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paruoš greitu laiku
Lietuvos kolchozuose nepaprastai 

didelė gaminių savikaina
Lietuvos politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos na

rys Balys Poškus lapkričio 10 d. per Vilniaus radijų skaitė paskai
tų ,,Darbo našumo kėlimo ir išlaidų vienam žemės ūkio produktų 
vienetui pagaminti mažinimo keliai".

To paskaitininko duomenimis,
vieno litro pieno pagaminimas 
kai kuriuose Lietuvos kolūkiuo
se atsieina bemaž 2 rublius. Ir 
čia nepaprasti nelygumai, štai 
Kauno rajono „Bolševiko“ kolū
kyje per metus iš karvės buvę 
primelžta po 4,000 litrų, tad pa
lyginamoji savikaina buvusi 82 
kapeikos litrui. Linkuvos rajono 
„Pirmyn į komunizmų“ kolūky
je pieno litro savikaina siekusi 
1.10 rubl., o Varėnos rajono 
„Naujojo gyvenimo" kolūkyje 
net 1.90 rb.

Stačiai sensaciniai augšta bū
na kolūkių savikaina grūdų ga
myboje. Linkuvos rajono „Pir
myn į komunizmų“ kolūkyje 
1955 metais grūdinių kultūrų 
derlingumas buvęs 5.2 centne
riai iš hektaro, o grūdų savikai
na siekusi net 78 rublius už cent 
nerį. Metais vėliau (1956 m.) 
derlius šiek tiek buvo geresnis, 
tuomet grūdų savikaina buvusi 
67 rublius už centnerį, šitie Vil
niaus radijo paskaitininko pa
duoti skaičiai kolūkinių grūdų 
savikainos klausimu apie kolūki
nės sistemos neūkiškumų tikrai 
daugiau pasako, negu ilgiausi 
teoretiniai svarstymai.

Brangūs arklini
Vienam centneriui pieno paga

minti Kauno rajono „Bolševiko“

nio ūkio kai kuriuos duomenis. 
Tasai ūkis Kauno žemės ūkio pa
rodoje neseniai apdovanotas pir
mojo laipsnio diplomu kaip tik 
už gerų laukininkystę. Bet ir čia 
vienam centneriui grūdų paga
minti buvę reikalinga 44,17 rb. 
Dabar buvo pabrėžta, kad „tai 
mažiausia savikaina respubliko
je“. Jei tai mažiausia savikaina, 
tai reiškia, kad visų kitų Lietu
vos ūkių grūdų gamybos savikai
na yra augštesnė, kaip čia pažy
mėta. (E.)

Šokinėja traukiniai
BELGRADAS, J,u g o slavija 

gruodžio 6. -— Greitasis keleivi
nis traukinys pilnu greičiu įva
žiavo į Zagrebo stotyje stovintį 
traukinį. Žuvo trys asmenys, su
žeisti — 22.

Brazilijoje traukinio nelaimėje 
žuvo viena moteris ir sužeista 
keletas kitų asmenų. '

Anglijoje nustatyta, kad, su
sidūrus traukiniams, žuvo 92 as
menys, o sužeistų buvo daugiau 
200.

Karui ar garbei
WASHINGTONAS, gruodžio 

6 d. — Oficialūs gynybos asme
nys nori galutinai nutarti, kas 
verčia skubėti su atominio lėk
tuvo gamyba — ar tai yra ka
ro, ar prestižo klausimas, norint 
neatsilikti nuo sovietų. Nutari
mų manoma padaryti per porą 
mėnesių. Ekspertai galvoja, kad 
pagal dabartinius planus pasta-

JAV pirmas bandymas paleisti 

dirbtinį mėnulį nepavyko

Lt. VVilbert Messmaker, South 
Holland, III., žuvo lėktuvo ka
tastrofoj. Lėktuvas užsidegė tik 
pakilęs mokomajam skridimui. 
Lakūno viršininkas maj. Jerry 
Hogue praneša, kad lakūnas ne
klausė jo pranešimo šokti su pa
rašiutu, kadangi norėjęs nu
skristi nuo miesto centro. Kai 
parašiutu iššoko buvo jau pervė- 
lai ir jis nuskendo už pusės my
lios nuo savo lėktuvo, kuris deg
damas įkrito į vandenį.

Brolio auka
CAMDEN, N. J., gruodž. 6. — 

Keturiolikos metų berniukas ir 9
, m. jo sesuo buvo užmušti trau- 

kolūkyje yra sunaudojama 2,5 kinio kai jie gjo geležinke.

Truputį pervėlai
HAMPTON, V., gruodž. 6. — |tytas atomine energija varomas

darbadienio, Biržų rajono „Ta
rybinio artojo“ kolūkyje 5 dar
badieniai, o kaimyniniame „R.

lio bėgius, norėdami sutrumpinti 
kelių. Stebėtojai sako, kad ber
niukas būtų galėjęs išsigelbėti,

vėliavos kolūkyje net 9 darba- jej nebūtų šokęs atgal išgelbėti 
dieniai. Paaiškinimui buvo pami į gavo segers

nėta, kad vienur tenka vienas 
darbininkas 10-čiai karvių, kitur 
tik 6.

Pasirodo, kad ir eilinio kolū
kio arklio išlaikymas atsieina la
bai brangiai. Pavyzdžiui Linku
vos rajono „Pirmyn" kolūkyje 
vienam darbiniam arkliui išlai
kyti 1956 metais išėję 2,200 rub 
lių! Ir tai nepriklausomai nuo 
to, ar arkliai dirbo, ar nedirbo.

Vilniaus radijas lapkričio 17 
d. laidoje žemės ūkio darbuoto
jams perdavė Šalčininkų tarybi-

JAV aviacijos mokslininkai pra
nešė, kad jie iššovė pirmąjį dirb
tinį meteorą į tolimą erdvę. Dirb
tinis meteoras lėkė 40,000 mylių 
per valandą. Nuotraukoje rodoma 
raketa, kuria buvo iššautas dirb
tinis meteoras. (INS)

Turi vilties
WASHINGTONAS, gruodž. 6.

— Baltieji rūmai dar laiko gali
mu, kad prez. Eisenhower galės 
vykti į Nato pasitarimų Pary
žiuje, kuris pradedamas gruo
džio 16 d. Galutinų atsakymų tuo 
reikalu duos prezidento gydyto
jas. James Hagerty, spaudos 
sekretorius, praneša, kad koks 
bus daktaro nutarimas šiandien 
dar nežinoma. Prezidentas ket
virtadienį turėjo pasikalbėjimą 
su gynybos sekretorium Neil H. 
McEleroy. Savaitgaliui išvyksta 
į savo farmą Gettysburg, iš kur 
mano grįžti sekmadienio vakarą 
ar pirmadienį.

Norvegišku stilium
BOMBĖJUS, Indija, gruodž. 6.

— Norvegija padarė projektų, 
kaip tobuliau išvystyti žvejybą 
Kerala valstybėj Indijoj. Kaip 
žinoma ši Indijos valstybėlė tvar 
kosi komunistiniais pagrindais. 
Po vizito Norvegijos žvejybos 
ministeris Nils Lyse pareiškė, 
kad indai darbininkai rodo dide
lį pasitenkinimų tokiuo projektu 
ir norvegišku stilium bandys žve 
joti netoli Neenkdara miestelio.

Kalendorius
Gruodžio 7 d.: šv. Ambrozie- 

jus. Lietuviški: Ringis ir Vėtra.
Gruodžio 8 d.: antras adven

to sekmadienis, šv. P. Marijos 
Nekaltas Prasidėjimas. Seno
vės: Gaila ir Gūna.

Saulė teka: 7:03 va!., leidžia
si: 4:21 vai.

Orus
šiandien Cbicagoje ir jos apy

linkėse šaltoka ir lietus su snie
gu. Temperatūra apie 30 1. Sek
madienį ir pirmadienį šilčiau.

lėktuvas bus persunkus' ir per- 
lėtas .bombardavimui. Jis dau
žau būtų tik prestižo klausimas.
Panašiai buvo ir su satelito pa
leidimu, kadangi buvo dirbama 
dviejose skirtingose vietose ir 
nebuvo susitarta, ar tai prestižo, 
ar apsiginklavimo reikalas. Ru
sai pasirinko karinį tikslą ir to
dėl lenktynes laimėjo.

Neramumai Lenkijoj
LONDONAS, gruodžio 6. —

Varšuvos radijas pranešė, kad 
gruodžio 2 d. policija panaudojo 
ašarines dujas ir kitas panašias 
priemones, norėdama numalšin
ti 3,000 sukilėlių Vakarų Lenki
jos mieste Gorzowielkopolski.
Radijas pranešė, kad buvo daug 
areštuota, tarp jų nemaža esą 
girtuoklių ir chuliganų. Vaka
riečiai mano, kad sukilimas bu
vo dėl nepasitenkinimo komunis- 
tinu režimu. Minimas miestas 
yra Poznanės provincijoje, kur 
buvo sukilimas praėjusiais me- 
tais. reikalaujant duonos iriais- ™sU.ewell!™. 
vės. Varšuvos radijas cituoja 
komunistinį laikraštį “Trybuna

Čia matome nusileidžiančius marinus iš helikopterio vienoje 
JAV vietovėje. (INS)

Chruščevas kaltina Ameriką 

raketos pagrobimu
MASKVA, gruodžio 6. — Komunistų partijos bosas Chruš

čevas šiandien paskelbė, kad pirmojo sovietų paleisto sputniko 
raketos viršūnė, '<rri skriejo drauge su pirmuoju sputniku, nu
krito į Ameriką praeitą sekmadienį, tačiau jos amerikiečiai ne
nori grąžinti.

Chruščevas teigia, kad jie vi
sada Amerika pasitikėjo, tačiau 
Amerika nepateisino sovietų 
pasitikėjimo. Visa tai Chrušče
vas pasakė būriui koresponden
tų Suomijos ambasadoj.

“Jeigu Amerikos sputnikas nu 
kristų į Sovietų Sąjungą, mes jį 
visada grąžinsime Amerikai’’, pa 
reiškė Chruščevas. Jungtinių 
Amerikos Valstybių ambasado-

Ludu”, sakydamas, kad riaušes 
buvo pradėtos, kai vienas polici
ninkas užvažiavo ant moters, va 
žiuojančios dviračių. Moteris, 
esą tebuvusi tik nesunkiai su
žeista.

Vis dar aiškina
MASKVA. — Ryšium su re

voliucijos 40 metų sukaktimi, 
kaip praneša ““Pravda” Nr. 330, 
Lietuvos įmonėse, kolchozuose, 
mašinų ir traktorių stotyse, įstai 
gose ir rūkyklose nagrinėjamas 
revoliucijos laikotarpis. Lietu
vos Mokslo Akademijos Biologi
jos instituto laboratorijose kal
bėjo M. Babianskas. Vilniaus o- 
dų kombinato dirbtuvėse kalbė
jo V. Lisauskas.

• įlenki jos diktatorius Go- 
mulka, 52 m. amžiaus, susirgo.

formuotas apie Chruščevo kal
tinimus pasakė, kad jis apie tai 
pirmų kartą girdįs.

Princesė ir pabėgėliai
MONTE CARLO, Monaco. — 

Princesė Grace, buvusi aktorė, 
gruodžio 18 d. kalbės per radiją 
į Jungtines Tautas pabėgėlių 
reikalais. Ji apeliuos, kad būtų 
pasirūpinta 55,000 politinių pa
bėgėlių iš Rytų Europos, dar te
begyvenančių Vakarų Europoje, 
pabėgėlių st ovyklose.

Lordai ir lordes
LONDONAS, gruodžio 6. — 

Vakar lordų rūmai nutarė, kad 
ir moterys gali būti lordų rūmų 
nariais. Nutarimą po balsavimo 
pasirašė lordų rūmų kancleris 
lordas Kilmouir. Šiuo nutarimu 
po ilgų ginčų lordų rūmai pra
deda naują istorijos lapą.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Japonijos 150 kairiųjų studentų demonstravo Tokio mieste 
prieš JAV ambasadą, protestuodami dėl Okinawos okupaeijos.

— Brazilijoj dėl tropinio lietaus patvino kaikurios vietovės 
prie San Antonio de Padua miesto, netoli Rio de Janeiro. Žuvo lig 
šiol 25 asmenys, padaryta nuostolių apie 20 mil. dol.

— JAV perdavė Ispanijai ui 112,000 dol. vertės uranijaus. 
Iš JAV pusės nedidelėse iškilmėse dalyvavo ambasadorius Lodge 
ir iš Ispanijos Jose Maria Arcilza, Ispanijos ambasadorius Ameri
kai. Uranijus bus vartojamas atomui taikos reikalams.

— Žemės drebėjimas įvyko Italijoj vakar, supurtęs centrali- 
nės Italijos dvylika kaimų. Padaryta nedidelių sunaikinimų ir iš
gąsdinti gyventojai. (

— Kuboje areštuota vakar naktį šešiolika vyrų ir viena mo
teris, pas kuriuos rasta dinamito, 2,500 namų darbo bombų ir kitų 
ginklų.

— Japonai kaltina sovietus, kad 7 į proe. radioaktyvumo pa
sireiškiančio viri Japonijos yra sovietų kalti.

Tremia olandus
JAKARTA, Indonezija, gruo

džio 6. — Indonezijos vyriausy
bė šiandien įsakė tuoj pradėti 
išvykti iš Indonezijos respubli
kos Olandijos piliečiams. Diplo
matinių santykių nutraukimas 
esąs tik laiko klausimas. Infor
macijos ministeris Sudibjo sa
ko, kad tuojau norima nutrauk
ti diplomatinius santykius su 
Olandija. Jis taip pat pranešė, 

j kad olandų įmonės, kurias už-! 
ėmė komunistu vadovaujamos 
darbininkų tarybos, bus užimtos 
Indonezijos vyriausybės paskir
tų asmenų saugumo sumetimais. 
Informuoti asmenys sako, kad 
bus išvaryti visi asmenys, iš
skyrus specialistus, kurių Indo
nezijai labai trūksta. Tai palies
tų 40,000 Indonezijos piliečių.

Perduos Natui
LONDONAS, gruodžio 6. — 

Britanija ir Vakarų Vokietija su 
tarė perduoti savo ginčą dėl bri- 
t ųkariuomenės išlaikymo Vokie 
tijoje Nato organizacijai. Bri
tai nori iš Vakarų Vokietijos 140 
milionų dolernj Vokietijoje esan
čiai kariuomenei išlaikyti. Tiek 
kainuos išlaikvmas sekančiais 
metais. Nutarimas paskelbtas 
po dienos diskusini tarp britų, 
vvriausvbės ir V. Vokietijos už
sienio reikalu ministerio Hein- 
rich von Brentam. Kariuome
nės išlaikymo klausimas bus 
svarstomas Nato nors tuo rei
kalu Anglija informavo Nato ta 
rybą Ęarvžiuje dar prieš at
vykstant į Ix>ndoną minnisteriui 
Brentano. Bonna praneša kad 
JAV taip pat reikalauja iš jos 
75,500,000 dol. išlaikymui savo 
kariuomenės Vokietijoje. Bren- 
’ano spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad pilnos susitarimo 
smulkmenos bus aptartos dar 
prieš Nato valstybėms susiren
kant.

• Japonijos radijas praneša, 
kad Mongolijoj praeitą ketvirta
dienį buvo žemės drebėjimas.

CAPE CANAVERAL, Ela., 
paleisti dirbtinį mėnulį nepavyko 
tądien), tuo palaidodama skubų 
vietais.

Raketa buvo leidžiama 10:45 
vai. Chicagos laiku, tačiau palei
džiant ji sprogo ir didelis dūmų 
ir liepsnų kamuolys uždengė ban 
dymų lauką. Gynybos departa
mentas praneša, kad buvę moks 
liniinkai ir technikai iš sprogimo 
vietos išėjo nesužeisti.

Trūkumai pastebėti tuojau
Dr. John P. Hagen, šefas sa

telito projekto, sako, kad netiks
lumai buvo jau galima pa
matyti tuoj už dviejų sekundžių 
po raketos padegimo. Didžiulė 
raketa metėsi atgal nuo savo 
stovo ir sprogo. Ugnis sekė spro 
girną, bet liepsnos buvo tik trum 
pą laiką.

Ne techniškais terminais kal
bant raketos nepasisekimas bu
vo pirmoje raketos dalyje. Van- 
gard direktorius Paul Walsh pa
reiškė: "Žinoma, mes esame la
bai nusivylę”.

Perdaug reklamos

Jungtinėse Tautose posėdžiau 
jančius asmenis raketos nepasi
sekimas labai nemaloniai nuste
bino. Ne vienas iš Vakarų kraš
tų diplomatų pasakė, kad tai la
bai nemaloni žinia. Gi kitas dip
lomatas pasakė, kad esą jis la
bai stebisi, kam buvo padaryta 
tokia reklama, kol nebuvo tik
rai pasiruošta. Vienas europie-

gruodžio 6. — JAV bandymas 
, raketa susprogo žemėje penk- 
atsigriebimą lenktynėse su so

tis diplomatas pasakė, kad šis 
nepasisekimas su krės visą lais
vąjį pasaulį. Jis tiki, kad sovie
tai turėjo tuziną nepasisekimų 
ligi paleido pirmąjį aputniką. 

Prezidentas tyli

Prezidentas Eisenhoweris už
girdęs apie nepasisekimą nepa
reiškė jokių komentarų.

Raketos specialistai pranešė, 
kad tokia raketa, galinti išmes
ti satelitą, bus tegalima paruoš
ti tik po šešių savaičių. Tai tvir
tina kap. Peter Horn, tyrimų la
boratorijos pareigūnas.

Daug sniego
NEW YORK, gruodžio 6. — 

New Yorko, New Jersey ir Ma- 
ryland valstybėse gruodžio 4 d. 
iškrito labai daug sniego. 15 as
menų dėl to mirė, daugiausia — 
kasdami sniegą. Sniegas krito 
25 valandas ir New Yorke jo 
iškrito rekordinis kiekis — 7.3 
colio. Ankstyvesnis rekordas 
buvo t ilk 1911 m., kada iškrito 
6.5 colio sniego. Kitose kaimy
ninėse valstybėse iškrito apie 
10 colių ir daugiau. Susisieki
mas paralyžiuotas, ir tūkstan
čiai autobusų vėlavo arba nega
lėjo pasijudinti. New Yorke gat
ves valo 8,700 darbininkų.

Y ra tokia partija
MASKVA. — Sovietų rašyto

jų laikraštyje “Literaturnaja 
Gazeta” Nr. 133 pirmas pusla
pis pašvęstas komunistų parti
jos reikalams. Jame dedamas 
centrinio partijos komiteto pra
nešimas apie nusistatymą sutip- 
rinti partinį — politini darbą ar
mijoje ir laivyne, toliau yra M. 
Aleksejevo straipsnis “Yra to
kia partija” — apie komunisti
nę vyriausybės partiją Rusijo
je; šalia to — Lenino paveiks
las. Tas faktas aiškiai atsklei
džia, jog Sovietų Sąjungoje yra 
tokios sąlygos, kad kompartijos 
pronaganda yra svarbesnė už tik 
rosios literatūros kūrimą.

Nori nuginkluoti
MASKVA. — Suvažiavę į mi

nėjimą 40 m. sukakties nuo rau
donųjų režimo įvedimo Rusijoje, 
įvairių pasaulio pasaulio tautų 
atstovai paskelbė manifestą, ku
riuo kreipiasi į viso pasaulio vy
rus ir moteris, darbininkus it 
valstiečius, mokslininkus ir me
nininkus, mokytojus bei tarnau
tojus ir t.t., ragindami, kad jie 
reikalautų tuojau sustabdyti ato 
minių ir vandenilio ginklų ban
dymus ir tų ginklų gamybą.

Patys sovietai naujuosius tech 
nikos išradimus pralenkia gro
buoniškiems tikslams, o visą pa 
šaulį norėtų nuginkluoti, kad tu 
retų laisvesnes rankas.

PAVERGTOJE LIETUVOJE
• Lietuvos vartotojų koope

ratyvų sąjunga turinti dabar 
3,700 krautuvių ir 700 valgyk
lų, užkandinių bei restoranų, 180 
kepyklų, daržovių, mėsos ir kitų 
produktų perdirbimo įmonių. 
Naujos krautuvės ir valgyklos 
esančios atidarytos Kelmėje, Kė 
dainiuose Ukmergėje, Kybar
tuose, Biržuose. Per 9 šių metų 
mėnesius vartotojams esą par
duota prekių maždaug už 370 
milionų rublių daugiau, negu 
praėjusiais metais, pranešė Vil
niaus radijas lapkričio 9 d.

• Lietuvoje neseniai pradėta 
statyti gyvenamuosius namus 
iš stambių silikatinių blokų (Vie 
nas blokas 1,5). Tokių namų 
šiais metais Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje stato
ma keliolika. Rezultatai esą ne
blogi. Mažiau esą reikią įdėti 
darbo. Plačiai esą naudojami 
tuščiaviduriai blokai pamatams, 
rūsių sienoms ir kitoms staty
binėms dalims. Kaikur statyba

• Prancūzijoj, Le Havre uos
te ketvirtadienį suktreikavo dar 
bininkai.

nenormaliai eina dėl statybinių 
medžiagų stokos (Vilniaus radi
jas lapkričio 13 d.). Statyboje 
esą siekiama taupyti miško me
džiagą, pakeičiant ją kiek galint 
kitomis medžiagomis. Kad bū
tu daugiau pastatyta butų, jie 
statomi "mažo metražo”, kitaip 
tariant kambariai yra maži.

• Skundiiasi čigonais. Rokiš
kio gyventojai „Tiesoje“ skun
džiasi čigonais. Nemaža čigonų 
šeimų gyvena komunaliniuose 
namuose, bet nedirba visuomenei 
naudingo darbo. Jie naudojasi ir 
darbo žmonių triūsu įrengtu 
skveru: Ant medžių pridžiausto 
įvairių skudurų, medžių pavėsy
je įsirengia guolius, o jų vaikai 
triukšmauja, žaloja skvero me
delius. Čigonės neduoda nei sė
dintiems, nei vaikščiojantiems 
ramybės, siūlydamos „pavaražy- 
ti, tikrą tiesą pasakyti“. Jeigu 
nesutinki, negražiai koliojasi. O 
jeigu valkataujančioms čigonai- 
tėms pasiūloma duoną užsidirbti 
sąžiningu darbu, tai iš to jos tik 
pasijuokia. Panevėžyje ir Kaune 
taip pat esą pilna čigonų. (E.)
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BU Y W C O N F I D E N C E!
MARQUETTE P ARK - BRIDGEPORT - BRIGHT ON PARK SHOPPING CENTERS

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

KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE
J

APPAREL — CHILDREN’S

MILTON’S
CHILDREN’S STORE

Exclusive infants and Childrcns VVear 
Layettes and Chrislcning Sets our 

Specialty
3403 So. Halsted St.

VVe-give S. & H. Green Stamps.

AUTOMOBILES

APPAREL — MEN’S

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

Jackets, svvcatcrs, sport shirts and pants 
specials. Come in now for finest ąuality 

merchandise.
GRovehill 6-9869

MIKE McCARTHY EDSEL
2300 VV. 03rd St.

Mike MeCartliy estėmis to hia many 
neigtiborą and. Friends a Happy Holi
day Season.

See tlie Nevv Fds<‘l novv.
AutliorUesl Sak*s At Service

YVAlbrodk 5-3200

GEORGE M. BOMERS CO. 
6430 S. Mes te ra Avė.

are vvheeltng and dealing on 
the nevv PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on

the best deal in town.
GRovehill 6-4400________

CAMI
S2T.

KLL FORD 
35th St.

GOLDYN’S MENS SHOP 
3505 W. 63rd St.

Van Heusen Shirts. New Style Chainp 
Hats, Suburbau Jackets, Life-O-Ease 
Sport Slacks, Pioneer Jevvelry and all 
other Mens Gifts. — For the Holiday

Season.

NORMAN & SON’ MENS STORE 
3452 So Halsted St.

We feature Stetson Hats and Arrovv 
Shirts. Ūse our Xmas I.ay a vvay Plati. 

VVe give S. & H. Green Stamps 
with each Purchase.

; -į- YArds 7-3111

AARON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

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

Topcoats & Overcoats for the 

Holiday Season.

MILLER’S MENS SHOP 
3401 So. Halsted St.

The finest in Men’s VVear that money 
can buy. Manhattan Shirts, Sport & 
Dress Shirts, suburbau Goats, Holeproot 
Socks & Stylish Neckvvear. Robes of all 
Styles & Sizes. A small deposit vvill hold 

any Item for your Holiday Needs^ 
Call LAfayette 3-2310

L & F TAILORS 
and MENS WEAR 

3464 So. Halsted St.
The llnest seleetion of ready to trat
anti custom tailored clothes. Also 
a full line of accesories for men. 
Ūse our X-mas I,ay-A-Way Plan. 
Shall Deposit holds any Item.

Big Discounts on 
Ncw 1957 FORDS NOVV

IN STOCK.
THE BEST IN TOWN 

YArds 7-6080 ____
FRANK KISSEL

Sėlis niore Buick,s to Lithuanians 
than anv other Salesman at 

VAN MALĖ BUICK 
See FRANK at

VAN MALK BUICK 
71st & We«tern

_________ AUTO REPAIR

ARROVV RODY & FENDER 
0041 So. VVestern Avė.

The finest of Rody and Fender 
vvork in the City. All work guaranteed. 
Beautiful complete Paini refinishing. 
Reasonable.

GRovehill 0-0080

AUTO STORES

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

Anti-Freezc Mentherfcil Base 77 c. n 
galiom Nevv Sttark ot Toys for all of your 
Kinas needs. Outstanding Television Sale, 
Trade in your old sėt novv. High Trade- 

ln Value.
LAfayette 3-46112 ________

BEAUTY PARLOR

APPAREL — VVOMEN’S

ELEANOR SMART SHOP 
2446 VV. 63rd St.

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

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

.iir ,i ' . -----
SHOP at

NATHAN’S STYLE SHOP 
3117 W. 63rd St.

For everything ynu need for the VVotnan 
you love. Large Seleetion of Gift Iteiiu. 

Budget Plan if Desired.
t

Marvel dress SHOPPE 
2650% M. 63rd St.

The finest in Kali and VViritrr Ihesses & 
Sųite for all occasions. Sizes 9 to 1 7 10
to 20 — 14’/i to The largest selei -
tion in Town. Gonte in novv for your 

Holiday Nceds 
REpuhlie 7-5922

CHICKIES HOSIERY AND 
LINGERIE SHOP 
3411 S. Halsted St.

VVe have the most complete line oi 
Lingerie & Sportvvear. A small deposit 
holds any item until Christmas. Do your 

Christmas shopping early & save.
GRovehill 6-6614

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Halsted Si.

Novv under New Ovvnership 
Franees & Melvin Sehaeffer 

Newest seler.tion of Oresnes for the. 
Holidays. Goats Sr Shorties for all 

occasions.
FRuntier 6-2440

KAY’S BEAUTY SHOP 
3042 VV. 63rd St.

Hair styling and eutting, featuring 
Hclene Curtiss cold vvaves. 

PRospect 8-9399

HANLEY’S BEAUTY SALON 
2554 VV. 59ih St.

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

Slenderizing treatments available; no 
disrobing.

Call Miss Roma
_________ VU 6-9693_____________

ESTIIER’S BEAUTY SALON 
1737 VV. 47th St.

The finest in (loutour Hair Shaping & 
Styling. Seientifie Permanent VVaving. 
Individuali/,<d Cosmetics for all of your 

Xmas Gifts.
Call IA 3-9836 — For Appt.

POVVDER PUFE BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avė. 

SPECIAL

Monday Tuesday & VVednesday 
Cold VVave $4.95 vvith this Ad. 

Bl 7-9666

APPRAISAL SERVICE

LINCOLN Bl’lLDING APPRAISAL 
SERVICE

6604 S. VVestern Avr.

Appraisals on afl types of Rt ai Katate 
Commercial, Industrini and Residential 
for buyers, sellers, lenders &. speculators.

Call — WAlbro*k 5-7592

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

TRADING STAMPS VVITH 
EACH PURCHASE

ESQU1RE CLEANERS
2414 W. 71st St.

l)ry Cleaning and tailoeiug 
DraperieH and Rūgs

Speeial i-'ing in Kult. Suitg
PRospect 6-9321 ASHLAND POULTRY MARKET 

4928 So. Ashland Avc.

Livc & Cut-Up Poultry and Fresh Eggs 
for the Holiday Season.

All merchandise strietly Fresh-Live 
Free delivery — Gali

PRospect 8-9498

LAPORTK’S
CLEANING SERVICE

2650 W. 63rd St.
Free Piek-Up and Delivery Service. Out- 
standing Cleaning Proeess. Try us ome, 
our Customers never leave us. Specialize 

in Drapes, Bedspreads and beautiful 
VVhite Shirt work.
Call VVA 5-7725

SHOP AT NEISNER’S

For Your Finest Quality Gut-Up Poultry

4723 S. Ashland Avė.
See Louis YVilk, Manager

Bl 7-6159
G & S CLEANERS & DYERS 

3805 W. 63rd St.
Outstanding cleaning Service. Perfection 
in alternations & Repairs. Specialists on 
Drapery Cleaning. Free Pilk Up & 

Delivery Service.

Call RE 5-2225

NOVAK’S STOCKYARD MARKETS

4820 So. Ashland Avė.
3059 So. Halstrd St.

A complete Line of Poultry for the 
Holiday Season at the lowest Prives.IX)R-LIN CLEANERS 

- 2501 W. 71st St.
Bring your Cleaning in Now for 
the Holidav Season. Try us once. 

Our Work sėlis itself.
Pick - Up and Delivery Service

GRovehill 6-0623

FUELS

STRACHAN COAL & FUEL O1L 
2209 VV. 63rd St.

Men-y Clieistnuis and Happy
New Year

Uuality and Service is our Motto
Gali REpuhlie 7-3800

MARQUETTE LAUNDRY & 
DRY CLEANING

2416 Mest 69th St.
CASH AND CARRY <

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

and save.
PRospect 6-7160

FURSflTURE

BRODERICK FURNITURE CO.
2424 VV. 63rd St.

6 pcs. Bedrootn suite — $695.00
3 peš. Custom built sectional — $444.00 

Now dispilayed in windowsCURRENCY EKCHANGE

71st & VVESTERN CURRENCY 
EXCHANGE

7054 S. VVesteru

Auto License Service
Get your 1958 License platės lierc

FIESTA DINETTE CO.
3016 VV. 63rd St.

Gustom Made Formica Dinette and 
Kitchen Sets at outstanding values.

PRospect 8-5797

WEST LAVVN CURRENCY 
EXCHANGE

4014 VV. #3rd St.
Get your 1958 License Platės now. 

All we*need iš your signature. We 
handle the ręst.

POrtsmoutli 7-7030

CLEMENS SHOP
2639 VV. 63rd St.

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

HEmloek 4-3110

Harry P. Raymond J.

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

COMPLETE CASKET D1SPLAY 
and Privalė Parking for your convenience

PRospect 6-8300

DĖBT. STORES

MEYER BROS. DEPT. STORE 
4805 So. Ashland Avr.

Do your Holiday Shopping now. Iii 
addition to our low priei s we give Meyer 
Bros. stamps vvith eaeh purchase. They

are money to you.

YArds 7-4900

FURS

CALIFORNIA BEAUTY 
« BARBĖK SHOP 

, 2751 West 7I»t St.
Specializing in Ladies* & Children’s 
Hair Cutting & Styling. The finest 
Permanent Wave for the Holiday 

Season. Only $7.00 to $10.00, 
Including Styling.
Call IIE 4-0271

BICYCLE SHOP

A’HERN’S CYCLE SHOP 
4546 W. 63rd St.

TRADE IN YOUR OLD BIKE 
on a 1958 SCHWINN — $32.95
and tip. Lifeiime guarantee. 

LIONEI. TRĄINS.
2,000 sguare feet of Toys 

ADVERTISING IN THE DAILY 

“DRAUGAS” PAYS.

GIVE IT A TRIAL!

HOBBY SHOP

ASCO HOBBY SHOP 
3519 So. Halsted St.

GAMĖS — TRAINS & PLAN ES 
The most complete and up to date Hobby 

Shop in Town. Buy your Holiday 
Gifts now.

YArds 7-4554

ITALIAN SAUSAGE

Italian Sausage & Roast Beef
ROSARIOS ITALIAN SAUSAGE 

2122 W. 63rd St.

Specialists. in Italian Sausage & Sliced 
Roast Beef

Call — GRovehill 6-5768

LAUNDRY

COMMUNITY VVASHERETTE 
LAUNDRY 

2942 W. 63rd St.

Specializing in Fiat VVork Finished. 
Šame Day Service.

PRospect 8-9832

ENGLEMOOI) VVASHERETTE 
1039 VV. 63rd St.

Washed, Fluff Dried, Folded & VVrapped 
all in šame day. Drop your Bundle «off, 

do your Holiday shopping & come 
baik — your Bundle will be ready. 
Specializing in Large Shag Rūgs.

WA 5-2688

LKjUORS

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

Ghampagne Speeial $1.99 — Gognacs 
our specialty. — Many other outstanding 

sales valuos this week. 
GRovehill 6-9290

POREMOST LIUU0RS 
3247 \V. H3RD. ST. 

IMPORTED COONAC 
THREE STAK HENNEHKHY 

$5.19 A FIFTH 
ALCHOHOL 190 PKOOF 

$4.79 A Flh’lTr 
lUžPIlBUC 7-K502

ZIG-ZAG LIQllORS 
#726 So. Westx-rn Avė. 

ZIG-ZAG Straight Bourhon 
$3.69 a fifth

Meister Brau, 6 Can Paek 98 c 
Drevvry’s Beer, no Dep. 12 —

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

MILLINERY

FLORENCE’S MILLINERY 
2446 VV. 63rd St.

From our exclusive collection of hats to 
add fashion and finesse to your most 
iinportant costuines. Come in now.

FLORENCE MILLINERY 
2446 VV. 63rd St.

JABLONSKĮ PHARMACY 
2557 West 7lst St.

1— Prescription Specialistu
2— We have all of your

Baby Needa
3— Cosmetics for your Holiday

Gifts as well.
4— Free Delivery Service

Call REpublie 7-215(1

MUFFLF.R SERVICE

1A1V PLI’.ASOM's MVFFLER 
SERVICE

3039 VV. «3RD. ST.
FREE MGFFLER INSTALLATION 
ON Al.L CARS. DR1VE IN NOW 
OR CALL.

REPI’HLIC 7-1728.
NO Al’PT. NECESSARY.

PHOTO STUDIO 

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

Now is the tinie to have your PKotograph 
or the Children’s PhotograpH ‘ faken for 
the f’nest Xmas Gift nioney jtan buy. 
Come in for Sitting before Dee. 15th

REpublie 7-1157

MUSIC & DANCING

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
& DANCING

SCHOOL OF CHAMPIONS 
2653 VV. 63rd St.

Professional teaehers for all Instruments. 
The finest of ballet, tap and aerobatie 
dancing instructions.

Mr. H. J. Stcinmetz, Director 
GRovehill 6-4601 >

PHOTO SUPPLIES

JKALELD CAMERA CO.
3336 S. Halsted St*-'1’

Your F riendiy Store for helpful adviee 
and lovver priee. ’

Headųuarters for Tapt- Roguiilt is 

YArds 7-6067 

PIZZERIAS

OPTICAL

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 VV. 63rd St.

Glasses ground and styled to perfection 
VVork direetly vvith the eye Physieian 
50 ycars in business. — Spells ųuality

PRospect 6-6066 — 2nd Eloor

PERSONNEL SERVICE

MAN N ELLA PERSON N Eli SERVICE 
2#0# VV. #3rd St.

E\ee||, nt I i en ol l iee poHilioiiH for 
uuolifieii Mate i,r Fentale appIleantH 
reniding SoutlovcHt. We ean help 
you olitain the ponition you desire. 
Ask for M r. or Mrs. Mannolla.

PRospect 8-2225

SORRENTO PIZZiA 
4018 W. 63rd St. '

The largest Pizza in Town for $2.00. 
Home-Made Ravioli, Spaghetti, Italian 
Sausage & Beef sanilwiches. Delicious 
French fried Chie.ken, Steaks & Shrimps. 

Come in or call for delivery.
LU 5-2720

LOUIE’N PIZZERIA 
241# W. 7I«t Street

Pizza speciali ii-8, dolieioMH Italian 
aauaage and beef aaniltvielu-a. Spa- 
ghetti and Kivioli. Open ’til t a. m. 
weekdays; ’til 3 a. m. įveekends,

REpublie 7-9258

PET SUPPLIES

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

Tt.c store that ean fili all of your needs. 
Wc have everything for you, your liome, 

your family and for your gifts. 
THE FRIENDLY STORE 

LA 3-9890

SWANSON , FUBS, INC.
2»52 W. «3RD. ST.

Furu of all types and atyles, Coatu, 
JackotM, Stolea and Searves at out- 
standing valucH. Restyling and r»- 
pair serviee. Brlrig thiu ad along 
for fre« gift.

VVALUUOOK 5-8850.

FLORISFS

KELLY &. FLYNN FLORISTS SHOP 
2734 VV. 63rd St. |

Specialists in wedding and funeral florai 
picces. Beautiful holiday boucjucts and 
corsages prepared to order. Free delivery.

Call — GRovehill 6-6622

F. Dc 1 A Y CI.EANF.RS & FURRIERS 
2525 W. 63rd St.

Specializing in Furlana CoaLs, Leatlier 
Garmeiits, l)ra|>crics, Komiais and Rūgs. 
Dyilig and Re p.,į, Service. Piek-Up and 

Delivery Service —- Gali
PRospect 6-9511

FOOD SHOP

DE LUXE FOOD 
6218 VVestem Avė.

1 1 'L
Drviįud’s Whip|wd < ream cakes decorated 

for all occasions 
Under New Management
Call — PRospect 6-4114

BILUS MEAT MARKET 
3452 VV. 63rd St.

,Choicc. Mi <jts and Chickens and Dui ks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpuhlie 7-9445

KLEGANT F<HH» MAKT 
3445 So. llalsUri St.

The largest Hflodion of lite 
finest FRUITS & VEGETAGLES 

at the lowe«t prices.
Free Delivery.

Gali YArdg 7-2835

GI IT SHOP

BOYAL GARI) & GIFT SHOP 

4344 VV. 63rd St.
Poaturing now ncw llnes of latdles’ 

Uuality Houw DrcB»eB, Lingerles, 
BloilM' H, SweaterH, SkirtH & Costutne 
Jevvelry. See Helen or Keta for Holi
day Speniais.

IIARDVVARE

MARUI 1ETTE PAINI’ & 
IIARDVVARE

Housewares Gifts. Benjamin Moore — 
Martin Srnour Painu. Ūse Our Lay- 
away Plan. Open Sundays till 1 o’cloi k. 

Tel. GR 6-9416

GOLDMAN HARDMARE 
& PAINT STORE

3363 Ho, Halsted St.
I he finest se|e< tion of Xmas Toys 

Giits for the Entire Family. Shop Early

YArds 7-2222

K & K UGUORS & TAI*
2433 VV. 7lMt St.

Outstanding valuen. K Ar. K 5 ycats 
old Straight Kentueky Bourhon $3.311. 
K & K 8 yi-ars old Straight. Kentueky 
Bourbon $3.98.

t'all HEmlovk 4-7225

KNOTTY PINE IJQIJORS 
2535 W. #3rd St. 

HOLIDAY SPECIALS

F. VV. Harper Rondcd $4.98 a fifth. 
Aneicnt Agi! $8.69 a fifth. Three 
Feathers $3.79 a quart.

GRovehill 6-11895

RAINBO LIQUORS 
658 VV. 35th Si.

The Friendly neighborhood Tavern 
for your Holiday Season 

Josephine (Jessic's)

YArds 7-6175

SOUTH SIDE LIQl,ORS’
6654 So. Halsted St.

1 — House of Stevvart Scoti h 
$3.98 a Fifth

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

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

JOE GRILL’S FOOD AND 
LIQUOR MARI 
2748 VV. 59th Si.

Purchase your Holiday Licpior now at 
the most reasonable Priei s. Ice Cold 

Beer available at all tinus.
Opcn unitl 11 P.M.

(.Rovihill 6-9880

LAVVN PET SUPPLIES 
3454 VV. 63rd St.

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

Call PRospect 8-1417

GRILLS PET SUPPLIES 
7113 S. Westem Avė.

Singing Ganaries & ParakeiTs a,s wel| as 
all other types of Birds. Tropical Fish- 
AiĮuariums and Accessories. A complete 
stock of Pet Supplies. The Finest Holiday 

Gifts money can buy.

PHARMACY

REMBLAKE - ROCIIKES 
PRESCRIPTIONS 

2421 VV. 63rd St.
l’rtiMTiption Speeial is t s 

Vitjiinrns, Insniin & haby needs 
HEmloek 4-1500

ROCIIKES MEDICAL ARTS 
PHARMACY 

3213 VV. 63rd St.
Prcseription Speciallsts 

Prrseriptions & Mcdications filled and 
sent abroad. VVorking elosely vvith your 
Physieians. Gali in or have your Physi-
cian call for itnmediatc servicc.

Free Pick Up and Delivery
VVAIbrook 5-4787

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

Skaitymas minčiai yra tar 
kas Kūnui mankšta.

— J. Atldison

IJNO’S PIZZERIA 
3342 So. Halstcd Stį

Italian Pizza 50 e. & Up 9 ineii Italian 
subinarine saudtvichcs with Green Pep- 
pers & rich red sauee. Finest in Ravioli, 
Spaghetti, • Ghii kcn & Steaks. ' Come in 

or Call
BIshop 7-9221 .,.į

PLUMBING

jmbin4VOLAND PLUMBINl 
6343 S. VVestern S

Outstanding Service — 26 >&rs in 
business — spells tpiality »ork 

PRospect 6-2600 - 1,

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

Complete Plumbing Supplies 
and Service.

In business since 19^3
Call YArds 7-2331.

RAI>,° & T V

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

■ >1
All work & Parts Guaranteed. Radios, 

Batleries and all Name Biaud tubes 
available now.

 GROVEHILL 6-6614

RF.AL ESTĄ I E

K. & K. REALTY CORPORATION 
3511 W. 57th St.

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity batbs, built- 
in ovens and rangės, baseboard hot water 
ht., tiled rear stairs. De luxe fcatures 
throughout. See these Outstanding values 
now.

LUdlow 2-1700 <

Continued on paoe 4

RUSSEL’S LIUUOK & TAP 
2555 W©»t 7lnt St.

Come in and get acquainted with 
our Tap Room. Meet »ome of your 
old friends. A complete Line of 

Liquors-Bee Wine for your 
Holiday Season.

Call PRospect 8-9312 
FOR HOME DELIVERY

DRAUGAS
THE LITHUANIAN DAILY TRIEND 

4545 West 63rd St., Chicago 29, Dlinoia Tel. LUdlow 5-9500

Entered a» Second-Class Matter March 31, 1916, at Chlcago, flllnols 
Under the Act of March 8, 1879

Member of the Cathollc Proga Ann’n 
Publlghed d a I 1 y. exept Sundays,

8UB8CRIPTION RaTF.8 
$10.00 per year outslde of Chieago

Lit hiifinlan
by tho

Gatholie I'rrgg 8ne|ety
$1 2.00 per year In 
$10.00 per yra r In

Chleago gr. Cicero 
Cannda’1

l’HENl’M KRATA: Metami, Forelcn $12.00 per 
meti, 8 mOn

yuar r
1

f'hleagol Ir ('įremi $1 ? nn $6 kO $9 60 $1.60
Kitur JAV Ir Kanadoj $ 1 n no $S kO *9 oa $1 26
Užglenyjo S t 2.00 $6.60 $3 60 $1.60

Re,lakeliu atrutpanlua taiso aavo nuoflūra Neannaudotų atralpantų na 
"augo, juoa grifllfia tik IA ankato aualtarua. Redakcija ui skelbimų turiu)
naataako. Skelbimų kalno* prlatundlamoa gavus praBymn. “t

Uf

Platinkite “Draugą . Skelbkitės "Drauge'

l
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DĖL KONGRESŲ IR SEIMŲ
Šios dienos dienraščio laidoje spausdiname savo bendradar

bio Vyt. Kutkaus pasisakymą dėl mūsų pareikštos nuomonės 
apie 1958 metais įvyksiančius Amerikos lietuvių kongresus ir 
seimus. Tą savo pasisakymą V. Kutkus pavadino “Penki kong
resai ir seimai’’. Dėl jo mes čia ir norime padaryti keletą pa
stabų, nes jis liečia gana didelius ir svarbius klausimus: 1) mū
sų dienraščio pareikštą nuomonę, 2) Alto ir Lietuvių Bendruome
nės “susitarimą”, 3) Lietuvių Bendruomenės esmę ir pagaliau — 
prašymą atšaukti Alto planuojamą kongresą.

Dėl pirmojo klausimo nedaug ką begalėtume pridėti prie to, 
kas jau buvo pasakyta “Draugo lapkričio 23 d. laidoje, nes netu
rime pagrindo jau pareikštą nuomonę pakeisti.

Mūsų manymu, be reikalo V. Kutkus taip labai tragiškai 
pergyveno mūsų pasisakymą dėl 1958 metais įvyksiančių kong
resų ir seimų.

Iš a'nksto galima pasakyti, kad visų Amerikos lietuvių ne
pajėgs sutraukti nė Amerikos Lietuvių kongresas Bostonan, nė 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas New Yorkan. Altas 
praeityje yra suorganizavęs keturis Amerikos lietuvių kongresus, 
kuriuose dalyvaudavo tarp 700 ir 800 atstovų. Į jų pramogas 
sueidavo žymiai daugiau. Kiek atstovų suvažiuos į 1958 metų 
kongresą, sunku pasakyti. Esajne tikri, kad jų nebus tūkstan
čiai, bet tik šimtai. Į Pasaulio Lietuvių^ Bendruomenės seimą 
suvažiuos apie šimtas atstovų. Laikantis PLB statuto, ameri
kiečiai į seimą galės pasiųsti apie 50 LB Tarybos paskirtų atsto
vų. Tokiam atstovų skaičiui suvažiuoti nesutrukdys nė Alto 
•kongresas, nė kitų mūsų organizacijų seimai. Juo labiau ne
sutrukdys meninės seimo dalies, nes daugumoje ji remsis New 
Yorko ir jo apylinkių lietuviais. Netrukdys ir iš toliau atvykti, 
jei toji meninė programa bus pakankamai patraukli. Iš spaudos 
galima spręsti, kad ji tokia ir bus.

Negirdėta, kad seimo ar kongreso reikalu būtų buvęs bet- 
koks formalus susitarimas tarp Alto ir JAV LB vadovybių. Bu
vo pasikeista nuomonėmis. Tai ir viskas. JAV LB Tarybos su
važiavime Clevelande 1956 m. Alto pirmininkas pasiūlė Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą šaukti 1957 liepos 1 d. Kanadoje. 
JAV LB Valdybos pirm. Stasys Barzdukas seimo reikalu turėjo 
privatų pasikalbėjimą su Alto sekr. dr. P. Grigaičiu. Girdėjome, 
kad tuo pasikalbėjimu neprieita susitarimo. Kitokių pasitarimų 
nėra buvę. Jei tokio susitarimo nebuvo, nebuvo ir ko laužyti. 
Tad niekas niekam į veidą nespjaudė.

Mūsų manymu, Altui nebuvo ir nėra prasmės savo planuo
jamąjį kongresą atšaukti, nes jo vadovybė žino, kad juo nepa
kenks nė PLB seimui, nė jos veiklai. Abiems suvažiavimams 
bus pakankamai vietos, laiko ir atstovų, o jų gražioms pramo
goms — publikos. Mūsų dienraščiui rūpės, kad abiems gerai pa
vyktų. Ir pavyks. Tuomi mes nė kiek neabejojame.

Šia proga norime pabrėžti dar ir tai, kad bendruomenininkų 
ir a'ltiečių keliai nesikryžiuoja, nes dirba vienam ir tam pačiam 
tikslui, nors pasidalinę sritimis: vieni labiau rūpinasi kultūrinių 
dalykų puoselėjimu, kiti — politine veikla. Abi sritys yra rei
kalingos. Lietuviškajai kultūrai ugdyti ir lietuvybei palaikyti 
yra reikalinga plataus masto veikla. O be politinės veiklos sunku 
būtų įsivaizduoti pavergtos tautos laisvinimą. Į tai atsižvelg
dami, mes remiame ir vieną, ir kitą sąjūdį. Tikrai būtų idealu, 
jei visi šitaip žiūrėtų į Altą ir Lietuvių Bendruomenę. Tačiau 
dar taip nėra, nors turėtų būti. Tikrai negerai, jei kas vis dar 
kovoja prieš Lietuvių Bendruomenę; taip pat yra negerai, jei 
kas kovoja prieš Altą, Vliką ar Balfą. Tačiau tuščiais pabari
mais, piktumu ar prievartos keliu padėties nepakeisime. Reikia 
santūrumo, kantrybės ir daugiau geros valios visų veiksnių prie
šakyje stovinčioms vadovybėms. Reikia ir gerų pavyzdžių, nes 
jie labiausiai patraukia.

PENKI KONGRESAI IR SEIMAI
V. KUTKUS, Detroit, Mieli.

demonstracijas, priimti rezoliu- bės vardan prašau vengti nesu- 
I cijas ir pasirodyti ne viein tik sipratimų, nelaužyti susitarimų, 
į Bostone, bet visoje Amerikoje, vienas kitam padėti, o ne koją 

Kaip eilinis JAV Lietuvių
S, m. lapkričio 23 d. "Drauge” patvirtindamas. Juk Alto va- 

til'po vedamasis “Kongresai ir dams buvo gerai žinoma, kad Pa 
seimai”. Perskaičius jį, kažkas1 šaulio Lietuvių Bendruomenės 
stipriai stipriai suspaudė šir-1 Seimas pradėtas ruošti jau prieš 
dį — ir graudu, ir skaudu, ir pik I du metus! To seimo data — ' kiekvienas, kuris kovoja prieš lie 
ta, ir... 11958 m. Darbo dienos savaitga-1 tuvių bendruomenės suorganiza-

lis — buvo nustatyta net 1956l yra ^°&as lietuvis ir ne-

Bendruomenės narys ir Alto rė
mėjas, norėčiau pasakyti, kad

kaišioti, ir atšaukti Alto kong
resą 1958 m. Tuo atveju linkiu

vesti visus Vasario 16 minėji
mus ir sutelkti galimai daugiau 
lėšų Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams.

Altui įipsūdingai ir didingai pra- SKelbkitės dien. "Drauge
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lTĮ
Nuopelningumas 

f VYSK. V. RRIZGYS

Paskutinį kartą buvo kalbėta, 
kad yra klaida jieškoti kelių sa
vo veiksmams padaryti bever
čiais doroviniu atžvilgiu. Tačiau 
tos klaikios išvengti ir daugiau 
nieko nesiekti yra permaža. Jei
gu pakankamai įsisąmoninsime, 
ką reiškia tai, kad kiekvienas e- 
same Kristaus mistinio kūno na 
rys, tai be aiškinimų kiekvienas 
supras, kad reikia saugotis ne 
vien veiksmų bevertiškumo, bet 
reikia stengtis visus savo veiks
mus padaryti ko prasmingiau
siais. Žmogus visada elgiasi, 
kaip žmogus. Mes negalime pa
daryti, kad vieną dieną būtume 
sąmoningi žmonės o kitą die
ną — koki tai nežmonės. Nega 
lime ir tą pačią dieną namie bū
ti sąmoningi žmonės ir krikščio
nys. o iš namų išėję — jau ne 
krikščionys. Jeigu kas dirbti
niais būdais, pvz. nusigerdamas, 
savo sąmoningumą sukliudo, to
kį pasielgimą vadname nusikal
timu. Būdami blaivūs ir są
moningi, mes negalime pusę die
nos būti sąmoningi krikščionys 
o kitą pusę dienos, namie ar ki
tur, — be tikėjimo, be savo krikš 
čioniškų principų. Mes visada 
esame tie patys žmonės. Visi 
mūsų veiksmai yra to paties as
mens veiksmai. Jeigu esame 
krikščionys, tai visi mūsų veiks
mai turi būti kriekščionies veiks
mai. Mums turi rūpėti, kaip vi
sus juos padaryti kilnesniais ir 
prasmingesniais; kaip juos vi
sus padaryti antgamtiškais ir

nuopelningais. “Jeigu aš nebū
čiau atėjęs ir nebūčiau jiems kai 
bėjęs, jie neturėtų nuodėmės, o 
dabar jie neturi kuo pasiteisin
ti iš savo nuodėmės” (Jono 15, 
22). Taip, krikščioniškai išauk
lėtas žmogus neturi kuo pasitei
sinti, jeigu jis savo elgesyje ne
paiso Kristaus Evengelijos. Ir 
jos reikia paisyti visur. Mūsų 
gyvenimas gali būti dalinamas į 
privatų ir viešą tik žmonių a- 
•kims, o ne Dievui. Kalbant apie 
žmogaus santykį su Dievu, visą 
gyvenimą reikia paversti ant
gamtiniu ir nuopelningu.

Žmogaus veiksmai tampa ant
gamtiškais tada, kai jie yra dori 
ir yra atliekami kokiu nors ant
gamtiniu motyvu. Nėra būtina, 
kad žmogus kiekvienam savo 
veiksmui atskirai surastų-vis ki
tokį motyvą, Veiksmų antgam
tiškumui pakanka, kad žmogus 
yra pastoviai nusiteikęs visą sa
vo gyvenimą nukreipti į Dievą. 
Kas praktikuoja nors trumpoje 
kasdieninėje maldoje savo dieną 
paaukoti Dievui, tas pakanka
mai padaro. Žinoma, žmogui y- 
ra naudinga kokią nors atskirą 
gerą intenciją padaryti ar ją ko 
dažniau pakartoti.

Sąmoningam krikščioniui taip 
pat turi rūpėti, kad jo veiksmai 
būtų nuopelningi. Mums neįma
noma atspėti, kaip kuris mūsų 
veiksmas yra Dievo įvertinamas 
ir kuo jis bus atlygintas. Vienas 
dalykas yra tikras, kad Dievo 
malonėje esančio žmogaus dori

Kur mes einame Lietuvos ne
priklausomybės atgavimo 40 me 
tų sukakties ir kitų mums bran
gių švenčių proga? Ar penkių 
kongresų bei seimų vykdymas 
pusės metų laikotarpyje tikrai 
veda prie vienybės? Ar teisingą 
išvadą daro “Draugas” tvirtin
damas, kad “Todėl nebus bloga, 
jei bus daugiau suvažiavimų, o 
•ne mažiau”? Ar nuoširdūs šie 
jo žodžiai: “Sukaktuviniai me
tai tebūnie darbo metais, kūry
bos ir didelių iškilmių metais, 
garsinančiais mūsų vardą, mus 
vienijančiais, stiprinančiais tau
tinį potencialą ir artinančiais 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomą
gyvenimą”. ,

Mano atsakymas — ne ir tik 
ne. Tai bus juk jėgų skaldymas, 
•nustatymas organizacijų prieš 
viena kitą, jų santykių įtempi
mas ir lietuvybės išlaikymo bei 
Lietuvos išlaisvinimo akcijos i 
silpninimas. Blogai padarė Alto Į 
prezidiumas, iškeldamas mintį 
1958 metais ruošti Alto kongre
są, su kuriuo bus bandoma išeiti 
į plačiąją lietuvių visuomenę. 
Dar blogiau padarė Alto suva
žiavimas, kongreso sušaukimą

m. rugsėjo 22 d. Dar daugiau — 
1957 m. liepos 1 d. su Altu buvo 
susitarta, kad, jei nebus kurių 
nors ypatingų įvykių, reikalin
gų Alto reagavimo, Altas Ame
rikos lietuvių kongreso nešauks. 
Ar yra pateisinamas toks grei
tas to susitarimo laužymas? Juk 
tai yra spjovimas į veidą ne tik 
JAV LB Centro Valdybai, bet ir 
visiems nariams. Vienybės var
dan prašau tą skriaudą atitaisy
ti ir Alto kongresą tuojau at
šaukti. Juk Altui yra pakanka
mai gera proga per Vasario 16 

i minėjimus atlikti visas norimas

veiksmai yra nuopelningi. Tokių 
veiksmų intencijose žmogus vi
sada gali įprašyti iš Dievo sau 
ar kitiems kokios malonės: gali 
juos skirti Dievui permaldauti, 
jį pagarbinti ir t.t. Mes nesa
me tikri, kad Dievas mus išklau 
sys taip, 'kaip mes norime, ta-! 
čiau yra tikra, kad toki veiks
mai Dievo akyse neliks žmogui 
be naudos. Gyvo tikėjimo žmo
gus savaime stengsis visus savo 
atliekamuosius veiksmus padary 
ti nuopelningais. Yra didelė 
klaida, kai žmogus rūpinasi ir 
stengiasi tik kaikuriuos savo 
veiksmus padaryti antgamtiniais 
ir nuopelningais, o kitus palikti

GERA ŽINIA ŽMONĖMS 
KURIE SIUNČIA PINIGUS 

ARBA SIUNTINIUS 
I LIETUVA

Dabar mes jau išmekėsim 
10 RUBLIŲ (NE 4) 

Siunčiant pinigus per 

mūsų banką j

LIETUVĄ
Pristatymas garantuotas 
ir gausite kvitą su jūsų gi* 
miniu parašu. Daug kas 
anksčiau siųsdavę siunti
nius dabar siunčia pini
gus. Dėl pilnesnių infor
macijų rašykite arba 
skambinkite

Foreign Department 
AMALGAMATED BANK

111 S. Dearborn Street 
Chicago 90, III. 

Telephctie E Ranki ln 2-4100
Mpmber Federal Deposit 
Insurance Corporation

SIUVAMOS MASINOS 
Naujos Ir vartotos. Išsimokėtinai. 

Atvyksime j jūsų namus ir patikrin-beverčiais Tercni žmosnią ta na- *lvyk81me J JUSM namus ir patiknn- uevcrciais. jergu žmogus tą pa- «|me jūsų siuvamą mašiną nemoka- 
čią dieną namuose jaučiasi ka- mai
taliku O UŽ namu elfriflsi na^n-' SIN«E« SF.WING MACHINE CO. UU1KU, o UZ namų elgiasi pagO-|M15 s Haleted FRontler H-3905 
niškai, tai niekas negali būti tik
ras, kald Dievas iš viso priima tą 
jo dvilypio gyvenimo ir elgesio 
dalį, kurią jis savo nuožiūra ban 
do į Dievą nukreipti. Gilinda
miesi į daugelį Dievo žodžių, tiek 
Sename, tiek Naujame įstaty
muose, turime pagrindo bijoti, 
kad visas tokio žmogaus elgesys 
ir gyvenimas gali nueiti pro Die
vą. Žmogus negali kartu tarnau 
ti Dievui ir mamonai. Krikščio
niui žmogui taip pat nevalia vie
ną dieną gyventi Evangelijos, o 
ktią dieną kokios nors pagoniš- lr 
kos filosofijos dvasia: ar vieną 
savo gyvenimo sritį . tvarkyti 
krikščioniškai, o kitą. — pago
niškai. Dievas ir Kristaus Evan 
gelija nėra mūsų kompetencijo
je, kad galėtume pasirinkti, ką 
iš jų imti savo nuožiūra. Mes ir 
visas niūsų gyvenimas yra Die
vo ir Kristaus kompetencijoje.

AR VERTA — *2.00 J METUS? 
Užlaikysite gražius plaukus plau

dami galvą, mišiniu
NAUJA GADYNE 

Pasekmingai vartojamu per 40 metų. 
Siųskite $2 už 8 oz. bonką. 

FRANK BITAUTAR 
527 E. ENpositinn, Denver, Oolo.

NAUJAI ATIDARYTAS

PARAPACK INSTITUTAS
Išbandyta, priemonė prieš arthrltis 

reumatizmo skausmus.
Skambinti — I’Rospect 8-475A 

OLGA SAKALAUSKAS

POWDER PUFF BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avė. 

SPECIAL
Monday, Tuesday and Wedn»‘sday 

Cold Wave *1.95 with this Ad. 
Tel. HI 7-9666

JANIS KLIDZEJS
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(TĘSINYS)
Andrius ėjo vieškeliu ir smiltimis aplipo jo batai. 

Lipant į traukinį, nenorėjo jų nukratyti — Smilšanų 
žemę turėjo nusivežti ir į Rygą.

Savo kambariuką Rygoje Andrius rado visai už
imtą: draugai sėdėjo ant kėdžių, lovų ir ant stalo.

— Ramiai! Smilšanų diktatorius ateina! — kaž
kuris juokaudamas šaukė, ir visi pašoko.

— Ponaičio akys kaip lūšio... Ausys nubučiuotos... 
ženklai pasilikę... Turbūt ten yra ir mielų mergaičių? 
Na, prisipažink, prisipažink!

Taip ir visaip šaukė vienas per kitą.
— Būkite ramūs, jūs idealistų ir gyvenimo archi

tektų gimine! Pirmiausia jums galiu padovanoti po 
saują smėlio, kurį atnešiau iš tos pusės savo batais. 
Bus palaiminimas ir talismanas.

Pasisveikino visi.
— Na, kaip patenkintas su savo pavaldiniais? — 

jie klausė.
— Žmonės ten jau pradeda gyventi! — sakė An

drius, paskutinius du žodžius ypatingai pabrėždamas.

galėtų būti nė jokiuose Lietuvos 
vadavimo organuose, nes, jeigu 
jam ne prie širdies suorganizuo
ta Lietuvių Bendruomenė, jei Į 
jis neįsijungia į jos eiles, jei ma-' 
no, kad geriau tebūna palaida lie1 
tuvių masė (arba susigrupavusi 
į mažas grupeles) ir tokią ją 
stengiasi palaikyti, tai tuo pačiu 
jis silpnina mūsų jėgas, nes tik 
vienybėje — galybė.

Durys į Lietuvių Bendruome
nę visiems atviros ir kiekvienas 
joje laukiamas. Jei kam nors ne
patinka ar tai jos įstatai, ar va
dai, ar mato kitokius trūkumus, 
visa tai jis gali stengtis į ją įsi
jungęs demokratiniu būdu pa
keisti (daugumos valia). Nie
kam nėra suteikta teisės Bend
ruomenei diktuoti iš šalies, kaip 
dabar yra daroma.

Baigdamas dar kartą vieny-

AUKOS Ut KALEMORIV
kalendorių atsiuntiUi

šie
“Draugo"
asmenys:

Juozas Jusys ........ $1.00
M. Tomašauskienė .... 1.00
Kastancija Jurgaitis . . 3.00
D. Giedraitis .............. 1.00
Pranas Visockis .......... 2.00
Ačiū geradariams.

‘Draugo” administracija

SHARKO’S RESTAURANT
6301 West 63rd Street

Turime virtinių ir “parogic” kiekvieną 
šeštadieni ir sekmadieni 

Varškės ir jautenos virtiniai šešt. gniod. 7 d.
Also featuring Charcoal Broiled Steaks and 

Fried Chicken all you oan eat.
Privatūs kambariai bankietams, vestuvėms,

sukaktuvėms, krikštynoms, pobūviams ir t.t. Atdara 7 dienas sa
vaitėj nuo 11 v. r. iki 1 v. naktį. Rezervacijoms telef. I’O 7-8207.

j*

Skanus Europietiškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. Šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apylin
kės krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj ' užsakyti
a E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chicago 7, III. MOnroe 6-6692

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th Ir 7th Avė. Arti visų “subvvays”)

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

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

SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS
Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 

siuntėjui patogiau Užmiesčio klijentai gali būti tikri, kad jų prisiųsti siuntiniai bus tuojau su
tvarkomi. Gavę Jūsų pakietą tuojau pat pasiųsime Jums detalią išlaidų sąskaitą. Siuntiniai 
bus gerai supakuoti ir išsiųsti 48 va), laikotarpyje. Po kelių dienų siuntėjas gaus oficialų kvi
tą iš pašto — Post Office. Jūs taip pat gausite Jūsų giminių ar draugų asmeniškai pasirašytą 
kvitą, tvirtinantį gavimą iš Jūsų dovanų siuntinėlio.
SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, IR MUITAS, YRA Iš ANKSTO ČIA APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKftJIMŲ.

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

MŪSŲ KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERTBUOTA PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ, ODŲ, VAIKAMS RŪBŲ, SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGŠčl Al JSIOS KO- 
KYBES PRIEINAMIAUSIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. 
IŠSIUNČIAME SIUVAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECH
NIŠKUS INSTRUMENTUS, IR FOTO-APARATUS.

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

Visos informacijos duodamos telefonu CHelsea 3-2583
niiiniiiiiniiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiuiiiHiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinHnii)

Mūsų klijentų patogumui atidarytas naujas skyrius Clevelande, adresu —

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

— Tai puiki žinia! Mes, kiek čia mūsų yra — 
dešimt, dvylika busimųjų laikraščių redaktoriai — šią 
žinią kada norst išspausdinsime kaip sensaciją: žmonės 
pradeda gyventi!...

— Ne, kaip istorinę medžiagą... taip dar kažkuris.
Amžinasis juokdarys, teisės studentas Cimpulsas 

pašoko ant kojų ir išsitempė kaip siūlas.
— Rugajau, mūsų seneli! Pranešu: tavo misionie- 

riavimo metu prie Smilšanų mergaičių širdžių ir ūki
ninkų smegenų klodų Rygoje įvyko istorinis įvykis. 
Prašau, chronologinėje tvarkoje: Kalnietis, Pakuras, 
Vancas ir Tirumniekas, kaip ir tu, palieka civilizuotąjį 
gyvenimą ir išeina į pasaulį diplomuotais misionieriais; 
Jonas Bajanas suklupęs meilėje, nes užmiršęs prisipa
žinimą; profesorių kabinete Augustui Tiltui pertriikęs 
Niutono binomas, remontas kainavęs porą stiklų; Juo
zas Leicis užprojektavęs žmonių inkubatorių ir mane 
pakvietęs į krikšto tėvus, jei tie sutvėrimai atsiras; 
Edvardui Erzmaliui realybės teorijoje išnykusios jus
lės: abu mylime tą pačią mergaitę — jam neskauda, 
abu mušėmės — jam neskauda. Baigiu!

Jie juokėsi, ir Cimpulas linksmai mirksėjo akimis.
Kažkuris knisosi po Andriaus knygų lentynas.

— Tyliąi! Žmonių vaikai dėmesio! — jis šaukė, 
ir visi matė, kad tai buvo Jonas Bajanas, filosofijos 
studentas, kuris triukšmais ir triukais varžėsi su Cim- 
pulu. — Knisantis po Rugajaus rankraščius suradau 
hereziją. Darau išvadą, kąd jis turi ryšių su pačiu vel
niu ar jo civiline žmona...

Bajanas sutaisė rimtą miną kaip pats prokuroras 
ir tęsė: ■* artM

— Pamanykite, jis jau prieš keletą metų parašęs 
dešimt įsakymų, ir turbūt jų laikosi pirmiausia. Iš tie- 
šų.čia be inkvizicijos neapsieisime! Reikėtų tokį sutvė
rimą išlaisvinti iš medžiagos. Ji jam tokia pat nuodė
mė, kaip Husui, Kopernikui ar kitiems heretikams.

į abi rankas Bajanas pasiėmė lapą ir skaitė:
— Klausykite Rugajaus įsakymų!
1. Dirbti, dirbti, dirbti!
2. Tampančią ateitį mylėti.
3. Gimusias ar pasidariusias miestietes nemylėti.
4. Dvasios pigmėjus ir pataikūnus neapkęsti.
5. Draugų idealistų jieškoti ir rastus suprasti.
6. Jėgą ir grožį dievinti ir amžinai jaunesniu pa

sidaryti.
7. Apie gyvenimo posūnius ir sudirbtas rankas 

kasdieną pamąstyti.
8. Dvasiniai ir kūniškai alkanus suprasti.
9. Žmogaus verte gyvenimą matuoti.

10. Šviesiai degti darbu tėvynei ir tautai.
Buvo tyla.
— Hm... Manifestas... — kažkuris atvėrė lūpas.
— Ypač tas trečiasis baisus ir lemiantis, — sakė 

juokdamasis kažkuris.
— Ten kartu pedagogika ir teologija, — papildč 

Cimpulsas.
. — Ar tu jų laikais, seneli? — klausė Andriaus akį

primerkęs Bojanas.
________ .(Bus daugiau)
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TAVEKNS CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
E. I. MITCHELL REAL ESIAIE

Mortgages — Sales — Insurance
VVc are alwavs willillg tu serve you. 

CIIESTER AUSTON Sales Manager 
SALESMEN

Cha.*. Kikilis Jot* Dryja
lxo Biliūnas Gco. Greune

2501 W. 69ih St. — WA 5-5431

VERS A- ANN’S TA VERS 
1054 S. 93rd St.

Atvykite praleisti malonų vakarų 
su savo senais draugais. .šventėms 
specialios kainos už. Bourbon Ii 
Seoteli degtines.

RKlianee 5-5319

KELKUOV^FTEMS

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

Crlb setu, Cuthollc prayer books. 
Rosaries, Statues. pietures and many 
other rengiuos gifta.

REpublic 7-2156

RENTALS

IVESTERN TRATLER RENTALS 
7437 So. \Vestern Avė.

Haul lt yourself 
l.ovv Rentai Kates 
Come in now and pick 
up your Trailer

REPUBLIC 7-9493

WALS TRAILER SERVICE 
4221 W. 63rd St.

Movė it yourself. 2 & 4 Wheel Trailers 
rented by the hour, day. Special rates on 
the wcek. Cement Mixers, Roto Tillers 

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Gali PO 7-2128

PIONEER LIQl'OR & TAP ROOM 
4418 W. 63rd St.

Buy vvhiskey here a# low as $2.88 a fifth. 
lake home a galioti oi draft beer for 97c. i 

A galioti of inilk only 75c.
Free Deli very 

Call POrtsiuouth 7-9431

WALLY’S PUB 
3159 So. Halsted St.

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

See you soon -WALLY.
____________VI 2-9127____________

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

While you’re out doing your Holiday 
Shopping stop in and see Jim and 

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

V ARI UTY STORE

PROGOS — OPPORTIMTIES

L A U N D R Y
CASH AND CARRY

Parduodadama skalbykla Mar- 
quette Parke. Galima pirkti su na
mu arba be namo. Labai gerai ei- 
nantis biznis. Tel. PRospect 6-7160

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

Parduodamas MŪRINIS N.AMAS 
& TAVERNA su visais įrengimais. 
Prieinama kaina. Gera proga tin
kamam asmeniui.

7132 S, RACINE AVĖ.

PAJ1ESKOJIMA1-
Jeiškomas pusbrolis VACLOVAS 

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

REAL ESTATE REAL ESTATE REAL ESTATE HELP WANTED — FKMALE

SEWING CENTER

ABC SEVVING MACHINE CO. 
(Chicago Largest Sevving Center) 

3034 W. 63rd St.
Save $100,00 to $200.00 on Necchi, 
Pfaff, Phoenix, Viking and Singer Sevving 
Machines, during this Special Holiday 

Season Offer.
VVAlbrook 5-7812

SHOES

MICHAELS SHOES 
2419 W. 63rd St.

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

our striking styles nolf. 

MICHAELS SHOES

HOWARD’S SHOES INC'.
3950 W. 93rd St.

The fiuest scjections i n Men’s, 
Womcn’» At Children’s Shoes. Do your 
Holiday Shopping with

1H>W AJU>’H Early 
Tcl. 1*0 7-0333

NATE’S SHOE STORE 
34 49 So. Halsted St.

Shoes, Handbags and lio&icry for the 
entire Family. A complete seeh tion of 
new Fall & VVinter Styles. Buy vvith 

confidcnce.
LAfayette 3-0636

CAMERAS

MALELO C AMBRA OO.
333€ S. Halsted

Your friendly store for helpful advlce 
and lovver priee. Lionei Trains at 
outstanding values.

YArds 7-0007

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

Plastic Drape Sale 77 c. Plastie Storiu 
Window.s Reduced 10%. This week only.

Ūse Hoolvvorth's Lay-A-VVay Plati 

50 c. vvill hold any iteni.

CLEANERS & TAILORS

PASTEL CLEANERS 
2753 W. 71st St.,

Bring your Cleaning in novv for the 
Holiday Season. Minor Repairs Free. 

We Give S & H Green Stamps 
VVith all cleaning. Free Pick-Up & 

Delivery
Call VV Albrook 5-3513

FOOD SHOP

l»E LI'XE F<X»1»
0318 So. VVestem Avė.

Lloyd Harris l’unipkin & Mince Pieš. 
Dressel's Whipped crvain cakes de

corated for all oceasions 
Under- new Management

ANN & BUD LIBERTY
Call PRosĮHi-t 0-4114

HARDYVARE

MARŲ! E ITE PA4NT & 
HAKDU'ARK 

3113 West 93r«l St.
li'Cj. nuolaida su šiuo skelbimu, 

kaleliu dovanos ir nuimi reikmenys.
Pasinaudokite mūsų lay-a-day planu. 

Atdara iki 9:30 šiokiadieniais ir
sekmadieniais iki 1 vai.

(iRovehiU 0-9410

Ona Magdušauskienė Kasparai- 
tytė jieško savo brolio Kazimiero 
Kasparaičio, s. Jono, iš Skirsnemu
nės, Jurbarko vals., gyv. Water- 
bury. Atsiliepti seseriai į Lietu
vą arba — K. Dobilas, 1430 So. 
48th Court, Cicero 50, III.

Jieškomas kun. VINCAS R£- 
ČIŪNAS iš Antkalniškių, Jurbar
ko vals. Turiu svarbių žinių iš Lie 
tuvos. K. Dobilas, 1430 S. 48th ! 
Ct., Cicero 50, III.

Tėvų jiešk. HENRIKAS PAR- 
GAUSKAS, kilęs iš Viekšnių. At-' 
siliepti V. Stankaitytė, 5823 So. S 
Whipplo St., Chicago 2S, Iii.

Jiešk. ADOMAS RABLLAUS- 
KAS (RABLOFSKI), s. Adomo, 
kilęs iš Igliškėlių kaimo, Marijam
polės apskr. J Ameriką atvyko 
1910 m., 1924 metais, gyv. Pots- 
ville, Pa. Jieško jo brolis. Jieško- 
masis, arba kas nors iš jo šeimos 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: A. 
Rabliauskas, 812 E. 58th St., Chi
cago 37, III. Tel. MIdway 3-7741.

Jieškomi — 1) SIMANAS KAI
RAITIS, s. Petro, gim. Marijam
polės apskr., Veiverių vals.. Mau
ručių kųi. 2) JONAS KAIRAI
TIS ,s. Petro, gimęs Marijampo
lės apskr., Veiverių vals., Mauru
čių kaime. Jieško Adelė Kairaity- 
tė Rajackiene, gyvenanti Lietuvos 
T.S.R., Kauno rajone, Garliavos 
miestelyje, Petro Cvirkos g-vė Nr. 
13.

MAKųl ETTE l'AKKE. 2 mūriniui 
namui po 3 uugštu. l-us namus 3 bu
tui po g kiliuli, ir 2-as nunius 2 bu
tai po 5 kuuib. Prie abiejų namų
2 autom, garažai. Namai gerame 
stovyje. Reikalinga pamatyti, kad 
galėtumėt Įvertinti.

Marųuetn* Puiki* 5 kamb. mūrinis 
bungaloiv. Centralinis šildymas ap
kūrenamas alyva. Virtuvė išklota 
plytelėmis (Tlle kltchen). 2 autom, 
garažas. Pilna kaina tik $16,500. 
Įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis 4 kambarių — i*\|iamlable. 
6 metų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažas su įvaižavimu Iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4.000.

9 kamb. minias, 1 f/, vonios. Pasta
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karštu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $3,000.

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

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

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

9 kamb., 3 mleg., garažas. $13,790 
9 kamb. mūr., 3 mieg. gar. $15.509 
5 kamb., mūrinis naujas. $18,500.
3 po 4 kamb., mūr., dkl. sk. $33,000. 
Turime ir daugiau namų pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate

inur. 3 bt. kraut c. š. gar. — 23,400 
mūr. 3 bt. išdek. c. š. gar. — 24,500 
iiiihI. 2 bt. c. š. gar. g. stovy — 16,900 
mūr. 9 kb. naujas, llit lot. — pigiai, 
fra pigių ir |n>iningų namų sąrašas

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

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

centr. gazu šildym. .reikia parduoti 
šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

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

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

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

Šipje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2900 W. 59th St Tel. PRospect 8-5454

000000000<KH>00000<XX>00<X>«K> 
MAHŲl l.TIE PARKE

2-jų augštų mūr. 2 po 6 k. Alyvos 
kuršto vanil. šiluma. 2 mašinų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 
baž. $28,400.

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

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

GAGE PARKE
Gražus 5 kamb. mūr. bungalow su 

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

KITI'R: 4 liūtų niūr. 1—5 k. ir 
3—4 k. Metinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $18,000.

PASITEIRAUKITE mūsų niunų 
surašė Ir Įsitikinsite gerais pirkiniais

VARPA S
Real Išstatė — Insurance — Rentals 

Notary Public 
5916 So. Westem Avė. 

PRosp. 8-2234

<XXXXXKXXX>O<>CH3<XXXXXXXXKXX>

G1RLS! WORK NEAK HOME
An-uugc Yliui- 4)wu Hours

Betueen 8:30 and 5. No Šals. 
K1L1NG — KOME TVP1NG

MR. MANSFIELD CL 4-1919 
3626 S. Iron

MISCELLANEOUH

2439 W. 69 St.

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

Med. 2 a. 3 but., 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 GLlffside 4-7450; Res. 

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 sekm.)

PIRKITE ir parduokite savo ne- 
he. 4-8392 kilnojamą turtą per mano įstaigą.

| Naudokitės mano teisingu patama- 
i vimu.

L KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpublic 7-9400

OPTICAL

UHLEMANN AKINIAI
Naujausios mados. Prieinama kaina. 
Matykite savo akių gydytoją ir at

vykite — tuojau patarnausime.

3401 \V. 93rd St. 3nd floor

PKosĮM-et 0-0000

Koste Žitkaitė įieško savo se
sers ELZBIETOS ŽITKAITES (vy 
ro pavardės neprisimena). Taippat 
jieško brolius: JUOZĄ, VINCĄ, 
JURGĮ ir JONĄ. Visi gyveno She- 
nandoah, Penn. Sesuo prašo, kad 
nors kuris iš jų atsilieptų. Jos 
adresas: Kaipsuko rajonas, Liud
vinavo paštas, Kūlokų kaimas, Žit- 
kaitė-Barutienė. Arba teirautis ad
resu: 7236 S. Rockwell St., Chica
go 26, III.

Rcmkitc dien. Draugu
Bronė Vitartaitė, gyv. Lietuvo

je, įieško savo tetos VERONIKOS 
DAMBRAUSKIENĖS, d. Nikode
mo, gyv. Chicagoje. Atsiliepti šiuo 
adresu: “Draugas” Adv. No. 3426, 
4545 W. 63rd St., Chicago 29, III.

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

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.

NEPRALEISKITE PROGOS
2. modern. butai, plytelių vonios, 

kabinetai virtuvėse, liauja alyvos šild. 
sistema, garažas. Erdvus sklypas. Lie
tuvių pageidaujama apylinkė. Viskas 
tik $27,900. REnubiic 7-9401.

M ARŲI'KTTE PARKE parduoda
mas mūr. 5 kamb. namas su 3 mieg. 
k. ir erdvia patalpa tinkama bet ko
kiam bizniui arba raštinėm. Centr. 
šildymas karštu vand. 2 niašin. gar. 
Kaina tik $23,000. Skambinti

— REpublic 7-9401.

SKUBIAI PAIUH ODAMAS dėl li
gos 3-jų butų mūr. pajam.ų, namas. 
Modern. įrengti butai, karštu vand. 
alyva šildomas. 2 mašinų gar. Kaina 
$24,200. Skambinti REpublic 7-9401----T—* ■

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

9939 So. Mapleuoml Av., Clilcago j 
Tel. HE 4-7482 arba, CL 4-7450 i

Pranešame klljenta.ms naują mūsų garažo adresą —

V & K WESTERN AUTO SERVICE
4318-20 SOUTH AVESTERN AVENUE

Tek: Dienomis LA 3-1790, Naktį HU 3-0540 arba VI 2-3566
Atliekame visus mašinų taisymo darbus: motorus, ištaisome 

visus įlenkimus, dažome stabdžius. Parduodame baterijas, padan
gas ir viską kas yra reikalinga mašinom, be to perkant pas mus 
muflerius kartu su išmetimo vamzdžiais, įdedame veltui. Taippat 
klijentų patogumui turime savo vilkiką, sugedus mašinai prašome 
skambint: telefonu.

BROLIAI STRAVINSKAI

REAL ESTATE

CICERO
ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI 

SEKMADIENĮ 
Nuo 1 iki 5 valandos

2-jų butų mūrinis — 6 ir 6 kamb 
Garažas. 2 atskiros apšild. siste
mos. Įkainuotas skubiam parda
vimui $28,500.

Tel. FACULTY 3-6607

1829 SO. 49TH COURT
Z

Duokite dovanų kuria visa flelmn , 
galės pasidžiaugti. Kainos labai nu
žemintos ant. visų namų reikmenų o 
pristatymas Iki Kalėdų garantuotas: 
Vertė daiktų tokia gera, tad kad tu
rėtumėt. gerų pasirinkimų pirkite 
h n Kst i!
T. V. Kwiv<’l Kėlios reg. $79.50, 

dabar 848.00.
HasMaks reg. $8.49 Ir aiigšėbiii, |msi- 

rinkite dabar už 04.99.
Custom muile Sofa A- l-'op-lls reg.

$299.50. įlabar $199.00.
Stalinis Radijo reg. $39.95. dAhar

$18.00.
Atsilošiama Kėdė, tisu Aylon. reg. $99.50, dabar $99.50. •
Druni Tablės - staliukai. geros kokybės, raudonmedžio arba ši lesūs 

reg. $49.95, įlabar $38.88.

KAINOS SU NUOLAIDA 
PERKANT KALĖDOMS

Visas prekes turime tik prieš išpardavimų

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE CO.

3424—28 W. 63rd St. t I IEtnlock 4-3351
• ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALftlR' •

Atdaras apžiūrėjimui kasdieną 1 
de luxe 3-jų butų namas 

MODELIS ADRESU
3712 W. 59th St.

$45,500. Žemas įmokėjimas arba j 
mainys į namus. Daug pagerinimų, i

v: " ~ . »Vienos seinios namai
60th ir Rutherford Av.

$18,500

Wm. I. TUNNEY
BUILDER

LUDLOW 5-3060

REAL ESTATE
Paskolos. l^Jej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

WKXSS»SS8SS3Ck3W3M3S3iaCMCK.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskaa instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditioners) ii atlieku 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
Tat OLymple 6-0775 nuo 8 vaL 

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

OLympie 2-6752

liet. apdraudoh agentttra 
•Visų rūšių apdraudos. Automobl 

ilų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bes patvlrtlnos kainos.

Prieš darydami apdraudaa kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAIbrook 8-597)

INTERSTATE INSURANCE AOENCY 
9108 S. Ashland Avė.. Chicago 86. IU.

TURTO PALIKIMAS
ŽEMĄ KAINĄ

5 butų mūrinis — 4 po 4 k., 1—- 
7 k. Tik 38 m. senumo. Labai ge
rai prižiūrėtas. Geros pajamos. Ge
roje vietoje. Mokykla, bažnyčia, 
krautuvės ir autobusai prie vie
tos. Kaina tik $16,000, įmokėti 
$10,000.

BEDARBIO NAŠTA
Priverstas parduoti 6 butų mūr. 

namą — visi po 4 kamb. Vonios ir 
kiti patogumai. Bažnyčia, mokyk
la, krautuvės ir busai prie vietos. 
Kaina, tik $18,000. Informacijoms 
skambinti — TAylor 9-2733.

MARUI l-rm*: PARK!: — Gražus 
ir gerui išlaikytas mūrinis. Dideli vi
si kamb. o ypač Gontinis. 3 po 5 k..
3 autom. mūr. gar. Prieinama
kirtna. z

ttKIGHTON PARKE — Mūrinis,
4 butai ir krautuvė, 2 autom. mūr. 
gar. . Viskas išrenduola. Pajamų 
$4oo j mėn. Kaina $33,<100.

VENTA
1077 Ariiicr Am*.
I.Afavette 3-3881

PREI-’I’ERRI'J) REAI/ry AM) 
KUILD1NG

0028 S. YVestern Hl 9555
St. Mary Štai* of the Sea parap. 

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

- 9129 S. Kllboum

APZIfltftKITE ŠIUOS NAMUS 
PRIEŠ NUSIPERKANT SAU NAMĄ

5 gražus 100 Plūs mūriniai namai, 
3 mieg., 1 blokas nuo St. Bede baž
nyčios ir mokyklos. 3 blokai nuo 
viešosios mokyk., šiaurės rytų kamp. 
84 gatv. ir Kostner. Atdara 1-5 m*k- 
madienj.

,1. E. O’CONNEUU & SONS. 
Bi’IUllERS OP BETTER HOMES

Essex 5-3878.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 4 
kamb. Arti 28th ir St. Louis. Ga
ražas. $12,500; įmokėti $2,500.
________ LAtvndalo 1-7038 _____

GRAŽUS 2-jų butų namas 6 ir 
6 kamb. Gazus apšild. Garažas. 
Apylinkėje 26th & St. Louis Avė. 
Mokesčiai tiktai $165. $17,800.

LAwndale 1-7038

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. Blshop 7-8340 
2787 YVest 43rd Street

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

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TErminal 9-6581 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 515
Nolton, Wtllow Springs. UL

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

Statome naujus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairias remonto darbus, skubiai 
gerai ir pigiai.
šaukite DAnube 9-2798 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymplc 2-5121 nuo 9 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro

= S I U N T I N I A I Į LIETUVA3

su iš anksta apmokėtu muitu ir 100% garantuoti
NAUII DAIKTAI, MEDŽIAGOS,

ODA, VAISTAI, MAISTO PRODUKTAI

Geriausioji rekomendacija mums, tai 
daugelis tūkstančių klientų visame / 
Jungt. Amerikos Valstybių krašte

CENTRAL PARCEL 

SERVICE, INC.

220 So. State Street, Chicago 4, III.
Ar estate matę mūsų puikų medžiagų (vilnonių, 

sintetinių, medvilninių, odų, skepetaičių kojinių, 
eta., pasirinkimą

Musų firmų turi 
huvo ulsklių 

suturtį hu 
InturtHtu 
Maakvojo 

nuo 1947 m.

Nemokamai vieta mūsų 
klientu autotnobiliuins

Įjastatyti. 
Telefonas:

- M'ĄRAHII 2-9351
Reiknlnukite nauju 

katalogų.

Mis išsiunčiuiiiu 
.lltsų siunl iniuš 
tl>*siul iš ( Ii Iru- 
gos ir prlutnto- 
m>* klek lik irn 
llllllt grrlčlll II.

CICERO. $3,500 įmokėti. 3-jų 
butų medinis namas. Apylinkėje 
52nd ir 31st St. 4-4-3 kamb. Ga
zus apšild. $13,500. Blshop 2-2162

Savininkas parduoda modern. 
rezidenciją, 3 mieg. kamb. Plyte
lių virtuvė ir vonia. Karštu vand. 
apšild., gazu. 2 autom. gar. su pa
keliamom durim. Rūsys. Arti 62-os 
ir Maplewood Avė.

WAlbrook 5-0698

$10,300 PILNA KAINA. 2-jų 
butų mūrinis namas. 5 ir 4 kamb. 
50 pėdų sklypas. 2 autom, mūr ga
ražas. Įmokėti $3,000. Arti 24th 
ir Hamlin. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAwndale 1-7038.

MŪRINIS 2-jų butų namas. Apy 
linkeįe 26th ir Moman. 4 ir 4 k. 
Garažas. 33 pėdų sklvpas. 1 kamb. 
pastogėje. Mokesčiai tik $90. Įmo
kėti $3,500. SVOBODA, 3739 W. 
26th St. LAundale 1-7038.

CICERO BARGENAS. 50th ir 
3Įst St. 3-jų butų namas 4-3-4 k. 
Gazu apšild. Pajamų $190. $14,500

SVOBODA, 6013 C«rmak Rd. 
IHshcp 2-2162

ROOMING HOUSE. 20 kamb. 
Apylinkėje Lake ir 5600 į vaka
rus. Pajamų $12,380. — Kaina 
$39,900; įmokėti $15,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAundale 
1-7038._________________  _

$3,0041 ĮMOKĖTI. 2-jų augštų 
mūrinis namas 5 ir 6 kamb. Pil
nas rūsys. Karštu vand. apšild. 2 
autom, garažas. 30 pėdų sklypas. 
Arti Cermak ir K»eler A ve. John 
Ą. Oiiska «’ Uo.. 3501 W. 26(h St. 
Blshop 7-1000._________________

T’urduviniiii 26 rollij angliškus dvi
ratis, iii)*rg:i il<*i. Guraim* utovy. .'tu 

I eoliiĮ l>allu "< i*own” guzu krosnis, nu 
nutomntlškii laiko sknitykliu Dnokl- 
t« pusiūlyniiĮ. Oltyniplc. 2-9788,

STANKUS
CONSTRUCTION CO.

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

PRospect 8-2018 

iį 7403 SG. WE8TURN AVĖ. 

t’lilciitfn 39, III.

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

I6NUOMUOJAMA — FOR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Tarpininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turime 
laukiančiųjų sąrašą.

VARPAS Real Estate
5919 So. Western. PRoapcyt 8-2284

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

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

Išnuom. 5 kamb. mūrinis bun- 
galow, Marąuette Parke 6230 So. 
Albany Avė. Prie gero susisieki
mo. Apžiūrėti galima vakarais, ar
ba visą dieną šeštad. ir sekmad. 
Dėl rakto kreiptis adresu: 6234 S. 
Alban.y Avenuc.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, 
1-ME AUGŠTE Iš KIEMO 
6541 South Talman Avenue

IŠNUOM. KAMBARYS 

6643 S. Rockwell St.

REAL ESTATE

30 AKRU MIŠKO l’RIE EŽERO
Gražus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namas. Rūsys. Dvigubas mūro 
garažas. Prie US 6 kelio, apie 140 
mylių į Rytus nuo Čikagos. $17.000. 
A. Rėklaitis.

$100 PAJAMĘT f DIENĄ
Arti Ashland ir 47-os 18 metų mūr. 

namas. Didelė ir graži taverna. Mo
derniškas 5 k. butas. Rūsyj salė po_ 
būviams, šalia namo 25 pėdų skly7 
pas, kuris vasaros metu naudojamas 
bizniui. $28,000. A. Katilius.

$720 MEN. PAJAMŲ
Didelis mūr. 3 aukštų 11 apart- 

nientų namas, parduodamas už 
$43,000. Per 5 metilu namas pats sa
ve apmokės. Gerai pagalvok ir pa
daryk išmintingų sprendimų: užtik
rink sau ateitį — nepraleisk šito na
mo! A. Sirutis.

P. LEONAS
REAL ERTATP

2735 West 71st Street
Visi telefonai: WAIbrook 5-9015

ST. SYMPHOROSA PARISH
MODEL AT

6000 S. Mason
2 blocks to school and church. Ncw 
5*/2 rm., 3 bedrm. home, kit. di- 
nette comb., fully decorated. tile 
kit., tile bath, pickled woodwork, 
overhead sewer and sump pump. 
Open Sunday 2-5. Also available 
a4 —

5118 S. NAGLE 
5835 SO. OAK PARK 
6112 SO. PARSIDE

4353-55 SO. KEDVALE

G. ENGEL
CONTRACTOB

For appt. RE 5-8538

HELP WANTED — FEMALE

STENOGRAPHER
^3OO to 0325

Age 25 to 40

National manufacturer of beauty and barber eąuipment located 
on near north aide needs a steady trained steno to work in their 
sales department. Dictation, soundseriber and IBM typewriter. 
Excellent salary, opportunity, 37*/2 hr. wk., profit sharing and 
many company benefits.

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

EMIL d. PAIDAR CO.
1120 NO WELLS STREET
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PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame i Lietuva, SSSIi ir kitus kraštus Angliška me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi mašinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunčkuue.

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

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

No. 8 — 20 s v. cukraus $1 1.61

No. 9 — 20 
taukų . . . .

sv. kiaulinių
$20.90

No. 30 — 20 
miltų . . . . ,

sv. kvietinių
$10.85

No. 35 — 10 sv. kumpio,
5 sv. Sulaiui ir 5 sv.
bacouo .................................. $32.76

No. 38 — 20 sv. ryžių

No. 40-22 sv. bl't. 9 dėž.
bacono .............. ................ $28.56

No. 47 - - 22
kumpio

sv. Iii-I. 9 įlėž.
3 2.88

No. 48 — 20 sv. Salami $30.94

No. 40 — 22 sv. bruto $80.75 
Sūrio 1000 G r.
Sviesto 850 Gr.
Šokolado 1000 Gr.
Amerik. cigarečių 00 
Kakavos 450 Gr.
Kavos 450 Gr.
Medaus 1 308 Gr.
Pieno miltelių 1308 Gr.

TARP JURBARKO, OPEROS ROMŲ 
IR BRIDGEPORTO

Vienas Chicagos lietuviškojo Tremtyje, Vokietijoje, Detmol 
judėjimo lopšių yra Bridgepor-j do mieste 1947 — 1948 m. se
tas. Buvo laikai, kad Bridgepor- zone vėl švystelėjo lietuvių trem 
te telkėsi visas Chicagos lietuvių tinių opera, pastatydama "Sevi- 
organizacinis ir kultūrinis gyve- lijos kirpėją” (viso 12 spektak- 
nimas ir gyveno dauguma ano lių). Tremties operos dienomis 
meto veikliųjų visuomenininkų VI, Baltrušaitis iš Tuebingeno

lo, nes vyrai pamažu įsitikino, 
kad opera nėra nenugalima pilis.

— šių dienų akimis žiūrint, 
kaip Tamstai atrodo mūsų ope
ros ateitis Uliktagoje?

— Operai ilgiau gyvuoti, bent 
aš, nematau perspektyvų. Tie
sa, po "Rigoietto” spektaklių 
spaudoje atsirado daug entuzias 
tų, kurie siūlo visokius kalnus

mas šiame “Rigoietto” spektak- chorams, kėlė ir kelia mūsų dai- 
lyje bus gražiausia pagarba ir nos grožį, o su savo vadovauja- 
padėka, Išreikšta jubiliatui VI. niu Chicagos vyrų choru pada- 
Baltrušaičiui, kuris savo balsiniu i rė netikėtą stebuklą išeivijoje — 
talentu ir vaidyba mus džiugin- paruošė “Rigoietto” operą, ir da 
davo Lietuvos operų rūmuose, bar ruošia “Faustą”, 
kuris, vadovaudamas įvairiems VI. Ramojus

$13.25 Kepimui alyvos 1500 Gr.

PATRIA SIFT PARCEL CO.
3741 VVest 26th St., Chicago 23, UI. USA Tel. CRawford 7-2126 

3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 

6908 Superiur Avė., Clevetand 3, Ohio (Bronius Gražulis).

Universali Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W. 

Grand Ra pida 4, Michigan

ir kultūrininkų. Pirmąsias lietu-, persikėlė į Detmoldą ir visa šie-1 nuversti. Bet, jei tie gyvieji en 
tuziastai apsidairytų aplink, jei 
susidurtų su pačiu operos darbu, 

vavusi dabartinio LE leidėjo J. I pamatytų, kad taip galvojančių 
Kapočiaus dėka. J. Kapočius bu ! ir tuo klausimu besidominčiųjų 
vo operos administratoriumi, žmonių yra nedaug, — baigė po

kalbį VI. Baltrušaitis.
Tokiomis mintimis mūsų mie-

BUDRIKO BRANGENYBĖS, 

TELEVIZIJOS, BALDAI
TAUPYKĮT. TAUPYKĮT. TAUPYKįT, kad laiku turėtu

mėt Kalėdų dovanų duoti. Dėka Budriko žemų kainų laikyse
nos . . . Tamsta galite sutaupyti iki 50% ant visame krašte 
garsinamų rakandu. įrengimų (appliances), kilimų ir ant puoš
menų (jeivelry). BUDRIK FURNITURE adresu 3241 SOUTH 
HALSTED ST., yra žemų rendų apylinkėje. Šioj prekyvietėj 
nėra prabangių įtaisymų, čia Išlaidos sudaromos mažiausios, 
o todėl ir duodamas Tamstoms žemiausios kaino, šįmet Bud
rike inarduotuvė pralenkė net pati save . . . Pavyzdžiui, žiū
rėkite į šiuos daiktus:

Deimaitiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $18.00 ii augščiau. 
šliuhiniai žiedai 14 kar. aukso, nuo $7.00 ir augščiau. 
Gimtadienio žiedai, nuo $6.00 ir augščiau.
Akmenuoti rankiniai laikrodžiai, labai patrauklūs, mo

terims arba vyrams, po ...................................................... $7.00
17 akmenų rankiniai laikrodžiai (waterproof), nuo $14.00

ir augščiau.
Vyrų ar moterų 14 kar. “solid gold case” rankiniai laik

rodžiai, nupiginti iki .......................................................... $2S.OO
Stainless plieno 24 gab.: 6 peiliai, 6 šakutės, 12 šaukš

tų už ................................................... ................................. $1.80
32 gab. stainless sidabro set’as, dailioje dėžėje, vertės 

$38, už ............................. .................................................. $19.00
71 gab. “King” sidabro, 50 metų garantija, medinėje dai

lioje nuo pajucidimo apsaugojančioje dėžėje, vertės 
$78.00, už .................................... ....................................... $39.00

52 gab. pietum setas 8 asmenims, vertės $34.00, už .... $17.00 
Moterims ištempiamos paauksuotos apyrankės, ver. $4., už $2.00 
Vyriškos ir moteriškos paauksuotos laikrodžių apyran

kės, vertės $4.00, už ........................ ................................. $2.00
Moterų “ string” perlai, vertės $3.00, fio .................... .. $1.00
Bali Point plunksnos, nuo 20 centu ir augščiau.

Budriko krautuvėje jūs rasite tekių vertingų Itargenų kaip:
2 gab. dailūs nauji gyv. kamb. setai! kaina nuo $129 ir augščiau. 
Daili 24 valandų sofa and sleepr, su “self containing” inner-

spring matracu, atsidaro į pilno dydžio lovą .............. $129.00
2 arba 3 gab. sectionals, daugelis naujų stilių po .... $119.00
Gražus miegamojo setas su dviguba komode, veidrodžiu,

skrynia ir knygoms spinta lova .................................... $119,(

visko jo judėjimo pėdas Bridže-, la įsijungė į tremtinių operos 
porte liudija iki šių dienų tebe- kolektyvą. Tremtinių opera gy- 
stovinti seniausia Chicagoje Šv.
Jurgio lietuvių bažnyčia.

Dabar štai toje seniausioje 
Chicagos lietuvių kolonijoje —
Bridgeporte. iš kurio nemaža da 
lis lietuvių išsikraustė į naujes
nius rajonus vakaruose, sutin
kame vieną veiklų lietuvį kultū
rininką — muziką Vladą Baltru 
šaitį, kuris šiemet švenčia 25 
metų muzikinės veiklos sukak- 

į tį ir toji sukaktis bus atžymėta 
, šį sekmadienį 3 vai. p. p. Ma
rijos augštesn. mokyklos rūmuo 
se įvykstančiu didingu “Rigoiet
to” operos spektakliu.

Tiesa, muz. VI. Baltrušaitis 
su šeima į Bridgeportą atsikėlė 
tik prieš ketverius metus, bet 
istorinis lietuviškasis Bridgepor 
tas gali džiaugtis, gavęs žmogų, 
kuris vestų Chicagos lietuvių 
muzikinį gyvenimą į platesnius 
dirvonus, kaip vedė tie kurie 
prieš jį gyveno, dirbo ir kultū
ros istorijoje paliko neišnykstan 
čias pėdas.

VI. Baltrušaitis duoną pelnosi 
vargonininkaudamas Šv. Jurgio 
lietuvių bažnyčioje. Pirmieji jo 
žingsniai yra taip pat surišti su 
bažnyčia ir vargonais. 1929 —
1930 mokslo metais jis įstojo į 
Jurbarko parapijos chorą, kurį 
vedė varg. Pocius. Giedojo baž
nytiniame chore, skambino for-

dauig- pinigo pridėjo operai ir 
dar daugiau rizikos turėjo.

Šiame taške sustojus, ir pa- las sukaktuvininkas pasitinka šį 
klausiau VI. Baltrušaitį, ar gėrės "Rigoietto” spektaklį, .kuris yra ' 
nes sąlygas opera turėjo liūdno- i skirtas jo muzikinės veiklos 25
je tremtyje, ar čia, -laimingoje 
Amerikoje.

— Dabar visais atžvilgiais są
lygos yra blogesnės. Ten žmo
nės nesiskaitė su laiku, nes be
veik niekas nedirbo, o šiaip taip 
valgė. Repetuodavome nuo tam 
sos iki tamsos. Susirasdavome 
visokių atliekamų medžiagų, tal
kininkai nuoširdžiai kalė dekora
cijas, siuvo drabužius. Žmonės, 
nors ir pinigų neturėjo bet ma
sėmis veržėsi į operą, ekskursi
jos iš visų kraštų plaukė, net 
miestų burmistrai ėjo mūsų ope
ros pasižiūrėti.

— Ar ne anas tremties dienų 
entuziazmas paskatino Tamstą 
ir čia, Chicagoje, ruošti dirvą 
operai?

— Po Chicagos v. choro penk
mečio veiklos sukaktuvinio kon
certo švystelėjo mintis duoti ką 
nors naujesnio ir didingesnio, 
nes koncertai publikai atrodė nu 
sibodę. Pasiūliau vyrams pagal
voti apie kurią nors operą. Bet 
idėja nėjo, kaip pamuilinta, pir
myn. Vyrai baidėsi didelės rizi-

metų sukakčiai paminėti.
Gausus mūsų visų dalyvavi-

t
A. A.

Sealv, Simmons innerspring matracai, nupiginti iki 
Deluxe Hollyvvood lovos ansamblis

$29.00 
$59.00

Dailios skrynios (chests) po ................................................. $19.00
$29.00 
$39.00 
059.00 
$89.00 

$7.00 
$77.00 
$77.00 
$88.00 
$98.00 
$10.00 
$10.00

Cedrinės skrynios (chests) po
5 gab. chrome plastikos dinette setai, nupiginti iki
7 gab. dinette setai, nupiginti iki ................................
7 gab. valgomojo setai, nupiginti iki ..........................
Dideli pundai (luggage) arba Manketai .....................
Nešiojami televizijos setai, nupiginti iki ...................
17 colių televizijos setai, nupiginti iki ,...................
21 colio televizijos setai, stalo modeliai ...............
21 colio televizijos console po .....................................
Stalo rūdijos, $20.00 vertės, nupigintos iki ............
Vaikų fonografai, nupiginti iki .....................................
High Fidelity Sonic fonografai, 4 greičių, autom, changcr,

groja visokius rekordus, vertės $99.00, už.............. ,. $59.00
3 greičių elektriniai fonografai su elektriniais “pic up”,

nupiginti iki ............................................................................. $16.00
Christmas Carais, ilgai grojanti rekordai ................... 75 centai
Hoover elektriniai dulkių valytojai su įvairiais priedais—

įrankiais (attachments), vertės $39.00, už ................... $19.00
Hoover elektr. dulkių- valytuvai,, su priedais, vertes $59—$29.00 
Skalbiamos mašinos, gaziniai pečiai, gaziniai šildytuv. $98 ir augš.
Pasinaudokite proga mūsų nepaprastai žemų kainų baldų, įren
gimų, televizijos setų, kilimų lr puošmenų (jenelry). Jūs rasite 
daugelį vertingų daiktų dovanoms jūsų namams, jūsų šeimai, 
jūsų giminėms ir jūsų draugams. Jūsų patogumui Budriko krau
tuvė ATDARA KIEKVIENĄ VAKARĄ IKI KALĖDŲ ... At
siveskite visą savo šeimą ... ir atsiminkite, apsirūpinkite pir
kimais anksti, kol dar yra prekių — yra iš ko pasirinkti. Dar 
vienas dalykas — jūsų kreditas yra geras pas Budri ką . . . Do- 
vanos su kiekvienu pirkiniu. Dykai 1958 mažas kalendorius.

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

KRAUTUVE ATDARA SEKMADIENIAIS NUO 10—5 VAU.

Kviečiame pasiklausyti Budriko Radijo Valandos iš stotim 
WHFC, 1450 kil. kas ketvirtadienį nui 6 iki 7 vai. vakaro. Dai
nuoja mūsų du žymiausi nuilstai liaudien d tinau, ištraukas iš 
operos ir klasiška muzika.

tepionu 'grojo vargonais, už- į kos ir dar didesnės darbo naš- 
traukdavo ir solo. tos. Bet šiaip taip pradėjome

1932 m. vienintelio Lietuvos j da,rby ,Mirbanl kolek,tJg° “ 
kapelmeisterio, baigusio muzi
kos bei karo mokyklas Bene
dikto Vasiliausko paragintas, į- 
stojo į Kauno konservatoriją jr 
iš parapinės aplinkos išplaukė į 
laikinosios sostinės vandenis. Bū 
damas konservatorijos mokiniu, 
jau koncertavo radiofone, Kau- 

'■’o miesto salėse ir provincijoje.
Taigi 1932 m., lygiai prieš 25 
metus, VI. Baltrušaitis įsijungė 
į muzikinę veiklą.

1937 m. Kauno valstybinio te
atro direktorius V. Žadeika pa
kvietė Baltrušaitį į Kauno operą.
Tais pačiais mėtis gruodžio mėn. 
debiutavo “Traviatoje”, atlikda
mas Germont vaidmenį. Po to 
pasirodė visoje eilėje operų —
“Fauste”, “Romeo ir Julija”, “Či 
gonų barone”, “Carmen” ir ki
tose. Dirbdamas operoje, dar 
vadovavo Jėzuitų bažnyčios ir 
Ateitininkų chorams, kurių pas
kutinį prisimena su dideliu ilge
siu.

Pagaliau jaunoji Vilniaus o- 
pera pasigedo V. Baltrušaičio.
Tuometinis švietimo tarėjas a. 
a. dr. Germantas net kacetu pa-1 
įgrasino Baltrušaičiui, jei jis ne- 
vyksiąs iš Kauno į Vilnių. Be jo
kio noro, susinervinęs nuvyko 
Baltrušaitis į Vilnių. Ten 1942 
m. vasario mėn. atliko Valenti
ną “Fausto” premjeroje ir visu 
talentu plačiausiai suspindėjo, 
sukūręs nepamirštamą Rigoietto 
“Rigoietto” operoje.

“Visą gyvenimą labiau mėgau 
verkti negu juoktis”, pasakoja 
Baltrušaitis, prisimindamas sa
vo mieliausiąjį Rigoietto.

VI. Baltrušaičio žodiais ta
riant, Vilniaus opera buvo atža
lyno susibūrimas, ir normaliose
sąlygose būtų nustelbusi Kau- '““t*' 1,1 Appurei, i,ing. iic, |

* J Jewelery, liūne., GIovcm Gifts. Nu

sidomėjimas augo, nuotaika ki-

GUST M1CHAEL 
SAKOVICH

Gyveno 10840 Aveliui- N, 
Chicago, 111. Tel. RE 4-3397.

Mirė gruod. 0 d., 1957, 5:40 
vai. ryto, sulaukęs GI m. am
žiaus. Gimė Lenkijoje.

Amerikoje išgyveno 44 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

giminė Helen A. Bagdonas, jos 
vaikai: Edvvard ir Stanley, Mrs. 
R. Taylor ir Mrs. J. Nylen, 
krikšto duktė Auna Kibort, kit. 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas Ims pašarvotas šeštad. 
vak. Claud<“ E. Griesel koply
čioje. 1 0240 S. Evving Avė.

Laidotuvės įvyks pirinad. 
gruod. 9 d., iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Juozapo 
parapijos bažnyčią, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionie# siela. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę: GimtoSs.

Laidotuvių direktorius Glaudė 
E. Griesel. Tel. SOuth Chicago 
1-0632.

Gbft"! I

1

T h i s
sensational new 

Golden Nespėriau 
Apple m exquis»te 
Ali Golden Packag 
$530 OtllVlRiu Othcr Hesperian 

Gift Fruit Paekages 
include:

Delicious Apples, Golden and Red DuComiee Pears in. gift
paekages ...................... . . .
Christmas Fruit Baskets
Jam ir Jelly Paekages

$4.25—$9.95 and $12.»5 del’d.

............. $13.95 and $19.95 del’d.

. . $2.85—$5.35 and $9.95 del’d.

Canned Fruit Package ......................................................... $7.95 del’d.
Many other Hesperian paekages deseribed in illustrated, full 
color brochure. Write for it today!

Delivery guaranieed. anywhere in the U. S.

MYR0N FOSTER’S HESPERIAN ORCHARDS
P. O. Box 741 Dept. L

WENATCHEE, WASH1NGTON

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO- B E R W Y N
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

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

' ‘ R. f R.

prof. kau. JUOZUI MEŠKAUSKUI 
amžinai užmerkus akis, jo broliui dr. Petrui Meš
kauskui, žmonai ir artimiesiems sunkaus liūdesio 
prisliegtiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kai
tų liūdime.

Emilija ir dr. Balys Paliokas

ną. Kaunas su savo vyresniuoju 
kadru stovėjo vietoje, o Vilniaus 
kolektyvas su tokiais muzika
liais žmon’čmis, kaip K. Gutaus
kas, J. Indra ir kiti, žengė pir
myn.

Bedirbdamas Vilniaus opero
je VI. Baltrušaitis pamatė, ko
kio didelio patrioto esama dr. 
Germanto, kuris jam kadaise 
net kacetu pagrasino. Didžiau
sia dr. Germanto svajonė buvo 
jauną Vilniaus operą padaryti 
Vilniaus lietuviškojo muzikinio 
gyvenimo tvirtove. Dr. German
to ir Filharmonijos direktoriaus 
Lenkta ičio globojama bei admi
nistruojama Vilniaus opera per- 

| gyveno gražiausias dienas.

___BJKAUTY shops

CAROLINE’S BEAUTY SHOP 
6540 W. Cerniak Rd., Berwyn.

A Lithuanian Shop. Pcrinancnt VVaving, 
Hair Styling, Coloring & Triiiiiiiing.

•Ipt'ii Tucmlay, Thurs. & Eriday 
until 9 P. M.

Gali Mrs. Mickus — GU 4-3216 
Eor Appoiiituient.

_________ DRUG STORES

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė. 

Lithuanian Prcscription Spccialjsts 
Gali in or have your Dr. rali for 

iinincdiate Service. Also a coinplctc 
Line of Baby nceds & eosmeties for 

your Xmas Gifts.
OLympic 2-7592 

AIJTOMOBIL.Es“

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

Ovcr 30 ycars in Business in ibc šame 
location. Scc thc many fine Uscd Cars 

bring traded on thc 1958 Buii k.
Ask for Ed. Vengiauskas.

____ JIARDWARE STORES

BERECKIS HARDWARE & T’AINT 
STORE

4912 U. I4(h SI., Cicero
A k,mpl, te Line of llmd-VV.iie & 

l’biiubmg Supplies — Toys. Coinc in 
nww for all your Xmas Toys & Gift Items

TOwnhall 3-2216

_ RESTAURANTS

TINTORI’S INN 
5008 VV. 16th St.

Newly irmoileli d. Serving choicc steaks 
and lobster lail. Our spccialty is 

kaliau foods.
OLympic 2-2748

R t R
AGOTA GUDAITYTE

Gyveno, 1410 S. 49th Avė.. Cicero, III.
Mirė gruod. 5 d., 1957, 7 vai. vak. sulaukus 72 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 7 m. Pasiliko dideliame 
nuliūdime sesuo Barbora ir švogeris Pijus Alisis ir jų šeima, 
brolio duktė Elena Jasaitienė, gyv. Indiana Harbor, Ind., Lie
tuvoje liko sesuo Ona, brolis Jonas ir jų šeimos. Priklausė tre
tininkų Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas sekm. popiet. Vasaičio — Butkaus 
koplylčioje, 1446 S. 50th Avė., Cicero, JJ1.

Laidotuvės įvyks treč., gruod. 11 d., iš koplyčios 8:30- v. 
ryto bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po paimaldų bus nu
lydėta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo ir kiti giminės.
Laid. direkt. Vasaitis — Butkus, Tel. OLympic 2-1003.

APPAJREL WOMEN’S

CAN’T GET OI'T TO SHOP?
Guli loulsc ('iiiii|>Im“II at TOunhnll 
3-6215 and Ict us do your shopping 
at our store. The mosi diseriminaling

oxtru charge.
(THE SHAIHDV IM).\

________ ‘2230 So. Geni lai Ai e.

“ piŽzeria”

_______GLASS

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

licaiitifiil Mirrors for your Xinas Gifts.
I .ible ’Ioįjs, Dressrr Tops & Desk I'ops 

niade to order.
Coiry in or call

___________ TOwnhall 3-5307__________

_______ _ CLFLVNER,“ ”___ “

BRIGIIT CLEANERS
Palyginkite mūsų darbų su kitais už 

bet kokių, kuinų

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

2134 VV. (likt Avė. — Ciėdro^lll.

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

l’IZZA 8PECIALJHTH
Italian Hausuge, Be, } Sandu iches. 

Spaghettl, Havioll. Ghickcn, Hhrlnips. 
and Steuks. h’ree delivery.
____________ Call OI. 6-0257 ,__________

J” CAB ZERpCE~

C Ali SERVICE 
MORTA N C AB (O.

5331 W. Cermak Rd., Cicero
24 Hour Service

Kada vyksite į arba Iš Cicero ar 
Chicagos vakarų priemiesčius, šaukit

A MDRTAN 
OLympio 2-1606

■ | APPLIANCES

PAUL SMERST1K
Mtalern Mereliandistng Co.

5531 \V. Cernuvk lld., Ciorro 
Everythtng In Eleetrieal Appliances 
l'or your X-nms Needs at VVholesule 
priorą. ,

Hlsliop 2-1170 or OLympic 2-2071

■m..... . iiiiiiii<uwfli„iii„,»nnai„i,i,,iiuiR„in,m,uui,iuiinH,iiiu„n«

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 

lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 

yra prienama visiems.

i • — &
n.‘ a.

STANISLOVAS PETRAUSKAS
Gyveno 6437 S. Lorel Avė. Tel. RE. 5-5676

Mirė gruod. 5 d., 1957, 4:15 v. popiet, sulaukęs 81 m. am.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskr., Šilalės parapijos, 

Vaičių kaimo. Amerikoje išgyveno 55 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 2 dukterys: Josephine Nel- 

son, žentas Harold, ir Eva Falletti, žentas Albert, anūkė Lin
da Nelson, 2 podukros: Mary Johnson, žentas Alfred, ir Etose 
Blaze, žentas John, posūnis Charles Poška, marti Nellie, kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Lackawicz koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks gruod. 9 d., iš koplyčios 8:30 vai. ry
to bus atlydėtas į Aušros Vartų parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 
ir anūkė.

Dukterys, Įsslukros, |x»sūiiis, žentai, marti

laidotuvių direktorius Steponan Lackavviez. Tel. VI 7-6672
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X šv. Jurgio parap. mokyk
lon lietu v* ų motinų veikla. Ke
lių lietuvių motinų pastangomis 
buvo suorganizuota Šv. Jurgio 
parap. mokyklos seselėms-mo- 
kytojoms paremti rudens sezo
no šalpa. Dviem atvejais buvo 
surinkta ir joms įteiktos pini
ginės aukos. S. m. spalio mėn. 
buvo įteikta $115, o lapkričio 
mėn. — $50. Aukojo: A. Avi
žius, Pajėdienė, M. Dikinienė, 
O. Galvydienė, V. Civinskas, 
Macianskienė, S. Smaižienė, Mo
tiejūnienė, D. Tričienė, L. Pau- 
lavičienė, E. Blankienė, B. Pra- 
puolenienė, D. Petkūnienė, A. 
Vileišienė, Bernadišienė, K. Sa- 
muolienė, M. Tamošiūnienė, M. 
Nemanienė, L. Bendoraitis, A. 
Arbataitienė, Petrauskienė, J. 
Žebrauskas, H. Viknius, O. 
Padv-oiskis, Z. Mackevičienė, 
Pajuodienė, A. Jurjonienė, N. 
Dobrovolskis, Smieliauskienė po 
5 dol. A. Nakutienė aukojo 7 
dol., Šeduikis, L. Petrutis, I. Si- 
monaitienė po 3 dol. ir R. Ro- 
ženienė, E. Vaičiūnienė, J. Za- 
barauskienė — po 2 dol. šv. 
Jurgio parap. lituanistinės mok. 
komitetas paaukojo 20 dol.

Piniginė rudens sezono šalpa 
yra baigta; tikimės, kad atei
nančiais metais nebus nė vienos 
Šv. Jurgio parap. mokyklos lie
tuvės motinos, kuri savo auka 
neprisidės prie šio kilnaus tiks
lo. -

X Lietuviai televizijoj. Sek
madienį, gruodžio 8 d., 2:30 v. 
popiet, televizijos programoje 
“Camera 2” (Channel 2) bus 
demonstruojama lietuviška eg
lutė ir bus matoma bei girdima 
lietuviška programa. Progra
moje dalyvauja J. Daužvardie- 
nė, “Ateities” šokėjai ir Alice 
Stephens ansamblio dainininkių 
grupė. Programa ruošiama ry
šium su Mokslo ir Pramonės 
muzėjaus kalėdinėmis progra
momis. Pažymėtina, jog televi
zijoj pasirodyti buvo pakvies
tos tik 3 tautinės grupės; lie
tuviai gali didžiuotis suteikta 
garbe.

X Stasys Barzdukas, JAV 
Lietuvių bendruomenės centro 
valdybos pirmininkas, šiandien 
atvyksta į Chicagą. Vakare 
6:30 vai. Lietuvių auditorijos 
patalpose šaukiamas jungtinis 
Chicagoje ir apylinkėse gyve
nančių LB Tarybos narių, LB 
Chicagos Apygardos, švietimo 
tarybos, Kultūros fondo valdy
bos ir Lituanistikos instituto 
vadovybės posėdis, kuriame 
JAV Lietuvių bendruomenės 
pirmininkas padarys išsamų 
pranešimą. Posėdyje kviečiami 
dalyvauti ir lietuvių spaudos 
bendradarbiai.

X Ypatingos dovanos. Ket- 
virtadieenį, gruodžio 12 dieną, 
Mokslo ir Pramonės muzėjuje 
prie lietuviškos eglutės 7 metų 
Liucijai N-orvilaitei bus įteikta 
ypatinga Kalėdų dovana. Liuci
ja yra Povilo ir Onos Norvilų, 
gyvenančių 4446 So. Fairfield 
Avė., dukrelė — viena iš 7 vai
kų šeimoj. Dovaną įteiks Good
rich Rubber kompanija. Kitą 
tokią pat dovaną kompanija pa
siųs mažai lietuvaitei, gyvenan
čiai Vokietijoje ir gaunančiai 
Balfo pašalpą. Šių lietuvaičių 
parinkimu rūpinosi J. Daužvar- 
dienė ir Balfo reikalų vedėjas 
Chicagoje A. Dzirvonas.

X L. Arbas-Arbačiauskas,
gyv. Chicagoje, pirko Sasnaus
ko rezidenciją Beverly Shores, 
Ind., ir greitu laiku ruošiasi pa
likti Chicagą, persikeldamas 
gyventi į naują vietą.

X Dipl. inž. Jonas Mileris su 
žmona Gražina praleidžia žie
mos atostogas Floridoje.

X Misijoiiieriaus Jaek Mar- 
ųuette paveikslą, vaizduojantį 
pirmąjį jo susitikimą su Chica
gos apylinkių indėnais, per vi
są puslapį gražiai (spalvotą) 
atspausdino Chicagos vyskupi
jos savaitraštis “The New 
World” (š. m. gruodžio 6d.). 
Jėzuitas tėvas Marąuette ir jo 
palydovas Louis Joliet Chica
gos apylinkes pirmąkart aplan
kė 1673 m. ir pradėjo skleisti 
Kristaus mokslą indėnų tarpe, 
todėl žmonės tėvą Marąuette 
laiko pirmuoju čikagiečiu ir Chi
cagos tėvu. Kun. kleb. Anicetas 
Linkus, pagerbdamas didįjį mi
si jonierių, šį paveikslą (6’x9’) 
užsakė puošdamas Šv. Kryžiaus 
bažnyčią. Be šito istorinio pa
veikslo, Šv. Kryžiaus bažnyčiai 
nutapyti dar trys paveikslai lie
tuviškais siužetais: Aušros Var
tai Vilniuje, Karaliaus Mindau
go krikštas ir būdingasis Kry
žių kalnas Lietuvoje. Visus 
šiuos paveikslus nutapė dail. 
Adolfas Valeška.

X Michigan City ir La Porte 
Lietuvių klubas, apjungiąs šių 
miestų ir apylinkių lietuvius, 
lapkričio 24 d. turėjo gausų 
narių susirinkimą. Išrinko nau
ją valdybą sekantiems metams 
bei aptarė visą eilę svarbių klu
bo reikalų Kaip ir kiekvienais 
metais, rengs Naujų Metų su
tikimą, į kurį kviečia atsilan
kyti ne tik narius, bet ir klu
bui dar nepriklausančius lietu
vius. Naują valdybą sudaro: 
pirm. Antanas Vaitkus,vicepirm. 
Alyce Satoski ir Louis Groach, 
sekr. Jonas Mildažis, fin. sekr. 
Justinas Zdanis ir ižd. Matas 
Lašas.

X Petras Maldeikis įdomiu 
klausimu. Daug ir dažnai gir
dime apie kultūrinę autonomiją, 
bet išsamių pranešimų ir dis
kusijų neteko girdėti. Krikščio
niškosios Dem. Studijų klubo 
valdyba, manydama, kad tas 
klausimas liečia ir politinę val
stybės tvarkymosi pusę ir kul
tūrinę sritį, pakvietė p. Maldei- 
kį, kaip vieną iš nusimanančių 
šiuo klausimu, padaryti savo 
pranešimą.

Teko patirti, kad p. Maldei
kis yra paruošęs du stambius 
veikalus, liečiančius pedagoginę 
sritį.

X Tėvų Marijonų Bendradar
bių Chicagos apskritis turės 
bendrą kalėdinį pobūvį antra
dienį, gruodžio 17 d. vakare, 
“Draugo” patalpose. Bus eglu
tė, atvyks Kalėdų senelis. 
Brighton Parko skyrius paruoš 
vaišes. Visi T. Marijonų ben
dradarbiai ir prieteliai kviečia
mi atvykti. Prašome atsinešti 
bent vieno dolerio vertės dova
nėlę.

X Mr. ir Mrs. Stanley P. Mik
šiai praneša apie savo dukrelės 
Irenos sužieduotuves su Leonar
du A. Redecke, Mr. ir Mrs. 
Charles Redecke sūnumi. P-lė 
Mikšytė yra baigusi De Paul 
universitetą Chicagoje. Jos su
žieduotinis yra Illinois universi-

X Rytoj dideli būriai Chica
gos ir jos apylinkių lietuvių 
rinksis dalyvauti Verdi “Rigo- 
letto” 3 veiksmų 4 paveikslų 
operoje, kuri bus pradėta 3 vai. 
popiet punktualiai Marijos 
Augštesniosios mokyklos salėje, 
67 ir So. California Avė. Prie 
salės yra didžiulė aikštė, kurio
je yra statomi automobiliai. 
Operos spektaklyje bus lietuvių, 
atvykusių net iš Toronto, Cleve-

X Laima Leoiiuitytė, Bever
ly Shores mokyklos mokytoja, 
čia dirbanti jau nntrus metus, 
yra mėgiama ne tik Havo kole
gų, bet ir savo mokinių bei jų 
tėvų ir dažnai kviečiama į jų

CHICAGOS 2INIOS
Žudikas dar apmušė 

3 moteris
$31,050 už jautį

Augščiausio čempiono titulą 
gyvulių parodoje laimėjęs here
fordų veislės jautis Honeymoon 
parduotas už $31,050, taigi — 
po $30 už svarą. Jo savininkai 
Secondino iš New Goshen. Ind..

Robert Max Fleig, 17 m am- 
šeimynmes arbatėles. Visi žino žiau,8 jaunuoli8( kuria prisipa. 
ją esant lietuvaite, nes ji ir mo-|žino nužudęs M m meręaitę 
kyldoj su savo mokine Aušra Mary Lou Wagner> toliau tar.

i a yte^ ažnai sušneka lietu- domas su mejų detektoriaus 
viškai. Kartas nuo karto pa- pagalbai prisipažino dar užpuo- yra nusistatę už tą sumą pirk
ruošia paskaitas amerikiečių lęs ir apmušęs tris moteris, ta-

IRENA MIKŠYTE
teto almmnas, kuris šiuo metu 
siekia mokslinio laipsnio North-e
west.ern -universitete; jo šios 
studijos turi ryšį su Atominės 
Energijos komisija. Sužieduoti
nių jungtuvės numatomos pa
vasarį.

Sukaktuvininkas muz.
V. BALTRUŠAITIS

lando ir Detroito. Šis operos 
spektaklis skiriamas sol. Vla
do Baltrušaičio 25 metų muzi
kinės veiklos sukakčiai paminė
ti. Operai diriguoja Aleksand
ras Kučiūnas, pastatymas —
Vlado Baltrušaičio, režis-orius —
Kazys Oželis, chormeisteris —
Alfonsas Gečas, baletmeisteris
— Simas Velbasis, dailininkas
— Vytautas Virkah. Operos 
spektaklio rūbai yra iš Chica
gos operos namų. Groja Lyric 
operos orkestras. Be vyrų cho
ro, operoje dainuoja solistas 
Valdemaras Šalna, Vladas Bal
trušaitis, Monika Kripkauskie- 
nė, Jonas Vaznelis, Salomėja 
Valiukienė, Stasys Citvaras,
Danutė Stankaitytė, Valentinas 
Liorentas, Elena Blandytė, Ju
lius Savrimavičius, Kazys 
Skaisgirys, Pranas Olis. Visi 
kviečiami dalyvauti. Kvietimai 
ryt°j gaunami Marijos mokyk
los kasoje nuo 12 vai. dienos.

X “Mėnesiena”, naujas Al 
X Dr. Petras Neniškis, atvy- (Barono romanas, šiomis dieno- 

kęs iš Pietų Amerikos — Vene- mis pasirodė Chicagos lietuvių

visuomenei. i.. . . .. . ..'čiau jos nuo jo pabėgusios. Ji- 
X Teklė Norbutienė, gyve-|sai tardomas toliau, ryšium su

nanti 5655 So. Richmond, sun- Chicagoje nužudymais kitų mer
kiai serga ir yra Franklin Blvd. gaičių. Jis taipgi prisipažino, 
ligoninėje — 3240 W. Franklin kad primušęs iki sąmonės ne- 
Blvd. Į tekimo Wagner mergaitę ją dar

nuskriaudė ir paskiau galutinai 
užmušė.Teklė Norbutienė yra plačiai 

žinoma visuomenės veikėja ir 
stambi gerų darbų rėmėja. T.
Norbutienė yra žymi šeiminin
kė parapijoje ir draugijose; vy
čiams ji visuomet šeimininkau-
ja. Linkime veikėjai Teklei Nor-J1 74 Klwanl® klubo Padaliniai 

| buvo suorganizavę riešutėlių 
I (peanut) pardavimo dieną, ku

ls riešutėliu qavo 
$160,951.34

Chicagos apylinkėje esantie-

butienei stiprios sveikatos.

X Antanas J. Rudis skaitys 
paskaitą apie savo kelionę Ro- 

įmon — pasauliečių apaštalavi
mo kongresan. Rodys ir atitin

rioje talkininkavo 6,000 sava
norių pardavėjų. Parduota 878,- 
300 maišelių tų riešutėlių, gau
nant $160,951.34. Kiekvienas

kamą filmą. Jo paskaitoje bus klubas gautus pinigus panau-
ryškinamas jaunimo vaidmuo 
katalikiškoje akcijoje. Ši svar
bi paskaita bus skaitoma pir
madienį, gruodžio 9 d., 1 vai. 
po pietų Marijos Augštesniojo- 
je mokykloje.

X 40 valandų atlaidai Cice
ro Šv. Antano bažnyčioje bus 
pradedami sekmadienį ir baigti 
antradienį. Klebonas prel. Ig. 
Albavičius nuoširdžiai kviečia 
visus parapiečius pasinaudoti tų 
dienų Dievo malonėmis. Pa
mokslus sakys atvykęs iš Ro
mos kun. dr. J. Vaišnoras, MIC.

X Liuda Bartašienė, 7224 S. 
Rockvvell St., kuri turi savo 
grožio salioną ir ten atlieka 
visus tos srities darbus, atėjo 
į talką “Rigoletto” operos ren
gėjams. Ji prieš spektaklį gruo
džio 8 d. parengs visų aktorių 
šukuosenas scenos šviesoms.

dos savo apylinkės ligotiems ir 
neturtingiems vaikams šelpti.

Grąžino pamestų $45

cuelos, aplankė saleziečių Šilu
vos sodybą prie Cedar Lake, 
Ind., pasigerėjo nuveiktais dar
bais, vietovės gražumu ir sale
ziečių gimnazijoje besimokan
čius iš Venecuelos lietuvius ber
niukus apdovanojo ledo slidė
mis. Venecuelos tropiniame kli
mate augę lietuviukai ir čia at
vykę mokytis pirmą kartą sa
vo gyvenime išvydo sniegą ir 
užšalusius ežerus, kurių ledu 
mokosi čiuožti.

X Lietuvių Studentų S-gos 
Chicagos skyrius ruošia iškil
mingą Naujųjų Metų sutikimą 
Del Prado viešbutyje prie Mi- 
chigano ežero.

Rengimo komisijos pirminin
kas Ant. Markauskas su visu 
štabu šaunių pagelbininkų ruo
šiasi visus atsilankiusius mielai 
sutikti ir tikrai jaunatviškai 
palinksminti N. Metų angoj.

N. M. sutikimo pelnas bus 
skiriamas Stud. s-gos ir kitiems 
svarbiems lietuviškiems jaunat
viškiems reikalams.

X Aktorius Vytautas Valiu
kas gruodžio 8 d. “Margučio” 
radijo valandėlės metu skaito 
J. Meko novelę “Jaunas medici
nos daktaras”.

X Grožio salione, 7224 So. 
Rockwell St., kurį veda Liuda 
Bartašienė. Vykdomas malonus 
patarnavimas visoms ponioms 
Ir panelėms plaukų sušukavimo, 
bei manikiūrog reikaluose. Ar
tėjant Kalėdų šventėms, norin
čios sutvarkyti savo šukuose- ’ 
nas neskubant ir gerai, prašom 
pągkambinti susitarimui šiuo te
lefonu bet kada PR 8-3371.

knygynuose. Knygą išleido J. 
Karvelis. Viršelį piešė dail. J. 
Pilipauskas. Romanas turi virš 
200 psl., sprendžia įdomią prob
lemą, turi stiprią intrigą.

X Moterų Sąjungos 20 kuo
pos Bingo parengimas gerai pa
vyko. Kuopos pirmininkė Helen 
Širvinskienė su darbščia komi
sija daug pasidarbavo šio pa
rengimo pasisekimui. Visi atsi
lankiusieji komisijos buvo ma
loniai priimti ir pavaišinti.

X Aktorius Vytautas Valiu
kas Balio Sruogos kūrybos va
kare gruodžio 15 d. paskaitys 
niekur anksčiau nespausdintą 
įdomų B. Sruogos kūrinį. Va
karą rengia Lietuvių Rašytojų 
Dr-ja B. Sruogos 10 metų mir
ties sukakčiai paminėti.

X Liudas Kairys iš Chicagos 
įstojo nariu Lietuviškosios Kny
gos kluban ir paėmė abi anto
logijas: beletristikos ir poezi
jos. Jos jam kainavo tik 8 dol. 
67 centus, šiaip jos būtų atsi
ėjusios 13 dolerių.

OPEROS KVIETIMAI

Verdi “Rigoletto" operos spek
taklis įvyksta A. m. gruodžio 8 d.

Skelbkitės “Drauge”!

ti nuosavą ūkį. Pirks vienkie. 
mį už jautį... Tą 1,035 svarų 
jautį pirko radijo ir televizijos 
žvaigždė Arthur Godfrey, toje 
gyvulių parodoje pildąs progra
mą savo treniruotu žirgu.

Sugautas plėšikas nusišovė
Rosen maisto parduotuvėje, 

3801 S. La Šalie, Chicagoje, po
licija, -tirdama išdaužtą durų 
stiklą, pamatė tarp dėžių krau
tuvėje pasislėpusį negrą apie 
30 m. amžiaus. Policininkui 
šviečiant į jį elektros lempute,

Sunki susisiekimo nelaimė

Ties 95 gatve ir Wentworth 
susidūrė autobusas, du sunkve
žimiai ir automobilis. Sužeisti 
aštuoni žmonės. Nelaimė prasi
dėjo, kai užpakaly važiavęs 
sunkvežimis trenkė į prieky jo 
važiavusį. Iš viso šiemet Chica
goje susisiekimo nelaimėse žu
vo 283 žmonės ir buvo sužeistų 
31,039.

KAS KĄ IR KUR
— Am. Lietuvių Bendruomenės 

Brighton Parko apylinkės visuo
tinis — metinis narių susirinkimas
šaukiamas š. m. gruodžio men. 8 
dieną 11 vai. (tuoj po pamaldų) 
parapijos senoje salėje (Fairfield 
ir 44-tos gatyių kampas). Dieno
tvarkėje, be įprastinių dalykų, y- 
ra valdybos ir rev. k-jos rinkimai 
ir paskaita aktualiais klausiniais. 
Nariai ir norintieji būti nariais 
kviečiami gausiai ir punktualiai 
susirinkti. Nesusirinkus kvorumui 
nurodytą valandą, už valandos šau 
kiamas antras susirinkimas, kuris

•• noooka. laikomas, neatsižvelgiant į susirin-jls pasakė. Nugręzk nuo ma- kiisiu.iu skaičių, pilnateisiu spręs- 
nęs šviesą, aš ateisiu.” Vieton
to tačiau jis paleido sau šūvį į 
galvą. Teisingai priežodis sako, 
koksai gyvenimas, tokia ir mir
tis.

ti visus apylinkės reikalus.
Susirinkime dalyvaus ir į klau

simus atsakinės neseniai iš Sibiro 
atvykusi p. Gaučienė.

11 nuskriaustų moterų
Policija suėmė Geraldą Chat- 

man, 18 m. amžiaus jaunuolį, 
gyvenantį 1507 W. Adams St., 
Chicagoje, kurį atpažino 11 mo
terų, patvirtindamos, kad jisai

savo piniginę su jas buvo užpuolęs ir nuskriau-

Cikagietė W. Pasinski bepirk- 
dama Sears, Roebuck krautu
vėje, pametė
45 doleriais. Atrado Robert
Bastic, 36 m. amžiaus, ir per 
garsintuvą krautuvėje pradėjo 
klausinėti, kas pametė pinigus. 
Moteris buvo labai laiminga, 
kad jos pamesti kalėdinių pir
kimų pinigai nepradingo.

325 našlaičių laimė
Gruodžio 14 d. net 325 vaikai 

iš įvairių našlaičių prieglaudų 
Chicagoje gaus čekučius po $5 
ir vyks pirktis sau norimų da
lykų į miesto centro krautuves. 
Tuos čekučius jiems parūpino 
Jaunių Prekybininkų sąjunga, 
talkinama šešių miesto centro 
krautuvių ir Illinois Bell Tele
fonų bendrovės. Laimingieji 
vaikai yra 6-12 metų.

Uolūs j ieškotojai dingusios
Sykamore, III., uoliai jieško- 

ma 7 metų mergaitė Maria Ri- 
dolph, dingusi nuo antradienio, 
kada ji buvo matyta kalbanti 
su nepažįstamu automobilistu.

dęs. Dar kitos moterys atpaži
no, kad jisai buvo jas apiplėšęs 
ar apmušęs. Jis buvo sugautas, 
kai policijai pasirodė įtartinai 
bestovįs prie vienų namų. Iš 
karto davė klaidingą savo var
dą ir amžių, bet policija išaiš
kino jo tikrą pavardę.

Plečia sanitarinius įtaisus
Sanitarinio distrikto trustisai 

patvirtino naujas statybų ir 
darbų sutartis, pareikalaujan
čias $3,970,000. Didžiausi dar
bai yra kanalizaciją plečiant.

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 

TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RCŠIŲ 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 rinkinį nr. 1 su 16 Itor-
Rasta tam tikrų žymių ir poli - j telių už vienų, dolerį.

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

-----o-----
Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

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

šios kortelės Kalėdoms yra ypa
tingai gražios, spalvotos Ir lietuviš
kos. Kiekvienam rinkinyje Jų yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
į Lietuvą.

----- O-----
Rinkinys nr. 3

LIETUVIŲ DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au- 
gtaiLs, Vytauto Jonyno, Petro Klaii- 
Ično, J. PautlenlaiiM, J. Steponavi
čiaus Ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas Jų 
tikrai tinka persiuntimui J Lietuvą. 
Si dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus bu užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, Dl.

cija įsakė jieškoti visus pasta
tus toje dalyje miesto, kur mer
gaitė gyveno, iškrėsti nuo pa
stogės iki rūsių.

Merginos — užpuolėjos
Policija suskato jieškoti mur 

šeikių merginų, kurios pirma 
užpuolė dvi gailestingąsias se
seris, dar bestudijuojančias Šv. 
Elzbietos ligoninėje, o paskiau 
— tris moksleives iš Dievo Ap
vaizdos mokyklos. Kaikurios 
mergaitės turėjo prakirstą vei
dą. Paskiau mušeikos pradėjo 
kautis tarp savęs prie Vienos 
valdinės augšt. mokyklos.

VIEKĄ KARTA
PRISIMINKITE ŽURNALĄ 

UŽUOLANKA
Žurnalas išeina 10 kartų per me

tus, didelio formato, po 40 psl. 
Gausiai iliustruotas iš mūsų didin
gos praeities, Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpio ir aktualiomis 
dienos įvykių nuotraukomis. Kiek
viename Nr. telpa nuo 30 iki 50o » . a -u a viename m. icipn nuo ou mį w
nuotraukų. Užuolankoje rnh> B-sios mokyklos salėje. Kvietimus 

galima gauti:
"MARGINIŲ" krautuvėie. 2511 
W. 69th St„ PR 8-4585.
KARVELIO krautuvėje, 3322 S. 
Halsted St., YA 7-0677,
ŠAVRIMAVICIAUS krautuvėje, 
4358 S. Fairfield Av„ LA 3-6342

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

Sekmadienyje, spektaklio die
ną, kvietimai gaunami nuo 12 v. 
dienos Marijoa salės kasoje 67 
St. ir California Avenue.

nomi rašytojai, žurnalistai, kultū
rininkai, visuomenininkai.

Prenumeratos kaina: 1 met. — 
5 dol., pusei metų — 3 dol. Atski
ras Nr. 75 et. Susipažinimui siun
čia, tik atsiuntus 50 et. pašto 
ženklais. Užsakymus adresuokite:

UŽUOLANKA,
2918 So. Union Avė., 

Chicago 16, III.

Skelbkitės “Drauge".

Valdyba

— Susivienijime Lietuvių Namų 
Savininkų Bridgeporte priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks gruodžio 10 
dieną Chicago Lietuvių auditorijoj, 
3133 So. Halsted St., 7:30 vai. va
kare. Visi nariai ir narės kviečia
mi į susirinkimą, nes bus rinkimas 
1958 metų valdybos ir taipgi yra 
svarbių reikalų.
. A. Kaulakis, rašt.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS 
DECORATIONS”,

kuri.') nuredagavo 
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijoa Augšteariės mokykloa 

meno dalykų mokytoja

Šioj knygoj aiškinama kaip pa
puošti eglutes. Duodami 27 tautų 
puošimo pavyzdžiai. Ypatingas dė
mėsią yra kreipiamas j lietuvišką 
eglutę. Lietuviška eglaitė papuo
šia ir knygos viršelį.. Ilusfracijos 
yra atspausdintos 6 Bpalvom Kny
ga gražiai įrišta.

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

Kaina $4.95. 
Užsakymus siųskite:

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

Picture The Joy Of Receivtng 
A PRECIOUS GIFI

A BEAUTIFUL BIBLE
The new Catholic bible, full of 

colorful printing will be sent you 
on appproval. Just phone or write:

HOLY BIBLE SODIETY
8 So. Dearbom — CEntral 6-6472

BRIDGEPORT
KLEGANT FOOD MAKT 

3445 So. Halsted St.
Spėriai «ile: Manor House Coffee 

2 Iii. cun only fl.Mt. Del Monte, Red 
Hockeye Salmon l Ib. can (M» c. 

Nemokamai pristatome
Cull T Artis 7-aUft

SKelbkitės dien. "Draug
f

KAS TIK TURI GERA SKONI,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONf!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
IJETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FITRNITURE CENTER. INO.
3222-24-26 So Halsted St VIetory 2-4226

Atidaryta: pirmadieniais Ir ketvtrtadieninls 9—9:30,
• kitom dienom B—6, sekmadieniais 12—5


