus rytoj, gruo
džio 3 d., 7 vai. vakaro sekretorės 
Silvijos šatraitienės bute, 2342 So. 
Leavitt Str. (antras augštas). Vi
si nariai prašomi būtinai dalyvauti, 
nes bus renkama nauja valdyba ir 
pateikta š. m. lapkričio 24 d. įvy
kusios vakarienės apyskaita. Visi, 
kurie dar nėra atsiskaitę už vaka
rienės biletus, prašomi atsiskaityti 
Siamu susirinkime.

oooooooooooooooooooooooooo
NELAUKITE PASKUTINIO 

MOMENTO 1
Jau dabar įsigykite šventSm*:
• Modernišką televiziją
• Hl Fi fonografą.
• Nuostabius importuotus radijus
• Stebuklingus transiatorinius 

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

kimą elektr. narni, apyvokos reikm., 
k. a. virdulių, prosų, tosterių, plau
kų džiovintuvų, dulkiasiurblių ir kt.
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Pirkite visados šioje moderniškoje
parduotuvėje.

ILllTCLCvision
(sales- Service)

Sav. Ini. A. SEMftNAS 
3321 S. Halsted — CUffside 4-5065 
Atdara kasdien 9—6, pirmadieniais

ir ketvirtadieniais 9—9 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


