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Prancūzija prieš Anglijos ir JAV ginklus Tunise
Pabėgėlių reikalais rūpinsis dar 

penkerius metus
SALOMĖJA NARKĖL/0NAITĖ,

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINAS TAUTOS. — Kaip ir buvo tikėtasi, JT komite

tas nutarė prailginti Augštojo Pabėgėlių komisaro įstaigą dar pen- 
kerių metų laikotarpiui. Tokiu būdu, Vokietijoje ir kitur esan
tieji pabėgėliai nepaliks be globos, bet jais bus rūpinamasi ir to
liau, kai dabartinis komisariato mandatas baigsis 1958 m.

Tretysis komitetas (ekonomi-,-........ ..................... -........... .. .
nių, socialinių ir kultūrinių rei- i Vos vienai dienai praslinkus 
kalų) šitokį nutarimą padarė 62 i nuo tos rezoliucijos priėmimo ir 
balsais, pirmą sykį Vengrijai at-i administracinių bei finansų rei- 
siskyrus iš sovietinio bloko ir;kalų komitetas parėmė pabėgė-

Ištremtas Vokietijon
NEW YORK, lapkr. 15. — 

Hans Max Haupt, tėvas vieno 
1942 m. mirtimi nuteisto nacių 
šnipo, deportuotas į Vokietiją. 
Jeigu jis nenorėtų vykti į Vokie
tiją, turėtų grįžti į kalėjimą. 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Tėvas buvo areštuotas 1944 m., 
kai paaiškėjo, kad jis turėjo ry
šių su sūnumi. Sūnus su kitais 
aštuoniais vokiečiais buvo išlai
pintas vokiečių povandeninio lai 
vo rytiniuose krantuose.

Atomas taikai
TOKIO, Japonija, lapkr. 15.-

-

I:-.-'

balsuojant kartu su kitais.
Vengras nustebino

Anksčiau Vengrija balsuoda
vo sovietų pusėje ir už tai, Pa
bėgėlių Komisariatui nebūtų ski
riama jokių lėšų. Visas sovieti
nis blokas vis deklamuodavo, 
kad tuos pabėgėlius reikia repa- 
triuoti ir taip reikalas bus už
baigtas. Ir visi jie kaltindavo 
Augštąjį komisarą, kad jis nesi
rūpina pabėgėliais, o tik veda 
politiką, kurią jam nurodo JAV 
ir kiti „imperialistiniai sluogs- 
niai“.

•J
Prancūzai išėjo iš Nato ’

parengiamosios komisijos
VVASHINGTONAS, lapkr. 15. — Britai pristatydami šiandien 

Tunisui lėktuvais ginklų iššaukė Nato krizę. Tokios krizės nebuvo 
per aštuonis visos Nato istorijos metus.

Pagrindą tai krizei davė dvie- ——----- ........ - ■ .

Nuotraukoj matyti nauja vairuojama raketa. Regulus 11, 
išmėginta Edwards Air Force bazėj, Calif. Raketa pasiekia 
1,000 mylių, yra 57 pėdų ilgio. (INS)

jų britų lėktuvų nusileidimas Tu 
nise su ginklų transportu, kurie 
skiriami Tuniso trijų tūkstančių 
vyrų armijai. Taip pat siunčia 
lėktuvais ginklus ir Amerika iš 
Vokietijos bazių.

Stiprus protestas
Prancūzai patyrė, kad ginklai 

pristatyti į Tunisą išėjo iš Nato 
parengiamosios komisijos, kuri 
ruošia planus būsimam Nato su
važiavimui gruodžio mėnesį. 
Taip pat Prancūzija pareiškė pro 
testą Britanijai ir Amerikai.

Prancūzija padėčiai aptarti 
skubiai šaukia Nato organizaci
jai priklausančių tautų užsienių 
reikalų ministerių konferenciją. 
Nato parengiamosios komisijos 
posėdis turėjo įvykti rytoj.

Anglija ir JA Valstybės tei
gia, jog jos ginklus siunčia to
dėl, kad galėtų apsaugoti Tunisą 
nuo bolševikinės įtakos, gi pran

Prancūzai bijo, kad ginklai ne 
patektų Alžirijos sukilėliams, gi 
JA Valstybės teigia, kad ginklai 
reikalingi apsaugoti dabartiniam 
Tuniso prezidentui Habib Bour- 
guiba nuo sovietų bloko. Vaka
rai teigia, kad šis dinamiškas 
Tuniso prezidentas yra provaka- 
rietiškas ir nenori stovėti ant ke
lio Prancūzijos ir Alžiro reika
luose. Prezidentas nenori imti 
ginklų iš Egipto todėl, kad pats 
Egiptas ginklus gauna iš Sovie
tų Sąjungos, o drauge su gink
lais gali atvykti ir karo eksper
tai. Prancūzai gi mano, kad Al
žiro sukilėliai ginklus gauna iš 
Tuniso.

Turkai Sueze
PORT SAID, Egiptas, lapkr. 

15. — Du Turkijos povandeni
niai laivai vakar perplaukė Sue-

kiu reikalą. Jis 52 balsais patvir- ja Valstybių atominio tyrinėji
mo komisija šiandien atidarė 
naują įstaigą atominių tyrinėji
mų taikos reikalams. Tai jau 
ketvirta tokia įstaiga svetima
me krašte. Ta įstaiga palaikys 
ryšius atominiais klausimais su | 
Japonija, Tautine Kinija, Pietų 
Korėja, Philippinais, Thailandu, 
Naująja Zelandija ir Australija. 

Prieš užbaigiant savo diskusi- Tokios įstaigos jau atidarytos 
jas pabėgėlių klausimu, komite- praeitais metais Londone, Pary
tas priėmė dar porą rezoliucijų, žiuje ir Buenos Aires, 
kurių tarpe viena kreipiasi į JT C 1 1 •
ir į privačias organizacijas, pra- tekančiais metais 
šant materialinės paramos kinų WASHINGTON, lapkr. 15. — 
pabėgėliams Hong Konge. Prieš Armija dirbtinį mėnulį paleisian

tino (sovietiniam blokui susi
laikius, bet niekam nebalsuojant 
prieš) 732 tūkst. dol. Augštojo 
Pabėgėlių komisaro įstaigai. Tai 
suma, kurios tai įstaigai savo 
bendrame biudžete ateinantiems 
metams prašė gen. Sekretorius. 

Dar dvi rezoliucijos

i

Diskusijose, kurios čia per 
dvi savaites vyko komitete dėl 
Augštojo komisaro pranešimo 
apie pabėgėlių padėtį, dalyvavęs 
Kadaro režimo atstovas vengras 
pirmą sykį nustebino žmones, 
kai priešingai bendram many
mui, jis nepylė pamazgų ant 
Augštojo komisaro. Jis pareiš

šią rezoliuciją išėjo visas sovie
tinis blokas, čia kartodamas se
nąsias pasakas apie tai, kad tai 
esąs kišimasis į Raudonosios Ki 
nijos reikalus, nesgi, girdi, tie

Sėkmingai pradėtas Amerikos 

Lietuvių Tarybos suvažiavimas

zo kanalą. Jie už kanalą sumokė- 
cūzai teigia, kad toks Tuniso rė- j° sterlingais. Jų plaukimo tiks

las neskelbiamas.

Renkami lavonai
HONOLULU, Havajai, lapkr.

ti tik sausio mėnesį. Korespon
dentų pranešimai apie anksty
vesnę datą buvo netikslūs. Sate
lito paleidimo darbuotojų vy
riausias asmuo, gen. Medaris. 

pabėgėliai yra jos piliečiai ir kad; pareiškia, kad toks satelitas bus
juos reikia grąžinti. Gudė Syso-j paleistas tik sausio mėnesį. Jis 
jeva pasinaudojo proga ir primi-i taip pat paneigia, kad jie gavo 

kė, kad komisaras nevedęs „po-: nė, kad ta raudonoji Kinija vis žinių iš Sovietų Sąjungos moks- 
litikos" ir kad jo vadovaujamoji dar neatstovaujama JT. lininkų. Amerikos satelitas bus
įstaiga daug pagelbėjusi ven-i Kh Vezoliueiia kuria rpmp paleistas be jokios mokslinės pa- 
grams pabėgėliams. Vengre at,, t tryHka kraAtų'AugStaJamgalbos ar patarimo iš kitų kraš-
stovaa tik pageidavo, kad dabar ‘ p>bėKįllv Komisarei duoda teisę 
komisariatas daugiau rūpintųsi rū intia 8utelkimu lėį kad jia 
vengrų pabėgėlius grąžinti į te-l|a)ku ivykdytų numatytus pabė-
vynę. . gįiįų įkurdinimo planus. Taip

Už tą rezoliuciją niekas nebal- Tai t j( „vle{ia Komiaariat4
.savo pnea, bet sovietinis blokas suda ti planua dėl atpiti tu.
buvo susilaikiusiųjų tarpe. Prie,rint lvoj<! |a^ kai įstai.
to bloko dar prisidėjo ir Burma goa darbas turėa bQti oflcialjai
ir n ija. . „įhaigtas. Pagal tą pačią rezo-

Dar penkeriems metams 1 Unciją numatomas platus, pagal
.. .. , .. geografinį tautų pasiskirstymąNors rezoliucija dar nepraėjo; , . , , . . ..._ .... . .. sudarytas vykdomasis pabėgėlių,

T?. -T Ru*i

N""“""™- įkurdinimo ir integravimo pro-l aP,e SpUtnik?
komiteto priimtai! rezoliueiia ’?'1 MAS^A -P»'e<iua I erdves

, f . ?, , . i nomasis komitetas jau veikia.jau laikoma ir pačios sesijos lai- ... ’ " nuo seniau.mėjimu. I ________________ ____________

Panaikino draudimą
VVASHINGTON, lapkr. 15. — j 

JA Valstybės palengvino įvažia-' 
vimą į komunistinę Albaniją, su 
kuria neturi diplomatinių ryšių. 
Esą keleiviai gali keliauti į Al
baniją, tačiau savo rizika, kol 
JAV neturi su Albanija diploma
tinių ryšių.

mimas yra pavojingas jų intere
sams Alžire. Tokiu žygiu ameri
kiečiai ir anglai gali vėl sudaryti 
naują Prancūzijos vyriausybės
krizę. Dabartinis ministeris pir| 15. — Iš nuskendusio lėktuvo ke

Y „ , . . ..................................... - ! mininkas Felix Gaillard seimui: leivių. rasta keliolika lavonų.
WASH1NGTON,D. C., lapkr. 15.-Amerikos Lietuvių Tary-|išaiškins dabartinę padėtį ir Spėjama, kad lėktuvas turėjo 

bos pilnaties suvažiavimas prasidėjo šiandien priešpiečiais Statler; st is išlaikyti savo kabinetą, nusileisti jūroj, kadangi kaiku- 
viesbutyje, kuriuose dalyvavo ir labai svarbią kalbą pasakė pla-, . ! rie keleiviai buvo užsidėję gel-
čiai žinomas karjeros diplomatas, dabartinis užsienio reikalų pa-Į Išsaugoti prez. Bourguiba 1 |>ėjimOsi juostas ir nusiavę ba-
sekretorius Loy W. Hendersanas.___________________________ Prancūzijos protestas Anglijai' tus. Kaip žinome, lėktuvu skrido

Prieš keletą savaičių preziden tuQge gyvenantiej,j lietuviai turi buvo įteiktas per Prancūzijos 44 asmenys. Kūnai atrasti po se
tas Eisenboweris ir Valstybes dėtj didžiausias pastangaa kad ambasadorių Londone Jean šių dienų jieškojimo, lėktuvui 
sekretorius John P. Dulles Jam kenčiančioji bolševikų jungą Lie- Chauvel, gi Amerikai įteikė pro-Į dingus. Jieškoma toliau kitų žu-

Pagal ligi šiolei galiojusius nu i 
tarimus, Augštojo Pabėgėlių ko
misaro įstaiga turėjo užbaigti 
savo veiklą 1958 m., bet jau prieš NEW YORK, lapkr. 15. — So- 
šios sesijos susirinkimą buvo su- vietų pulk. Rudolf J. Abel, augš-

buvo patikėję labai svarbią mi
siją Artimuose Rytuose. Tą mi
siją jisai labai gerai atliko. Alto 
priešpiečiuose jisai tai suminėjo, 
tačiau jo kalba lietė Lietuvos 
laisvinimo reikalus, pabrėžiant, 
kad nė Lietuva, nė kitos Pabal
tijo tautos Jungtinių Valstybių 
vyriausybės nėra užmirštos. Lig- 
šiol jų aneksija nėra pripažinta 
ir nebus pripažinta.. Jo kalba Al
to nariams ir veikėjams davė 
daug vilčių ir paskatinimą ir to
liau vieningai dirbti Lietuvos iš
laisvinimą.

Pradėta, sesija

Šiuose priešpiečiuose dalyva
vo Lietuvos atstovas Juozas Ra
jeckas su žmona, latvių ir estų 
veikėjai, Vliko ir Lietuvių Lais
vės Komiteto prezidiumų nariai, 
Balfo pirmininkas kan. dr. Juo
zas Končius ir visi Alto suvažia
vimo dalyviai.

Po priešpiečių Statler vicšbu-

testą amb. Herve Alphand. Pran vusių. 
cflzai išeidami iš Nato parengia-J 
mosios komisijos padarė piktų! Trumpai iŠ VISUT 
pareiškimų. Jų delegacijos pirmi . turj 4 mllionU3 .
nmkas Pierre Schneiter pareis- . . . . ™nnnkė kad iis neealis būti ileiau to- tOJU’ gl JOS pl°Us yra 70’00° ke, kad jis negalią nuti ilgiau to kvadratinių myijUi tai plotas 
kioj konferencijoj, kurios nariai mažd R North DaRota yalg 
brutaliai pažeidžia Prancūziją,1

; tuva būtų kiek galint greičiau iš
laisvinta.

Išsamūs pranešimai
Kiek sustojęs prie dabartinės 

tarptautinės padėties, Alto pir
mininkas nurodė reikalą dabar 
labiau negu bet kada pirmiau 
akylai budėti, daugiau ir vienin
giau dirbti, nes koegzistencijos 
su Sovietų Rusija vėjai šiuo me
tu yra pradėję smarkiau pūsti. 
Anot jo. koegzistencijos idėja 
yra. labai pavojinga, Lietuvos ir 
kitų pavergtųjų laisvinimo dar
bui. Prieš ją reikia dirbti ir ko
voti. Jisai siūlė sustiprinti Ta-

siųsdami ginklus į Tunisą.

Prisaikdintas dr. Killian

tybės.
• \Viseonsino universitetas 

1955 - 56 m. išleido daugiausia 
humanitarinių mokslų daktarų, 
viso 349. Californijos universite
tas išleido 304 su daktaro laips
niu, Harvardo univ. — 296, Il
linois —- 282, Michigan — 273, 

universitetas išleido

WASHINGTONAS, lapkr. 15.
— Dr. James R. Killian, kuris 
paskirtas vyriausiu raketinių 
ginklų išvystymo vadu, buvo; Columbia

antrą sputniką, sovietų moksli
ninkai spaudoje vėl ėmė skelbti 
savo mintis šiuo klausimu. Iz- 
viestijų Nr. 263 rašo akademi
kas J. P. Gerasimov:

— Nebetoli jau tas laikas, ka
da žmonija pradės greta žemės 
kamuolio geografijos mokytis ir 
kosmoso geografijos.

Mokslininkas V. 1. Dikuškin 
kalba:

— Antrojo sputniko paleidi
mas mus artina prie galimybės 

į žmonijai užvaldyti kosmoso erd-
MASKVA. — Švenčiant 40 m.; ves ir pradėti tarpplanetines ke- 

revoliueijos sukaktį Maskvoje Hones. Sputnike įtaisyti moksli
niai aparatai sovietų mokslinin-

Abel gavo 30 metų

Čiausio laipsnio sovietų šnipas 
Amerikoje, nubaustas 30 m. ka
lėjimo ir 3,000 dol. baudos. Spren 
dimas paskelbtas šiandien.

daryti ir dar vasarą buvo pa
rengti planai tą įstaigos laiką 
pratęsti, nes neatrodė, kad vi
siems pabėgėliams pavyks su
teikti reikalingą pagalbą, išve
žant į užjūrius arba integruojant 
juos į jų dabar gyvenamų kraš
tų ūkinę sistemą. O pereito ru-

i ivy^ v^nio '^^7^
se dalyvavo rinktinės komandos:

Lietuviai Maskvoje

prez. Eisenhower prisaikdintas. I 272.
[S0S Ve-lkSn?H in{0nn^' Dr' Killian, Massachusetts tech- e Suomijoje lapkričio 15 d. su

nologijos instituto rektorius,; gtreikavo 12,000 geležinkeliocinį sektorių, rūfiestingai pasi
ruošti Lietuvos Nepriklausomy- prez. Eisenhowerio buvo paskir
ties atsteigimo 40 metų sukak-; vadOvauti raketų darbams ir 

yra populiariai vadinamas „Ra
ketų caru“.

Didelis derlius

čiai minėti, gausingą Amerikos 
Lietuvių kongresą sušaukti, jei 
bus reikalas — iššauti iš pačių 
didžiųjų patrankų: surinkti mi- 
lionus parašų po peticija, reika
laujančia Lietuvos bylą iškelti

dino pabėgėlių gretas. Ir vėl at 
sirado naujų rūpesčių dėl įkūri
mo ir globojimo bent ligi to lai
ko, kai tie pabėgėliai jau galės 
kur nors vykti.

Rūpinsis ir po 5 melų
Ta Olandijos pasiūlyta rezo

liucija pirmiausia pabrėžia rei
kalą pratęsti tarptautinę pabė
gėlių globą. Pagal ją. ateinančios 
Generalinės Asamblėjos sesijos 
metu turės būti išrinktas Pabė
gėlių Komisaras penkeriems me
tams. Ir, be to, ta rezoliucija tu
ri skirsnelį, kuriame kalbama, 
kad nevėliau, kaip per septynio
liktąją reguliarią JT asamblėjos 
sesiją turi būti vėl peržvelgti pa 
bėgėlių globos reikalai, kad ga
lima būtų nustatyti, ar dar bus 
reikalinga pabėgėliams globa po 
1963 metų gruodžio.

Rusijos respublikos, Maskvos, 
Leningrado, Azerbaidžano, Lie
tuvos ir Kazachstano. I .almėjo 
Maskvos vyrų ir moterų koman
dos.

KALENDORIUS
Lapkričio 16d.: šv. Gertrūda 

ir šv. Edmundas. Senovės: Aus
tomas ir Kadinė.

Saulė teka: 6:40 vai., leidžiasi 
4:31 vai.

Lapkričio 17 d., 23-čias sekma
dienis po Sekminių, šv. Griga
lius. Senovės: Svetikas ir Ogis.

Oras

Chicngoje ir apylinkėje šian
dien šalčiau. Lietus, tarpais su 
sniegu. Temperatūra apie 40 I.

karna duoda galimybę labiau pa
žinti neištirtus gamtos reiški
nius, vykstančius kosmose. M<-« 
praturtėsime naujais duomeni
mis tolimesniam astronautikos 
technikos plitimui.

Sovietų mokslų akademijos vi
ceprezidentas M. A. Ijavrentjev 
rašo:

— Drauge su visais sovietų 
žmonėmis dalinuos pasididžiavi
mo ir nusistebėjimo jausmais... 
Šiuo metu Sibire kuriasi naujas 
mokslo centras — organizuojasi 
SSSR mokslų akademija ir mūsų 
busimosios stambios įstaigos — 
Matematikos institutas, Teorinės 
ir Pritaikomosios Mechanikos 
institutas, Fizikos institutas, 
Automatikos institutas ir daug 
kitų įstaigų, kurios įneš savo da
lį j kosmoso apvaldymą.

tyje persikelta į Continental vieš 
būtį ir trečią valandą po pietų i ^unStinėse Tautose ir kituose 
Alto pirmininkas L. Šimutis ati- tarptautiniuose forumuose. Pir- 
darė suvažiavimo sesiją, kurioj m’ninko pranešimus sekė kitų 
dalyvauja daugiau kaip trisde- Vykdomojo komiteto narių ra- 
šimt asmenų. Suvažiavimui va- Po,tai- Ypač išsamus buvo sekr. 
dovauia Vykdomojo komiteto na (’r- Grigaičio raportas, atpa-

WASHINGTONAS, lapkr. 13. 
I — Apelsinų derlius, kaip prane
ša Agrikultūros departamentas,

darbininkų reikalaudami dides
nio atlyginiųio ir geresnių darbo 
sąlygų.

• Logan, W. Va., mieste Char
les Frey padavė dantistą į teis
mą reikalaudamas iš jo 75.000 
dol., kad šis gręždamas dantį su 
žeidė gerklę.

• Kanados darbo ministerijos
šiais metais bus 73,000,000 dė-! pranešimu, Kanadoje bedarbių

dovauja Vykdomojo 
riai.

„Mums. gyvenantiems laisva
me krašte, laikas labai greitai 
bėga. Rods tik vakar Tarybos 
pilnatis posėdžiavo New Yorke, 
o žiūrėkit jau prabėgo vieneri 
metai. Pagaliau ir 17 metų nuo 
Alto įsikūrimo Pittshurge tikrai 
greit prošvilfiė. Tačiau esu tik
ras ,kad bolševikų pavergtosios 
Lietuvos žmonėms ir ištremtie- 

; siems Sibiran, valandos virsta 
i dienomis, dienos — savaitėmis,Į • Imk, jei tik duoda. Imk, ką 
savaitės — mėnesiais, mėnesiai tik gali gauti iš Vakarų pagal- 

| — metais, o metai — dešimtme- bos programos, ypač maistą. Tai 
I čiais“, — šiais žodžiais Alto pi r- sovietų diplomatų žodžiai sate- 
mininkas pradėjo savo praneši- lainėms valstybėms. Priežastis: 
mą suvažiavimui, padarydamas rmsivylimas Rusijos javų dcrliu- 
iš jų išvadą, kad laisvuose kraš- mi.

šakojęs, ką yra nuveikusi Tary
ba per praeituosius metus.

Kytoj, tuoj po Alto suvažiavi-i 
mo apie 4:00 p. m. bus Balfo1 
direktorių pasitarimas, o vakare( 

dalyviai yra pa-1 
pasiuntinybę!

pasitarti su Lietuvos atstovu 
Juozu Rajecku. Sekmadienį Alto 
Vykdomasis Komitetas tarsis su 
kitais Lietuvos išlaisvinimo veik 
sniais.

suvažiavimo 
kviesti j Lietuvos

žiu. Tai yra 3 proc. didesnis der
lius negu pernai ir 26 proc. dau
giau negu vidutiniškas.

skaičius didėja. 1956 m. rugsėjo 
mėn. buvo jų 158,804, o šiais me 
tais 255,986.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Italijos prezidentas Oronchi vakar grįžo iš vizito Turkijoj, 
kur tarėsi Vidurinių Rytų reikalais.

— Pakistanas ir JAV vakar pasirašė prekybos m tart į. Pa
kistanas pirks žemės ūkio produktus.

— JAV sveikatos departamentas praneša, kad 38,1)00,000 gy. 
ventojų dėl Azijos slogos turėjo lervoje išgulėti vieną arba daugiau 
dienų.

— Prez. Eisenhouer vakar išvyko kelioms dienoms į Gcorgia 
lošti golfo. Drauge vyksta ir prez. žmona.

— Civilinės gynybos administracija siūlo prez. Eisenheneeriui 
pravesti bilionus dolerių įrengti nuo bombų slėptuves po žeme. 
Jos turėtų būti prie įstaigų, mokyklų ir ligoninių.

— Sosiietai šiandien paskelbė, kad šuo Sputnike pastipęs iš
sibaigus oksigenui, taip pat praneša, kad jie neplanavo šunį nu
leisti i žemę.
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© © © BU Y W C O F I D E N C E!
MARQUETTE PARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON PARK SHOPPING CENTERS

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

© @
KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE

BEAUTY PAKLOK

KAY’S BEAUTY SHOP
3042 VV. 63rd St.

Hair styling and cutting, featuring 
Helcne Curtiss cold wave«. 

PRospect 8-9399

FURNTTURE

BRODERICK FURNITURE CO. 
2424 VV. 63rd St.

6 pcs. Bedroom suite — $695.00 
3 peš. Custom built seetional — $444.00 

Now displayed in windows

•SHOES RFAL ESTATE RADIO & T.V, MLSCELLANEOLS
MICHAELS SHOES 

2419 W. 63rd St.

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

our striking styles nok- 
MICHAELS SHOES

UQUORS

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

The finest in Contour Hair Shaping & 
Styling. Scientific Permanent VVaving. 
Individualized Cosmetics for all of your 

Xmas Gifts.
tyli LA 3-9836 — For Appt.

FIESTA DINETTE CO.
3016 W. 63rd St.

Custom Made Formica Dinette and 
Kitchcn Sets at outstanding values.

________ PRospect 8-5797________

PO^DER PUFF BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avė.

SPECIAL

Monday Tuesday & Wednesday 
Cold VVave $4.95 vvith thisi Ad. 

BI 7-9666

CLEMENS SHOP 
2639 W. 63rd St.

Bafby cribs and chesta of drawers on sale 
below cost, while they lašt, to make room 
for Christmas merchandise.

 HEmlock 4-3110

FOOD SHOP

FLORISTS

KELLY & FLYNN FLORISTS SHOP 
2734 W. 63rd St.

Specialists in wedding and funeral florai 
pieces. Beautiful holiday bouquets and 
corsages prepared to order. Free delivery.

Call — GRovehill 6-6622

T

FURS

SWANSON FURS, INC.
2952 VV. 08RD. ST.

Furs of all typea and styles, Coats, 
Jackets, Stoles and Scarves at out
standing values. Restyllng and, ro- 
pair Service. Bring this ad a’long 
for fre« gift.

WALBROOK 5-8850.

F. De FAY CLEANERS & FURRIERS 
2525 VV. 63rd St.

Specializing in Furlana Coats, Leather 
Gacments, Draperies, Formals and Rūgs. 
Dying and Repair Service. Pick-Up and 

Delivery Service — Call 
PRospect 6-9511

MILLINERY

FLORENCE’S MILLINERY 
2446 VV. 63rd St.

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

FLORENCE MILLINERY 
2446 VV. 63rd St.

RELIGIOUS ITEMS

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

Crlb sets, Cathollc prayer books, 
Roaaries, Statues, plctures and many 
other rellgiuoe gi f ta.

REpublic 7-2168

FUELS

STRACHAN COAL & FUEL OIL

2209 VV. 63rd St
Quality and Service is our Motto 

i ' Call
REpublic 7-3860

CLEANING A TAILORING '

ESQUIRE CLEANERS 
2414 W. 71ft St

Dry Cleanlng and tallorlng 
Draperies and Rūgs 

Specializing ln Kntt Suits
______PRospect 6-9321

■LAPORTE’S 
CLEANING SFTIVICE

2650 W. 63rd St
Free Pick-Up and Delivery Service. Out
standing Cleaning Process. Try us once, 
our Customers never leave us. Specialize 

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

O 4 S CLEANERS & DYERS 
3805 W. 6Srd St

Outstanding cleaning Service. Perfcction 
in alternations & Repairs. Specialists on 
Drapery Cleaning. Free Pirk Up R 

Delivery Service.

Call RE 5-2225

L * F TAILORS 
«nd MENS WEAB

3464 So. Halsted St.
The llnest seleetion of ready to wear 
and custom tallored clothes. Also 
a fqll lipe of aecssorles for tnen. 
Usn our X-mas lAy-A-Way Plan. 
Shall Deposlt holds any Item.

DE LUXE FOOD 

6218 VVestern Avė.
Dressel’s VVhipped cream cakes decorated 

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

BILUS MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St.

Choice Meats and Chickens and Ducks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpublic 7-9445

KLEGANT FOOD MAKT 
3445 So. Halsted St

The largest seleotion of the 
finest FRUITS & VEGETAGLES 

at the lowest prices.
Free Delivery.

Call YArds 7-2835

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

TRADING STAMPS WTTH 
BACH PURCHASE

ASHLAND POULTRY MARKET 
4928 So. Ashland Avė.

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

All merchandise strietly Fresh-Live 
Free delivery — Call

PRospect 8-9498

NEISNER’S VVILK POULTRY STORE 
4723 So. Ashland Avė.

See Louis VVilk, Manager 
for the finest Quality Cut-L'p Poultry.

BIshop 7-6159

NOVAK’S STOCKYARD MARKETS

4820 So. Ashland Avė.
3059 So. Halsted St.

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

italian sausage

Italian Sausage & Roast Beef

ROSARIOS ITALIAN SAUSAGE 
2122 W. 63rd St.

Specialists in Italian Sausage <c Sliced 
Roast Beef

Call — GRovehill 6-5768

SORRENTO PIZZA 
4018 W. 63rd St

The largest Pizza in Town for $2.00. 
Home-Made Ravioli, Spaghrtti, Italian 
Sausage & Beef sandvviches. Delirious 
French fried Chicken, Steaks & Shrimps.

Come in or call for delivery. 
_____________ LU 5-2720_____________

LOUIE’8 PIZZERIA 
2418 W. 71st Street

Pizza apeclglties, deliclous Italian 
sausage and beef sandwlches. Kpa- 
ghettl and Rlvloll. Open ’tll 1 a. m. 
vaekdays; ’tll 2 a. m. weekenda

REpublic 7-MM

LINO’8 PIZZERIA 
8342 So. Halsted St

Italian Pizza 50 c. & Up 9 inch Italian 
submarine sandwiches with Green Pep- 
pers & rich red sauce. Finest in Ravioli, 
Spaghetti, Chicken & Steaks. Come in 

or Call 
Bkhop 7-9221

ADVERTISING IN THE DAILY 
“DRAUGAS" PAYS.

GIVE IT A TRIAL!

HOWW>’S SHOES INC.
3950 W. «3rd Kt.

The finest se.lections ln Men's, 
Women’s & Children’s Shoes. Po your 
Holiday Shopping with

HOU ARD'S Early 
Tel. PO 7-0233 '

N ATE’S SHOE STORE 
3419 So. Halsted St

Shoes, Handbags and Hosiery for the 
entire Family. A complote seelction of 
nevv Fall & VVinter Styles. Buy vvith 

confidence. *
LAfayette 3-0636

MENS WEAR

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

Jackets, sweaters, sport shirts and pants 
spėriais. Come in now for finest quality 

merchandise.
GRovehill 6-9869

GOLDYN’S MENS SHOP 
3505 W. 63rd St.

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

Season.

NORMAN & SON’ MENS STORE 
3452 So Halsted St

We feature Stetson Hats. and Arrow 
Shirts. Ūse our Xmas Lay a way Plan. 

VVe give S. & H. Green Stamps 
with each Purcha.se.

Y Arda 7-3111

AARON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

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

Topcoats & Overcoatts for the 

Holiday Season.

MUSIC & DANCING

MASTER ACADEMY OF MUSIC 
& DANCING

SCHOOL OF CHAMPIONS 
2653 W. 63rd St.

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

Mt. H. J. Steinmetz, Director 
 GRovehill 6-4600

OPTICAL

UHLEMANN OPTICAL CO.
2401 W. 63rd St.

Glasses ground and styled to perfection
Work direetly with the eye Phyvcian 
50 years in business. — Spells quality

PRospect 6-6066 — 2nd Floor

AUTOMOBILES

MIKE McCARTHY EDSEL

2300 W. 63rd St.

See the new Edsel now 
Authorized Sales & Service

WAlbrook 5-3200

ARROW HOBY A FF.NDEB 
0211 So. W(wtern Avė.

The fineet of Body and Fender 
work ln the City. All work guaranteed. 
Beautiful complete Paint reflnlahlng. 
Ren sonahle.

GRovehill 0-2080

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

Anti-Freeze Menthertal Base 77 c. * 
gallon. New Stock of Toys for all of your 
Xmai needs. Outstanding Television Sale, 
Trade in your old sėt novv. High Trade-

In Value.
_________ LAfayette 3-46C2_________

Pavykęs egzaminas

Vakarinių biznio kursų stu
dentui duodamas klausimas:
— Kaip išspręsti, jei pvz. tu esi 
nesumokėjęs nuomos šeiminin
kui, esi skolingas už elektrą ir 
skalbyklai ? 1

— Pirmas dalykas, už vis 
svarbiausias, be žinios dingti iš 
tos vietos, išaiškino studentas.

K. & K. RF.ALTY CORPORATION 
3511 W. 67€h St.

One full block of 2 and 3 flt. brk. bldgs. 
Oak cabinet & trim, vanity baths, built- 
in ovens and rangės, basrboard hot vvater 
ht., tiled rear staira. De luxe features 
throughout. See these outstanding values 
now.

LUdlovv 2-1700

LINCOLN BUILDING APPRAISAL 
SERVICE

6604 S. VVestern Avė.
Appraisals on all types. of Real Estą te — 
Commercial, Industrial and Residential 
for buyera, sellers, lenders & speculators. 

Call — VVAlbrook 5-7592

ROY’S RADIO fc T.V. SERVICE 
2607 W. 63rd St.

Ali work & Parts Guaranteed. Radiot, 
Batteries and all Name Brand tubes 

available now.

MUFFLF.R SERVICE

I.OU PLKASON’S MVFFLRR 
KKRV1CE

3039 W. 03KD. ST.
FREE MUFFI.ER 1NSTALLATION 
ON ALL CARS. DRIVE IN NOW 
O R CALL.

ItKPUBUC 7-1728.
NO APPT. NECE88ARY.

A’HERN’S CYCLE SHOP 
4540 W. 63rd St.

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

LIONEL TRAINS
2,000 square feet of Toys

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

Plastic Drape Sale 77 c. Plastic Storni 
Windows Rcduced 10%. This week only. 

Ūse Woolworth’s Lay-A-Way Plan 

50 c. will hold any item.

J. <t J. LIQUORS 
2451 W. 63rd St.

Champagne Special $1.99 — Cognacs 
our specialty. — Many other outstanding 

sales values thui vveek. 
___________GRovehill b-9290___________

P0REM08T LIQU0R8 
3247 w. «3KJ». ’sT.

1MPORTED COGNAC 
THREE STAR HENNE88EY 

$5.19 A FIFTH 
ALCHOHOL 190 PROOE 

$4.79 A FIFTH 
REPUBLIC 7-0502

LAWN PET SUPPLIF.S 
3454 W. 63rd St.

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

Call PRospect 8-1417

GRILLS PET SUPPLIES 
7113 S. Uestem Avė.

Singing Canaries & Parakeets a« well as 
all other types of Birds. Tropical Fish- 
Aquariums and Accessories. A complete 
stor.k of Pet Supplies. The Finest Holiday 

Gifts money can buy.

APPAREL
'»»»»— *- —

MILLER’S MENS SHOP 
3401 So. Halsted St.

The finest in Men’s VVear that money 
can buy. Manhattan Shirts, Sport & 
Dress Shirts, suburban Coats, Holeproof 
Socks & Stylish Neckvvear. Robes of all 
Styles & Sizes. A šfnall deposit will hold 

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

WEHTERN TRAUiEK RENTALK 
7487 No. Westorn Avė.

Haul lt yourself 
Low Rentai Kates 
Come ln now and plck 
up your Traller

REPUBLIC 7-9493 
71st & VVESTERN CURRENCY

WALS TRAILER SERVICE 
4227 M. 63rd St.

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

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

CURRENCY * ĖXCHANGE

exchange
7054 S. Western

Auto License Service 
Get your 1958 License nlates here

COMMUNITY VVASHERETTE 
LAUNDRY 

2942 W. 63rd St.

Specializing in Fiat VVork Finished. 
Šame Day Service.

PRospect 8-9832

ZIG-ZAG UQl'ORS 
0720 No. YVeslern Avė. 

ZIG-ZAG Straight Bourbon 
$3.69 a ft/th

Melster Brau, 6 Can Paek 98 c 
l)r«-wry’8 Beer, no Dep. 12 — 

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

ELEANOR SMART SHOP 
2446 W. 63rd St.

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

equipped in the city. All work guaranteed 

GRovehill 6-9545

SHOP at
NATHAN’S STYLE SHOP 

3117 W. 63rd St.

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

Budget Plan if Desired.

MARVEL DRESS SHOPPE 
2650U W. 63rd St.

The finest in Fall and VVinter Dresses & 
Suits for all odeasions. Sizes 9 to 17—10 
to 20 — 14J4 to 2656. The largest selee
tion in Town. Come in now for your 

Holiday Needs.
REpublic 7-5922

MILTON’S
\ CHILDREN’S STORE

Exclusive infants and Childrens Wear 
Layettea and Christening Sets our

Specialty
3403 So. Halsted St.

We give S. & H. Green Stamps.

MEYER BROS. DEPT. STORE
4605 So. Ashland Avė.

Do your Holiday Shopping novv. In 
addition to our low prives we give Meyer 
Bros. stamps vvith each purchasr. They 

are money to you.

YArds 7-4900

CHICKIES HOSIERY ANI) 
LINGERIE SHOP 
3411 S. Halsted St.

We have the most complete line oi

ĮVEST LAWN CURRENCY 
EXCHANGE 

4014 W. «3rd St.
Get your 1958 License Platės now. 

All we need iš your slgnature. We 
handle the ręst.

POrtsmoutli 7-7«36

REMBLAKE - ROCKKES 
PRESCRIPTIONS 
2421 W. 63rd St.

Prescription Specialists 
Vitamins, Insulin & baby needs

HEmlock 4-1500

ROCHKES MEDICAL ARTS 
PHARMACY 

3213 W. 63rd St. 
Prescription Specialists

Prescriptions & Medications filled and 
sent abroad. VVorking elosely vvith your 
Physicians. Call in or have your Physi- 
cian call for immediate Service.

Free Pick Up and Delivery 
VVAlbrook 5-4787

PLUMBING

VOLAND PLUMBING 
6343 S. Western

Outstanding Service — 26 years in 
business — spellg quality work 

PRospect 6-2600 -1

G. HAZARD ft 
SONS PLUMBING 
8812 St. Halsted St.

Complete Plumbing Supplies 
and Service.

In business since 1903 
Call YArds 7-2381

HARDWARE

MARQUETTE PAINT & 
HARDUARF,

Lingerie & Sportvvear. A small deposit Housevvares & Gifts. Benjamin Moore —
holds any item until Christmas. Do your 

Christmas shopping early & save,
 GRovehill 6-6614

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Hahted St.

Now under Nevv Owner»hip 
Fraoces & Melvin Schaeffer 

Newe»t seleetion of Dresses for the 
Holidays. Coats & Shortirs for all 

occasions.
FRontier 6-2440

Martin Senour Paints. Ūse Our Lay- 
away Plan. Open Sundays tilt 1 o’clock. 

___________ Tel. GR 6-9416___________

GOLDMAN HARDWARK 
& PAINT STORE

3308 So. Halsted St
The finest seleetion of Xmas Toys & 

Gifts for the Entire Family. Shop Early.

YArds 7-2222

MILLINERY

JANE LEE STORES 
4712 So. Ashland Avė.

New Supply of Full Coats A Shorties. 
Just arrived for the Holiday Season. 
Full length as low a» $18.00. Holiday 
Dresses $5.99 & Up. Lingerie & Sports 

We*r for your Gift Items.
YArds 74191

Vakariečių ioloioiija
Prof. Russell Cleburt davė 

naują veikalą: “An Introduk- 
tion to Westem Philosophy". 
Knyga turi 256 pusi., kainuoja 
$4; parašyta taip, kad ją gali 
skaityti ir filosofijos mėgėjas, 
specialių tos šakos mokslų nė- 
ję«-

MANKE14A PERSONNEL SERVICE 
2U0U W. 03rd SL

Excellent free Office posltlons for 
ąualifled Malė or Fcmale applleantB 
residing Southwest. We can help 
you obtain the position you desire. 
Ask lor M r. or Mrs. Mannt-lla.

PRosp»Ht 8-2225 

ROYAIj CAR1) & GIFT SHOP
4344 W. «3rd St.

Featuring now new llnes of Ladies' 
Ųuality House Dresses, Llngeries, 
Blouseg, Sweaters, Skirta & Costume 
Jewelry. See Helen or Reta for Holi- 
day Hpecials.

HIDE-A-WAY LOUNGE
6930 So. Western Avė.

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

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

ASCO HOBBY SHOP 
3519 So. Halsted St

GAMĖS — TRAINS & PLANES 
The most complete and up to dale Hobby 

Shop in Town. Buy your Holiday 
Gifts now.

YArds 7-4554 ’

K & K LIQIORN A TAP 
2433 W. 7 tat Nt.

Outstanding values. K &. K 5 years 
old Straight Kentueky Bourbon 83.32. 
K & K 8 years old Straight Kentueky 
Bourbon $3.28.

Call HEmlock 4-7225

K.liOTTY PIMl LIQUORS 
2535 W. 03rtl St. 

HOLIDAY SPEC1ALS
I. W. Harper Bonded $4.98 a fifth. 
Ancient Age $3.69 a fifth. Three 
Feathers $3.79 a quart,.

GRovehill 0-2825

RAINBO LIQUORS 
658 W. 35th St.

The Friendly neighborhood Tavom 
for your Holiday Season 

Josephine (Jessie’s)

YArds 7-6175

Photograph Studio
PETRIK-WALTERS STUDIO

2640 W. 63rd St.
Novv is the time to have your Photograph 
or the Children’s Photograph taken for 

, the finest Xmas Gift money can buy.

SOUTH SIDF, LIQUORS’ 
6054 So. Halsted St.

1 — House of Stevvart Scotch 
$3.98 a Fifth

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

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

VERN & ANN’S TAVIiRN 
4054 8. 03rd St.

Atvykite praleintl malonų vakarą, 
su savo senais draugais. Šventėms 
specialios kainos už Bourbon ir - ..... . ....... ...v....7 v».. “-r- i a<;oteh degtines.

Come in for Sitting before Dec. 15th. |

REpublic 7-1157

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

The store that can fili all of your neėda.
We have everything for you, your home, 

your family and for your gifts.
THE FRIENDLY STORE 

.LA 3-9890

MALELO CAMERA CO.
3336 S. Halsted St.

Yoor Friendly Store for helpful advice 
and lower price.

Headquarters for Tapė Recorders

YArds 7-6067

Expert VVatch and Clock Repairing — 
Guaranteed. Beautiful Gifts for Xmas

and other occasions.
Watches — Rings — Clocks

Silvcwarc, Etc.

R. L. SEIDELMANN, Jesveler 
2615 So. Pulaski Rd.

ABC SEWING MACHINE CO. 
(Chicago Largest Sewing Center) 

3034 W. 63rd St.
Save $100.00 to $200.00 on Necrhi, 
Pfaff, Phoenix, Viking and Singer Sevving 
Machines, during this Special Holiday 

Season Offer.
WAlbrook 5-7812

KKliunce 5-5210

PIONEER LIQUOR & TAP ROOM
4418 W. 63rd St.

Buy whiskey here a« low as $2.88 a fifth. 
Take home a gallon of draft beer for 97c. 

A gallon of milk only 75c.
Free Delivery 

Call POrtsmouth 7-9431

Skelbkitės “Drauj’c'

Platinkite "Drau^”

VVALLY’S PUB 
3159 So. Halsted St.

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

See you soon -WALLY.
VI 2-9127

Tran si storių konkurentas
Išrastas naujas įtaisas, pava

dintas “solion”, sutrumpinant 
žodžius “solution" ir ions”, nes 
tame įtaise įelektrintos dalelės 
— jonai — plauko skiediny. Įtai 
sas, atrodo, ateityje galės ge
riau pavaduoti lempas ir tranais 
torius, dabar vartojamus televi
zijos if radijo aparatuose.

Skustuvai automobiliuose
Robert Parka bendrovė Holly- 

woode išrado skustuvus, kurie 
įjungiami į srovę automobilyje, 
pvz. vieton cigaretėms uždegti 
įtaiso, ir galima nusiskusti barz 
dą važiuojant automobiliu.
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I oeatosko ttelfdmu kainos prUlunetamos gavus pralyma.

Purcha.se
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ARTIMŲJŲ RYTŲ PADĖTIS
Aiškus Jungtinių Amerikos Valstybių pasisakymas ir-Jung

tinių Tautų pastangos įtemptą Artimuose Rytuose padėtį kiek 
apramino, atvėsino, bet chroniškasis procesas tebevyksta to
liau. Padėtis Art. Rytuose ir toliau palieka netikra ir pavojinga. 
Baimė ir netikrumas skverbiasi giliau į kitus arabų kraštus, pir
moje eilėje į Jordaną. Prokomunistinė Sirija ir tbliau tebekal- 
tina Turkiją, jog ji Sirijos pasienyje laiko sutelkusi dideles ka
rines pajėgas, kurios grasina Sirijos nepriklausomybei. Turkija 
neslepia kariuomenės sutelkimo fakto, bet ji įtikinančiai aiškina, 
jog tų priemonių ėmėsi tik tada, kai Sirijoje įsigalėjo prokomu
nistinis režimas ir- į Siriją pradėjo plaukti sovietiniai ginklai bei 
sovietų instruktoriai. Turkija bijo ne Sirijos, bet ji budi Sirijos 
pasienyje, kad apsisaugotų nuo sovietų grėsmės per Siriją.

Washingtone stiprėja įsitikinimas, kad Sirijoje keliamas 
triukšmas dėl galimos Turkijos invazijos yra tik priedanga karo 
stoviui ir įtampai palaikyti. Prokomunistinė Sirijos vyriausybė 
gerai žino, jog krašte yra jėgų, kurios yra nepatenkintos da
bartine padėtimi ir dabartine vyriausybe. Tos jėgos gali ban
dyti nuversti prokomunistinę Sirijos vyriausybę ir niekais pa
versti visus sovietų planus. Norint išsilaikyti valdžioje ir ap
saugoti prokomunistinį režimą, reikia didelio triukšmo, reikia 
"įžiūrėti” nesančius pavojus, kurių priedangoje įvestas kiečiau
sias karo stovis ir pilietinių laisvių suvaržymas pirmoje eilėje 
tarnauja režimo apsaugai.

i

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

BOLŠEVIKINES REVOLIUCIJOS 
SUKAKTIS IR KAS TOLIAU

dik-

GEDIMINAS GAl.VA

Maskvos kompartija stengėsi I Chruščevo kalba
šią revoliucinę sukaktį padary-' _ . 
ti pasaulinio masto įvykiu. Vi- dabartinis kompartijos 
sų komunistinių kraštų vadovai tatoriu8 Chruščevas nemažą vy-
buvo sukviesti išpuoštoje Mask-1 tusioje taryboje pasakytos kai 
voje. Moderniškiausių ginklų į?8 dal> skiria P^igyrimams. 
paradas buvo skirtas ne tiek Dalis pasigyrimų tarnauja pro- 
krašto gyventojams, kiek ki-; Pa£andos reikalui žmonėms 
tiems komunistiniams kraštams . kad J’e. to^au vežtų ve-
paveikti ir laisvajam pasauliui Jis giriasi net darbininkų
įbauginti. J gerove, bet vėl apsigręžęs kal-

i ba apie nepaprastą butų trūku-
Praslinko 40 metų nuo žiau- mą, pernelig augštas prėkių kai 

riosios revoliucijos. Per tą lai-1 nas. blogą jų paskirstymą ir že- 
kotarpį komunistinė Rusija iš- mą kokybę. Jis peikia medicinos 
augo į imperiją, kurios prie- patarnavime ir pamini blogą kul 
globstyje atsidūrė nemažai pa- tūrinių vertybių perteikimą gy- 
vergtųju tautu, kurios yra en
giamos kompartijos diktatūros.

GILYN Į ARABŲ ŽEMŲ

Jos politinė įtaka neginčijama. 
Kaikuriose mokslo srityse pa
siekta pirmavimo. Pramonė, o 
ypač sunkioji toli prašoka cari
nės Rusijos. Žemės ūkis pate-

Per Siriją ir Egiptą sovietai veržiasi gilyn į arabų žemę.1 ko žymiai blogesnėn padėti n, 
Tam panaudojamas arabų nacionalizmas. Sirijos ir Egipto ra- kaip anais laikais. Technologija 
dijo stotys ir spauda paskutiniuoju laiku pradėjo smarkiai pulit ko plačiausiai pritaikoma, bet 
Jordano karalių. Jis vadinamas arabų vienybės ardytoju, Ame- ne žymiai masei valstiečių, ku-
rikos kapitalistų tarnu, jis kaltinamas noru susitarti su Izraeliu. 
Egipto radijas atvirai kursto jordaniečius nuversti ar nužudyti 
Jordano karalių Hussein. Kadangi Jordane yra daug arabų pa
bėgėlių, kurie dega neapykanta prieš Izraelį ir yra neištikimi 
Jordano karaliui, padėtis Jordane darosi pavojingai kritiška.

Vakaruose bijoma, jog Jordane gali įvykti perversmas. Jei 
Sirijai ir Egiptui pasisektų nuversti provakarietiškąjį Jordano 
karalių, padėtis pasidarytų tragiškai pavojinga. Tada Jordane 
įsigalėtų tos jėgos, kurios dabar vyrauja Sirijoje ar, mažiausiai, 
Egipte. Sovietai būtų pasistūmėję ligi Saudi Arabijos, apsupę 
Iraką ir Turkiją. Arabų naftos laukai liktų tiesioginėje sovietų 
grėsmėje.

Maskva skelbia, jog Jordano karalius Hussein paprašęs JAV, 
jog šeštasis laivynas budėtų rytiniame Viduržemio jūros krante 
ir padėtų jam nugalėti sukilimą, jei jis įvyktų. Sukilimą rengia 
Sirija ir Egiptas.

Tokioje padėtyje Sirija yra labai nepatenkinta Turkijos ka
riuomenės sutelkimu jos pasienyje. Sirija norėtų maskuotai ar 
atvirai paremti sukilimą Jordane, kurį dabar ugningai kursto 
kartu su Egiptu. Bet ką tada darytų Turkija? Galima spėti, 
jog Turkija negalėtų pakęsti tokios padėties, ir jos armija pa
judėtų. Tas faktas baugina Siriją. Ji kelia triukšmą prieš Tur
kiją, kad nuo Sirijos pasienio būtų atitraukta Turkijos kariuo
menė. Tada Sirija turėtų laisvesnes rankas ir didintų spaudimą 
į Jordaną.

Padėtis Artimuosiuose Rytuose ir toliau palieka įtempta, ne
tikra ir pavojinga. Didžiosios galybės ten pradėjo didįjį žaidi
mą, kuris tuo tarpu dar vedamas arabų rankomis, didiesiems sto
vint vienos ar kitos pusės užnugaryje. St. Daunys

Geros valios kliūtys
t VYSK. V. BRIZGYS

Paskutinį kartą buvo paminė- Kita priežastis, kliudanti va
ta žmogų nevisada turint tiek į liai sekti protu, yra baimė. Bai- 
geros valios, kad pasektų tuo,1 mė yra žmogaus nerimas dėl ko
ką protas patiekia, kaip teisinga kio nors įsivaizduoto ar realiai 
ir gera. Kartais žmogus pasi-' gresiančio blogio. Žmogų pada- 
elgia prieš protą. Kaip tai įvyks ryti drąsiu yra nelengva. Drą- 
ta, kad žmogus kartais elgiasi' sa yra auklėjimo, o ypatingai gy 
prieš save ? Tokio keisto elge- j vo tikėjimo vaisius. Išlepintas, 
šio yra įvairių priežasčių. savanaudiškas ar silpno tikėji

mo žmogus paprastai nėra drą-
Nekalbėsime apie prievartą 

iš šalies, nes tada žmogus ne 
pats veikia, bet kiti apseina su 
juo kaip ne su žmogumi. Žmo
gaus kilnumui prievarta nevisa
da kenkia. Priešingai, jeigu žmo 
gų į bloga turi kas nors privers
ti, tai reiškia, kad jis pats blo
giui prieštarauja. Nekalbėsime 
taip pat apie psichinio ar nervi
nio ligūstumo atvejus. Tai yra 
reikalas ne tiek auklėjimo ir pa
mokymo,. kiek gydytojo. Yra :r 
kitų priežasčių, kurių vienos 
glūdi pačiame žmoguje, kitos — 
šalia jo.

Žmogus turi aistras, t. y. tam 
tikras vidines jėgas, kurios sie
kia kokio nors vaizduotės pasiū
lyto jausminio malonumo ar bė
ga nuo įsivaizduoto jausminio ne 
malonumo. Jos kartais gali pa
veikti žmogaus net kūno orga
nizmą. Jos paveikia valią ne
paisyti proto.

Aistroms pagalbon dažnai at
eina kūno jutimai: regėjimas, 
girdėjimas, palytėjimas. Aist
ros yra natūralios ir naudingos 
žmogaus prigimties galios. Gim
toji nuodėmė tą harmoniją ap
ardė. Dabar žmogus gali tą har
moniją atstatyti arba dar labiau 
suardyti.

sus. Žinoma, reikia -skirti įsi
vaizduotą ir gresiantį blogį. Jei
gu blogis realiai gresia, tai ir 
drąsus žmogus stengiasi nuo jo 
apsisaugoti ar apsiginti Yra 
didelis skirtumas tarp atsargu
mo ir baimės. Baimė turi pla
čias akis —■ matyti ir nesančius 
pavojus.

Daug neigiamos įtakos valiai 
prieš protą turi jausmai. Ne
tvarkomi jausmai gali tiek įsi
galėti, kad žmogus ir galvotų, ir 
spręstų ne protu ir valia, o tik 
jausmais. Jausmų auklėjimas 
ir jų kontrolė nėra tik asketikos 
klausimas. Tai natūrali būtiny
bė. Nekontroliuojami jausmai 
žmoguje stiprina tik gyvulinės 
prigimties veikimą net ligi to, 
kad per jausmų sauvalę žmogus 
gali tapti psichiškai, t. y. protu 
ar valia, nenormalus.

Kurį nors jausmą ar jausmus 
tenkinant ilgesnį laiką, auga į- 
protis. Kiekvienas įprotis pada
ro žmogų daugiau ar mažiau au
tomatu. Juo stipresnis įprotis, 
juo labiau kliudo žmogaus lais
vę. įprotis į gera palengvina ko 
kiug nors gerus veiksmus ar 
darbus. įprotis į bloga apsunki
na valią pasipriešinti blogam. 
Yra ir tokių blogų įpročių, kurie 
paveikia žmogaus organizamą

rie tiek nužmoginti. Darbininkų 
padėtis toli atsilikusi nuo esan
čios Vakaruose. Kompartija at
virai pripažįsta, kad ji siekia 
ne asmens gerovės, bet krašto 
didybės ir valstybės galios, kuri 
tarnautų pasaulinės revoliucijos 
įgyvendinimui.

Šūkiai b veiklos būdai buvo 
daug kartų keisti, bet kompar
tijos diktatūra liko neliečiamu 
dalyku. Prieš 40 metų Rusijoje 
tebuvo tik 23,600 bolševikų. Bet 
jie nušlavė menševikus ir so
cialistus revoliucionierius, ku
rie beveik visuose Rusijos mies
tuose turėjo daugumą. Jie lai
mėjo revoliuciją ir jau anuomet 
skelbė savo galutinį tikslą su
naikinti kapitalistinę sistemą. 
Jų skelbtas “Duonos ir laisvės” 
šūkis seniai pamirštas. Krašte 
beveik ištisus 40 metų trūko 
duonos, o iš piliečio atimta bet 
kuri laisvė. Laisve tesinaudoja 
tik negausūs, sėdintieji komu
nistinės piramidės viršūnėlėje, 
kol ištikimai tarnauja kompar- 
tijfts diktatoriui.

ligi tokio laipsnio, kad tampa 
paveikia žmogaus organizmą 
Šiuo atžvilgiu ypatingai yra pa
vojingi seksualinės netvarkos 
įpročiai ar įprotis į alkoholio var 
tojimą.

Jau anksčiau buvo sakyta, jog 
geri įpročiai, nors nėra savyje 
blogas dalykas, tai visada yra 
geriau ir gerus darbus ar veiks
mus atlikti pilnu sąmoningumu, 
o ne iš įpročio.

Aistros, baimė, jausmai, įpro
čiai yra paties žmogaus nuosa
vybė. Yra dar ir pašalinių įta
kų, veikiančių žmogaus protą, 
vaizduotę, jausmus ir valią. Jo
mis yra piktosios dvasios ir pa
klydusių žmonių įtaigojimai. Jie 
abu kliudo žmogui elgtis sąmo
ningai, žmoniškai. Jų įtaką va
diname pagundomis. Apie jas 
plačiau kalbėti tektų atskirai.

ventojams. Apie kolchozų sui
rutę, mažą derlių ir kolchozinin- 
ku skurdą nė žodeliu neprisimi- Į 
nė. Jo "agrogorodų” planai, 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių pralenkimas žemės ūkyje, j 
buvo nutylėti.

Valstybės gynyba

Jis taria: "Mes turime nepa 
miršti svarbaus socialistinės 
valstybės vaidmens ginti kraštą 
nuo išorinio priešo ir jo kėslų 
vėl sugrąžinti kapitalistinę san
tvarką ... Reikia būti ypatin
gai budriems, nes socializmo 
priešai bando sukurstyti naują 
karą. Todėl turi būti karinės 
pajėgos taip paruoštos, kad kiek 
vienu metu būtų atsikertama 
kapitalistiniams užpuolikams”.

Tarp kitko jis nurodą, kad 
partijos centro komitetas nese
niai padaręs nutarimą suglau
dinti santykius tarp partijos ir 
kariuomenės, nes partija esanti 
kariuomenės organizatorė, va
dovė ir švietėja. Čia netiesiogi
niai jis pasakė, kad kariuomenė

pavaldinys, užsienio reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Vasilij 
Kuznecov nurodė, kad ir kalbų 
negali būti apie tolimesnį Rusi
jos dalyvavimą JT nusiginklavi
mo komisijoje, kuri bergždžiai 
gaišinusi laiką 11 metų.

Didžiausiam nustebimui, tas 
pats britų ministeris pirminin
kas, kuris taip neseniai su pre
zidentu Eisenhovveriu VVashing- 
tone svarstė būdus apsupti ko
munistinius kraštus, pasiklau
sęs Nikitos, niūniuoja: "Mes tu
rime neleisti atmesti Maskvos 
taikingo sugyvenimo”.

Visai aišku, ko siekia Mask
va. Ji kalba apie taikingą su
gyvenimą iki visose apsiginkla
vimo srityse pasivys ir pralenks 
vakariečius. O ko gi siekia Mac- j 
millan ir panašūs ? Gal kartais j 
jis nenori atsilikti nuo Bevan, 
kuris, lyg Mrs. Roosevelt, buvo 
taip stipriai paveiktas to paties 
Nikitos ?

Be kaukės
Vakariečiai jau buvo bebandą 

i įsiįalbėti, kad Chruščevas ve
dąs kovą prieš stalininę politiką 

1 ir esąs liberališkesnis už kitus 
kompartijos vadus. Šis tvirtini
mas yra paremtas neišmanymu. 
Joks komunistas negali būti li» 
beralu, kaip betkuris vilkas — 
vegetaru. Ir Chruščevas labai 
aiškiai pasisakė: "Mes priklau
some Lenino mokyklai ir stengia 
mės sutvirtinti socialistinę san
tvarką bei valstybę ir nuo jos 
mes niekada nenukrypsime. Mes 
niekada nepasinaudosime buržu
azine demokratija”. Jis aiškiai 
pasmerkė buržuazinį nacionaliz
mą komunistinėje valstybėje ir 
kaikurias jo apraiškas. Jis pri
pažįsta komunistinių kraštų sa
vaimingumus ir skirtingumus, 
tačiau reįkalauja visų komunis
tinių kraštų griežto susiklausy
mo. Tiesa, jis užtikrina visiems

20,000 ženklų
Chicagos miesto susisiekimo 

inžinierius L. Sorenson planuo
ja 20,000 naujų ženklų su pa
rašais, kad tose vietose, kur jie

Suaukojo $10,077,125 
labdarai

Savanoriai rinkėjai, kurie 
Chicagoje kolektuoja aukas

stovės, negalima statyti maši- jungtiniame miesto bendruome- 
nų nuo 6 iki 9 vai. ryto. Numa- nės ir Raudonojo Kryžiaus va- 
toina, kad jau iki šių metų ga- ijuje, šiemet jau surinko $10,- 
lo-bus paruošta ir pastatyta 077,125. Norima iš viso tam
8,000 tų ženklų. reikalui sukelti $14,000,000.

NEMOKAMAI dovanos visiems!
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Naujcje gražiųjų vietoje 

741? West 35th Street
BRUGEPORT GURRENCY EXCANGE

Kk.N|M*rti*kaM Income Ta\ |Mitarnntimas.
Auto Ucen.se imtarnaviiniLs 

(lažo — Elektros — Telefono — Vandens Sąskaitos 
\otary Puhllc — Pliotostats — Parduodame Vlone.v Orders

keičiame čekius — Traveler’s Clieeks 

WEST,ERN CURRENCY ENCHANGE, 6254 S. Western 
71st & WESTERN CURRENCY EXCHANGE, 7054 S. VV este r n 

OGDEN H1LL CURRENCY ENCHANGE, 6252 S. Ashland 
OGDEN H1LL CURRENCY ENCHANGE, 2406 W. 47th St.

tėra tik įrankis kompartijos nu-1 komunistiniams kraštams lygiasi 
matytiems tikslams vykdyti. teises, nors jos tėra tik viena.

Užpuldinėjimas kapitalistini’} 
kraštų keliose vietose, nuolati
nis skatinimas budėti ir pakar-

eilinių apgaulių, kai kituose ko
munistiniuose kraštuose, išsky
rus Kiniją, budi Maskvos kom-

totinis JAV pakaltinimas są- partijos pasiųstieji kariuome-
mokslu prieš Siriją, panaudo- nės daliniai.
jant Turkiją ir Izraelį, lyg sa-' gi Chruščevo kalba, nors gau-
kytų, kad keliai išsiskiria. Šie 
nuklydimai tebuvo pagąsdini
mu savo krašto gyventojų, kad 
jie ir toliau skurstų bei savo pra 
kaitą aukotų kompartijos val
domai valstybei ginti.

Toje pat kalboje netrukus 
jis nurodo socialistinių ir kapi
talistinių kraštų taikingo sugy
venimo būtinumą. “Socializmas 
ir kapitalizmas yra užtinkamas 
toje pačioje planetoje ir istoriš
kai žiūrint jų sugyvenimas yra 
būtinas”. Ir jis net toliau išdrįs 
ta eiti: “Mes atstovaujame tai
kingo sugyvenimo su kapitalis
tiniais kraštais politikai, kuri 
remtųsi dvišalėmis sutartimis, 
užtikrinančiomis visuotinį sau
gumą Europoje ir Azijoje”.

Gi spalio 10 d. J. Reston su
teiktame pasikalbėjime jis gra
sino, kad jiems nepriimtini Ei- 
senhowerio siūlymai, kurie esą 
labai panašūs įsakymams. O ke 
lias dienas prieš Chruščevo “tai

si prieštaravimais, dar karta pa 
tvirtina seną tiesą, kad visi tech 
niškieji pakeitimai, tariamos re
formos yra tik taktiniai posū
kiai, kurių prasmingumą dar per 
anksti aptarti. Esminis Mask
vos tikslas — sutvirtėti ir iš
mušti iš rankų ginklą kapitalis
tiniams kraštams — nekinta 
nuo to meto, kai Leninas gyveno 
Šveicarijoje.

kingo sugyvenimo” piršimą, jo šokiai.

Moksleivių dramos 
festivalis

Lojolos universiteto teatre 
Įvyks trijų dienų moksleivių te
atro festivalis, kuris prasidės 
lapkričio 29 d. ir baigsis gruo
džio 1 d. Jame dalyvaus gabes
nieji dramos mėgėjai iš 23 ka
talikiškų augštesniųjų mokyk
lų, iš Chicagos apylinkių. Lap
kričio 30 d. bus tame festiva
lyje dalyvaujančių moksleivių

STRATFORD Ol ALITV CLEANERS
Geriausias valymo būdas mieste.

Rūbus valome savo įmonėje. Visi rūbai grąžinami plastikiniuose 
maišuose. — Specialiai valome balines 'ukn'-lcs ir užuolaidas. 

NEMOKAMAI PAIMAME IR PRI3T \T0ME

Skubiam patarnavimui skambinkite dabar:
GArdrn 3-4722 . GArden 3-4211 . REliancc 5-9603 STe»art 3-89714 
9201 S. Cicero ' 4808 W. 83rd St. 4144 W. 63rd St | 7001 s Halstcd

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
mPARDUODAM SU DIDELĖMIS

NUOLAIDOMIS RUDENINIUS 

DRABUŽIUS VYRAMS 
MOTERIMS IR VAIKAMS

Vyrams išeiginiai balti marškiniai ............................................ $2.95
Vyrams flaneliniai marškiniai ..................................................... $2.50
Vyrams vilnoniai megztiniai ................................ $5.00 ir daugiau
Vyrams spalvotos kojinės, pora ........................................ .... 25 centui
Vyrams Cordurcy storos kelnėss .................................... ........... $5.50
Moterims grynų vilnų megztiniai ................................................ $5.50
Moterims plonos Nylon kojinės, pora ................................ 59 nentni
Moterims šilkinės skepetaitės ................................................ 49 centai
Moterims Nylon tricot siips (kabinetai) ................................ $1.95
Berniukams Corduroy storos kelnės ....................................... $2.85
Berniukams flaneliniai marškiniai (baltiniai) .................. $1.50
Berniukams žaketai.................................................................... $2.95
IR DAUG KITOKIŲ PREKIŲ, -KAIP LOVOMS UŽDANGALŲ, 
STORŲ ANTKLODŽIŲ IR ĮVAIRIAUSIŲ PREKIŲ LIETUVON 

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

mūsų kainomis ir patarnavimais

JOSEPH’S DRY GOODS STORE
3218 South Halsled Streat Chicago, Illinois

Pasinaudokite “Draugo” Classified skyriumi.
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53.
Audringas susijaudinimas kaitino Andriaus 

skruostus, kai jis, sniegą nuo ilgųjų batų nukratyda- 
mas, įlėkė į priemenę. Plačiai atidarė trobos duria.
Neapsižvalgęs, numetė į lovą kepurę, didžiuosius kai
linius. Namie! Iškūrentos trobos šilima ir lempos 
šviesa ilsėjosi tarp sienų ir glaudėsi prie skruostų ir 
akių. Toks mielas ir savotiškai galingas šis žodis — 
namai. Iš tikro atrodė, kad šios sienos uždaro ir iš
laisvina nuo pasaulio, ir tos mintys, kurios buvo Andrių 
vijusios kaip juodi paukščiai, visos nėjo į trobą, bet 
rodėsi, kad jos ten liko, prilipusios prie išorinių sienų.

Namie! Laisvesnis!
— Andriau, su kuo tu taip lenktyniavai? — klau

sė Elzytė, brolį abiem rankom apkabinusi ir jam į akis 
žiūrėdama.

— Lenktyniavau? Su kuo aš lenktyniausiu? Su | do kaip aguona,
tamsa. —Šelmės.., Aš jums parodysiu! — sakė Andrius,

— Su tamsa? Kas su tamsa gali lenktyniauti? apkabino abi, Verutę ir Antosę. priglaudė prie savęs ir
— Na taip — norėjau pasiekti namus, pirm negu matė, kad Antosė pažvelgė į jį, jos akys staiga ir trum-

užeis pati tirštoji tamsa. Į p&i suspindėjo ir vėl pasislėpė.

Ar tu bijai tamsoje? Tu juk esi didelis... Mažoji Elzytė buvo pavydi. Tesisaugoja mergai-
Andrius nesuspėjo atsakyti, iš antro kambario tės, kurios norėjo būti arti Andriaus, kai Elzytė tai 

girdėjosi bėgančių žingsnių dundėjimas, ir pro duris matė. Ji sučiupo Verutę, o ypač Antosę už suknelės
įvirto linksmi balsai: Liucė: Verutė ir Salnišų Antosė. traukė atgal....

Antosė nutilo pirmoji ir lyg nedrąsiai sakė: — La- — šalin! Eikite šalin! Andrius yra mano brolis!
bas vakaras! Verute, kodėl tu mane stumi. Nusira----- ji šaukė ir Verutę su Antosė pavarė. — Apie tave,
m*nk- Andriau, jos kalba ir kalba. Šitoji Antosė, kai ateina

Labas vakaras. Kurgi jūs visos taip triukšmin- pas mus, klausinėja apie tave viską. Man tai nepatinka, 
gai skrendate? — klausė Andrius. Mažoji Elzytė buvo labai apkartinta ir pasakojo

— Mea su Antosė buvome tenai... — sakė Verutė, visa, ką tik buvo girdėjusi.
Andrius stovėjo nieko nesuprasdamas. Nepatogu buvo Andriui, Antosė nuraudo ir pasislė-
— Na, buvome Lapanuose... Ten grojo, dainavo... pė už Verutės.

aiškino Verutė. — Tylėk, plepūnėle! Iš kur tau toks liežuvis ? Tu
— Mano pusseserei, Lapanų Bronei, ateinantį sek- esi liežuvininkė! — barė Verutė Elzytę.

madienį vestuvės... — papildė Antosė. — Bronė tokia — Tu pati esi liežuvininkė! — atkirto Elzytė, pik- 
savotiška, kai mes išėjome, ji verkia ir sako: na, pabū- tai išplėtusi akis.
kitę dar, dar tik truputį, dar tik valandėlę... Ir mums _ Na, na! Tylėk, ančiuk! Aš tau kartą suduo- 
pasidarė ant širdies taip graudu, taip gaila... siu... Gausi rykštės ir atmesi lūpą kaip duonkepį, —

— Irgi verkėte? grasino Verutė, Antosę užstodama.
— Truputį... — sakė Antosė ir sutvarkė plaukus 

po mokinės kepuraite ir savo nedrąsiai spindinčias akis 
nukreipė į šalį, tarsi ji sienoje ką nors turėtų labai rū
pestingai apžiūrėti.

— Tu pati iš tėvo gausi ir lūpą pakreipsi tokią, 
kaip jaujos pastogę! Kai tik aš tau ką nors pasakoju, 
ji tuoj nori muštis... Dabar jos muš mane abi su An- 
t03e, — skundėsi Elzytė, įsikibusi į Andriaus ranką,

Taip, Maryte, o Maryte! Toks pat gražus džiaugs- ir visi troboje pradėjo juoktis. Pirma Elzytė sutaisė 
mo ir liūdesio atspindys akyse, veido išraiškoje, toks lūpą tokią kaip į verksmą, bet, pamačiusi, kad ir An- 
pat kažkas žodžiais nepasakyta lūpų kampeliuose, taip drius juokiasi, pradėjo kikenti ir ji.

i pat ji kartais šypsodamosi kramtė apatinę lūpą ir rau- ' .................... ...
— O! Gavote! — rodė pirštais į Verutę ir An

tosę, kuri buvo nuslinkusi prie pat durų, kad, pasitai
kius progai, galėtų išsprukti.

Liucė pradėjo vadinti vakarienės:
(Bus daugiau)

Ucen.se


v

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO. ILLINOIS šeštadienis, 1957 lapkričio 16

Kanadoje

GALINGAI NUSKAMBĖJĘS VARPAS
Torontiškis lietuvių mišrus 

choras “Varpas”, vadovaujamas 
muz. St. Gailevičiaus, lapkričio 
9 d. vienoje moderniausių mies
te — Eaton —auditorijoje turė
jo neeilinį ir itin puikiai paruoš
to koncertą savo gyvavimo penk 
mečiui atžymėti.

Koncerto programai dar tal
kininkavo solistai A. Stempužie- 
nė, J. Krištolaitytė, Ve. Veri- 
kaitis ir H. Rožaitis. Chorui di
rigavo muz. St. Gailevičius, a- 
kom ponavo Mario Bemardi.

Palikdamas koncerto progra
mos dalyvių pasirodymo techni
kinius muzikos niuansus aptarti 
tos srities sepcialistams, kaip 
laikraštininkas čia aprašysiu 
koncerto eigą.

Koncertas pradėtas chorui su 
giedojus Anglijos himną “God 
save the Queen”, o po to — tra
dicinę “Varpo” pasirinktą A. Va 
nagaičio kompoziciją “Laisvės 
Varpas”.

Solistų pasirodymai

Solistė J. Krištolaitytė, pasi
rodžiusi dviemis atvejais solo 
partijose su lietuvių kompozito
rių K. V. Banaičio, V. Jakubė- 
no ir St. Gailevičiaus kūriniais 
bei V. Bellini op. “Sonnambula” 
ir G. Rossini op. “Sevilijos kir
pėjas” arijomis o taip pat bend
rai su Varpo choru ir kitais so
listais, atliekant St. Šimkaus 
kantatą “Atsisveikinimas su tė
vyne” ir G. Verdi op. “Aida” II 
paveikslą, — girdėiusiems ią dai 
mojant anksčiau buvo miela, sa 

va ir patraukli balso tonacija 
ir kūrinių interpretacija.

Solistė A. Stempužienė. daina
vusi lietuvių kompozitorių Br. 
Budriūno, VI. Jakubėno ir V. K. 
Banaičio kompozicijas, bendrai 
dalyvavusi St. Šimkaus kantato 
je “Atsisveikinimas su tėvyne”, 
o taip pat su Varpo choru G. 
Verdi Azucenos arijoje ir čigo
nų chore iš op. “Trubadūras' ir 
G. Bizet Habaneroj iš op. “Car-

men”, — pasirodė be priekaištų 
ir publikos buvo itin maloniai 
sutikta bei palydėta.

I
Sol. V. Verlkaitis padainavo 

K. V. Banaičio ir J. Gruodžio 
kompozicijų ir bendrai dalyvavo 
St. Šimkaus kantatoje “Atsisvei 
kinimas su tėvyne” ir II paveiks 
le G. Verdi op. “Aida”. Solistas 
visuomet publikos mėgstamas ir 
nuoširdžiai sutinkamas.

Solistas H. Rožaitis nepasiro
dė atskirai. Jis tedalyvavo tik 
G. operos “Aida” antrame pa
veiksle.

Bendras koncerto įspūdis
Rašančiojo šiuos žodžius ir 

daugelio kitų koncerto dalyvių 
nuomone, šis koncertas buvo itin 
didinga išraiška visame Toron
to lietuvių kolonijos kultūrinia
me gyvenime. Tokių imponuo
jančių parengimų retai sulau
kiame. Ypatingai visus sužavė
jo St. Šimkaus kantatos “Atsi
sveikinimas su tėvyne” atliki
mas. Choro paruošimas, jo va
dovo muz. St. Gailevičiaus per
teiktos ilgamečio patyrimo ži
nios, o taip pat choristų intensy

vus penkerių metų darbas, —; 
buvo jaučiama visoj programoj.'

Koncerte dalyvavo apie 800 
klausytojų.

Kitos pastabos

Charakteringa lietuviams pa
moka šiame koncerte tai buvo 
pratinimas jų prie punktualumo. 
Numatytu laiku, lygiai 7:30 vai. 
jau buvo prigesintos šviesos ir 
atidaryta scenos uždanga. Tuo 
tarpu dar daug nepunktualumo 
mėgėjų rinkosi auditorijon. Jei
gu visi mūsų parengimai vyktų 
Eaton auditorijoje, gal mes iš
moktume to gražaus papročio — 
preciziško punktualumo.

Prie įėjimo buvo platinamos 
itin gražiai atspausdintos (tik 
nepažymėta kokioje spaustuvė
je) koncerto programos. Jos 
atspausdintos lietuvių ir anglų 
kalbomis, atspaustos labai vy
kusiai solistų A. Stempužienės, 
J. Krištolaitytės ir V. Verikai- 
čio klišės, o taip pat dirigento ir 
Varpo mišraus choro. Angliš
kajame tekste pateikti ir trum
pi muz. St. Gailevičiaus biogra
finiai bruožai.

Koncerto metu Varpo choro I 
vald. pirm. J, Račys tarė trum
pą žodį ir apdovanojo maestro 
Gailevičių, choro krikšto kū
mus — Ontario parlamento na
rį John Yaremko, Joną Matulio
nį, J. Strazdą, P. Radzevičiūtę 
(pastaroji koncerte nedalyva
vo), O. Indrelienę ir P. Monkie- 
nę (taip pat nedalyvavo), visus 
choristus ir KLB Toronto apyl. 
valdybos pirm. J. R. Simanavi
čių bei E. Bubelį specialiai pa
gamintais penkmečio sukakčiai 
atžymėti metaliniais ženkleliais.

Varpo choras ir jo vadovas 
muz. St. Gailevičius kūmų buvo 
pagerbtas specialiu adresu, ku
rio tekstą perskaitė J. Matulio
nis, o choras bei solistai buvo 
apdovanoti gausybe gėlių. Žo
džiu sukaktuvininku sveikino ir 
linkėjimus išreikė KLB Toronto 
apyl. v-bos pirm. J. R. Simana
vičius, parlamento atstovas J. 
Yaremko ir kiti. Telegramo
mis — Chicagos vyrų choras ir 
Prisikėlimo parapijos choro di
rigentas muz. Gaidelis.

Baigiant tenka “Varpui” pa
linkėti ir toliau taip gražiaį va

ryti pasiimtą kultūrinę vagą, ta
riant :

O skambink per amžius 
vaikams Lietuvos ...

I‘r. Alšėnas

Solistė Callas sumokės 
sumelę

JAV Distrikto teisme Chica-1
goję pirmadienį turėjo būti 
svarstoma byla italų solistės 
Callas ir jos buvusio koncertų 
organizatoriaus E. R. Baga- 
rozy, kuris iš jos reikalavo 
10*7< jos pajamų nuo 1947 m., 
kas sudaro apie tris milionus 
dolerių. Jis tvirtino, kad pagal 
sutartį jam tiek priklauso. Da
bar paaiškėjo, kad prieš pat 
teismą Bagarozy susitarė su 
soliste kuri jam pažadėjo su
mokėti nemažą sumą. Neskel
biama kiek.

Atpinga paskolos
1 Federalinė Rezervų taryba 
; leido keturiems iš jos žinioje 
i esančių dvylikos bankų numuš
ti savo palūkanas nuo 3% iki

3. Tai ženklas, jog vyriausybės 
i nuomone inflacijos pavojus jau 
yra praėjęs ir dabar nonma 
duoti naują "injekciją” į krašto 

• ūkį, palengvinant kreditus. Tas 
1 naujas potvarkis buvo pajustas 
Į biržoje; akcijų vertė pradėjo 
{kilti.

Sektinoji mokykla

Carnegie bendrovė paskyrė 
$350,000, kad būtų surasta — 
kokia yra pavyzdingiausia JAV 

! augštesnioji mokykla, kurios 
j tvarka būtų patartina sekti ki
toms. Chicagos apylinkių mo
kyklas tiria James B. Conant.

Filmas apie Švediją
Mendelio katalikų mokykloje, 

250 E. 111 str., Chicagoje. lap
kričio 19 d. 8 v. v. bus rodomas 
spalvotas filmas apie Švediją. 
Tuo pradedamas kelionių filmų 
demonstravimas, kurį vykdo Ki- 
wanis klubas. Ateityje bus ro
doma Egiptas, Olandija, Šv. 
Lauryno upės. kelias jūrų lai
vams, Italija.

SĮ SĄRASĄ ISS1KIRPKITE

Didžiausias lietuviškų knygų 

KATALOGAS
, “ y

(Tęsinys iš lapkričio 9 d. „Draugo“ tir.)
Čia pakartojamas Maldaknygių skyrius, nes viena iš 

naujausių maidaknygių „Viešpatie, išklausyk manęs“ bu
vo praleista. Ta:p pat atitaisoma, kad St. Raštikio „Ko
vos dėl Lietuvos“ yra po 7 dol. kiekvienas tomas.

PINIGUS prašome siųsti su kiekvienu užsakymu. Užsakymai be 
pinigų bus .iunėiaini išperkamuoju mokesčiu.

Siųskite visus užsakymus šiuo adresu: DRAUGAS, 4545 West 
63rd Street, Chiidgo 29. Illinois.

MALDAKNYGES
APSAUGOK AUGŠČIAUSIAS, maža patogi kišeninio 

formato su reikalingiausiomis maldomis malda
knygė. Paruošė Kun. Dr. P. Aleksa. 255 pusi........ $1.00

\TLAI0Ų ŠALTINIS, Paruošė Tėv. Kazimieras Ka
pucinas. Ypatingos atlaidais apdovanotos maldos. 
Lengvai išskaitomos raidės, dirbtinės odos įriši
mas. 575 pusi.......................................................... $3.50
Paauksuota laida............................................................ $4.00

B K MUMS MALONUS, sekmadienio mišiolas lietu
viams, Geras įrišimas, patogus formatas, išleis
tas Europoje. 413 pusi.................................................  $2.00 THE EVENING SONG (Vakarinė Daina) Lithuanian
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JAUNUOLIŲ MALDOS ARBA AUŠROS ŽVAIGŽDE,
„ Paruošta Kun. P. K. Kirvelaičio, 160 puslapių,

1951 metais. E. Vilučio leidinys. Paprasti juodi
kalenkoro virš. raudoni kraštai .............................. $1.00
Ko’enkoro viršel. juodi ar balti ir auksuoti kraštai $1.75 
Celuloido viršeliai, balti su spalvotais paveiksle
liais, auksuoti kraštai ............................................. $2.50
Odos viršeliais............... ..........................................  $2.50

RAMYBES ŠALTINIS, Prel. Juro paruošta kasdieni
niam vartojimui maldaknygė. Daug įvairių maldų. 
Dirbtinės odos įrišimas, didelės raidės, patogus
kišeninis formatas, 544 pusi..................................... $3.00

SVEIKA MARIJA, maldaknygė kasdieniniam vartoji
mui. Paruošė Kun. Dr. S. Yla. Naujų ir mėgsta
miausių maldų rinkinys. Geras įrišimas 371 pusi. $2.50 

s VC. SAKRAMENTO VIEŠOSIOS ADORACIJOS VA
DOVĖLIS, 1918, “Žinyno” leid,. 1?6 p..................$0.50

VARDAN DIEVO, eiliuota maldaknygė mažiems, Kun.
St. Yla, spalvuotos iliustracijos, išleido Nek. Pr.
Reservs. Putnam. Conn., 1952 m., 133 p.............. $1.25

VIEŠPATIE, IŠKLAUSYK MANĘS, paruošė Kun. dr.
K. A. Matulaitis MIC. Išleido Liet. Katalikų Spau
dos Draugija, Chicago Iii. 1956 m. 640 psl. Šioje 
maldaknygėje yra visos litanijos, 11 novenų, sak
ramentų aiškinimai, psalmės, pilnos rekolekcijos, 
visų sekmadienių evangelijos, tretininkų moldos 
susirinkimams ir absoliucijai, maldos apaštalavi
mo maldos, Velykų ir Vėlinių apeigos. Kryžiaus 
keliai, Sopulingosios Dievo Motinos stotys, 33 gies
mės ir kt. Maldaknygė stipriu įrišimu, didelėmis
raidėmis, paauks. krantais ...................................... $3.50

’ ir raudonais kraštais.................................................... $3.00
VIEŠPATIES ANGELAS, Kan. A. Sabaliauskas.

Maldų knygele visiems. Edy. Vilučio leidinys, 1955
m. 288 pusi. Kainos: Odos viršeliais...................... $4.50
Odos imitac. viršel. paauks........................................ $2.50
Odos imitac viršel. raud. krašt................................. $2.00

NOVENOS

saitis, 1926, “Draugas”, 16 p..................................$0.05
ANGELO SARGO DRAUGUOS ĮSTATAI, “Drau

gas”, 12 p................ ..................................................... $0.05
ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS. Redagavo V.

Baravykas, apie 20,000 žodžių. "TERRA”, 1956
m. 368 pusi..................................................................... $4.00

APIE ATEISTINI KOMUNIZMĄ, Pijus XI, 1937,
“Draugo” sp., 63 p. ............................................... $0.20

ATGAILOS SAKRAMENTAS, kun. Pr. J. Vaitukaitis,
“Draugas”, 1935, 24 p..............................................$0.10

BE TIKĖJIMO NĖRA IŠGANYMO, m laida, kun. A.
Petrauskas, MIC., Chicago, III., 16 p..................... $0.10

] BLOGI KŪDIKIŲ PAPROČIAI, sutaisė Dr. A. Gral-
i čiūnas, 1914 met. 46 pusi............................................  $0.20

BROLIUKAS VIENUOLYNE, Kun. J. Vaitukaitis
1933, 16 pusi.................................................................. $0.10

12 PASIKALBĖJIMŲ SU MAŽAISIAIS APIE JĖZŲ, j DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis, Dr. Antanas
Stasys Yla, 1948 m. 30 pus........................................ $0.10 J. Gussen (Gus'ainis), “Naujienos”, 1956 m. 199 p. $4.00

FATIMOS MARIJOS NOVENA, 64 pusi......................... $0.30 DIEVIŠKOJI AMNESTIJA, kun. N. Skurkis, MIC.,
KARALIENE KANKINIŲ, novena Sopulingosios Mo

tinos garbei, Chicago, III., 48 psl............................. $0.30
MELSKIMĖS UŽ MIRUSIUS, kun. J. Linkus, 1950,

Chicrgo, 32 pusi........................................................... $0.15
NEKALTO PRASIDĖJIMO NOVENA, 24 pusi............. $0.15
NEVYSTANČIOS ROŽES, Tomas Žiūraitis, O. P., šv.

Rožančius ir gyvenimas. Antras pataisytas ir pa
pildytas leidimas. Stuttgart, 1948 m. 88 pusi.; 
mažo formato ........................................ ................ $0 50

NOVENA PRAŠANT DIEVO GAILESTINGUMO, 30 p. $0.50 
NOVENA PRIE DIEVO MOTINOS NUOLATINES

PAGALBOS, 32 p....................................................... $0.10
NOVENA J ŠV. ANTANĄ, 1934, “Draugas”, 30 p. . . $0.10 
RĄŽANČIUS UŽ MŪSŲ KRAŠTĄ, Chicago, III., 1952,

24 psl............................................................................  $0.15
ROŽANČIUS, Kun. Stasys Yla, Nek. Pr. Seserys, 1950

m. 23 pusi................................ ....................................  $0.10
ROŽIŲ PUOKŠTE, Kun. J. Burkus, rožančiaus prasmė

ir maldos ........................................................................... $0.25
fiV. JUDO TADEJAUS GYVENIMAS, maldos ir no

vena, 43 p................... $0.20
SV. JUOZAPO NOVENA, 32 p..................................... $0.10
SV. ONOS NOVENA, kun. A. Petrauskas, MIC., 1940,

“Draugas”, 16 pusi..................................................... $0.10
ŠV. TERESES VAIKELIO JĖZAUS NOVENA, kun.

K. A. Matulaiti*, MIC., 1927, “Draugo" sp. 30 p. $0.10 
AV. RAŠTAS
NAUJASIS TESTAMENTAS, Arkivyskupas Skvircc- i PORCTTUNKUT.fi, nerašė Kun. J. V 1929. 8 nusl.......... $0.05

kas, IV laida, 620 pusi, 81 50 T1K PINIGŲ IR PINIGŲ, kun. V. Kulikauskas. MIC.,
PSALMYNAS — PSALMIŲ KNYGA, Arkiv. j' ’ Škvi- Mari .jonų leidinys, 15 p.............................................  $0.05

rėčkas, 1949 met. Lux leidinys, 224 pusi. Kietais TRETYSIS SV. PRANCIŠKAUS [STATYMAS, kun.
viršelis................................................................. . .. $1.00 A- Tamoliūnas, 1922, Chicago, 20 p......................... $0.10

ANGLIŠKI RAŠTAI
DANCE OF LIETUVA, by V. Belą jus, 1951, 96 pusi.

didelio formato, šokių žodžiai ir gaidos.................. $5.00
HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION, K. R. 

Jurgela. Lietuvių Kultūrinio Instituto leidinys.
Plati Lietuvos Istorija anglų kalba, 544 pusi. kie
ti virš., paauks. raidės. 1948 m. Kaina.................. $5.00

LET’S BE MERRY — LINKSMI BŪKIM, Vytautas
F. Belajus, 38 pusi. Lithuanian recreation .......... $0.25

LITHUANIA THRUOGH THE AGES. Dr. Adolfas 
Šapoka. Trumpa Lietuvos Istorija anglų kalboj su 
200 iliustracijų. Knyga spausdinta giliaspaude.
Kieti viršeliai ir gražus aplankas. Kaina.............. $3.50

LITHUANIAN NARRATIVE FOLKSONGS, by Jonas
Balys. 1954, 144 pages .............................................. $3.50

LITHUANIAN FOLK ART, J. Baltrušaitis, Ph. D. , 
su vaizdais, Vokietijoje 208 p................................ $2.50

LITHUANIA AND W0RLD WAR H, prof. K Pakš
tas ......................................................................................... $1.00

CROSSES (Kryžiai) by V. Ramonas. Į anglų kalbą 
vertė Milton Stark. Lietuvių Dienų leidinys. 1954 
met. 330 pusi. Iliustr. ir aplankas S. Makarevičiaus $4.00

OUTLINE HISTORY OF LITHUANIAN LITERATURE
by A. Vaičiulaitis, 1942, Chicago, 54 p..................... $0.50

POPULAR LITHUANIAN RECIPES, compiled by 
Josephine J. Dauzvardis. Cover by John Phillips.
Lith. Cath. Press. 1955, 120 pages .....................  $2.00

“THE DAINA”, An Anthology of, Lithuanian and 
Latvian Folk-Songs. With a critical study and 
preface by URIAH KATZENELENBOGEN and 
with a indroduetion by CLARENCE A. MAN- 
NING, Assistant profesor of Slavonic Languages 
Columbia University, 1935, 166 p. Minkštais virš. $1.50 
Kietais viršeliais.................... ..................... . ............. $2.00

$0.50

Legenda and Fables compiled and translated by
Vytautas F. Belajus. 1954, 100 j>ages..................... $3.00

THE FOREST OF ANYKŠČIAI, vertė Nadas Rastenis. 
Išleido: “Lietuvių Dienos”, 1956 m. Anglų ir lietu
vių kalbomis................................................................... $2.00

“THE LITHUANIAN SITUATION”, prof. K. Pakštas.
Lith. Cultural Institute. 1941, 62 pages.................

THE LITHUANIAN LANGUAGE, A. Characterization 
bv Alfred Senn, University of Pennsylvania. 1942.
52 pages .........................................................................

THE BOOK OF OUR PILGRIMAGE, by Adam Micke- 
wicz, translated by J. K. Tautmyla, printed in
Chicago, 1950. 63 pages ............................... ... .....

THE FIRST MARIAN READER (Folktales, legenda,
and short stories translated from the Lithuanian
language) 1951, Chicago, 96 p................................... $1.00

VILNIUS, THE CAPTTOL OF LITHUANIA, by Tadas 
Vizgirdas, 105 ilustrations, printed in Germany in
194«. 160 pages.............................................................. $1.00

WHO IS W0RSE STALIN OR HITLER?, T. Ange
laitis, 1950, 48 p................................. .............................. $0.75

ĮVAIRŪS LEIDINIAI
ALKOHOLIZMAS PAVOJINGAS, kun. P. P. Sauru-

$6.50

$0.75

1936, Marijampolė, 16 p.......................................... $0.05
EISIU PAS TĖVĄ, kun. J. Burkus, 1946, Dillingen,

111 pusi........................................................................... $0.50
JEZIJS KRISTUS KARALIUS, kun. Pr. J. Vaitu

kaitis, 1932, Chicago, 16 pusi......................... »......... $0.10
JUOKTIS SVEIKA. t dalis. Valys Viksva & Va

rys Varpa, “VAIVA", 1956 m., 300 juokų rinki-
n\-s. 110 pusi................................................................. $1.00

JUOKTIS SVEIKA. II dalis. Valys Viksva A Vacys
Varna. "VAIVA". 1956 m . 121 pusi.......................... $1.00

KATALIKIŠKAS LAIDOJIMAS. Kun. V. Kulikauskas.
MIC.. 1929, 16 pusi.......................................................... $0 10

KRIKŠČIONIŠKOJI ŠEIMA, Kun. Pr. J. Vaitukaitis.
1936 m., 32 pusi.................................................................. $0.20

KUFSTEINO LIETUVIŲ STOVYKLA, Petras Mate-
kūnas. "Vaga", 1956 m., 136 pusi............................. $1.50

LIETUVA BRANGI, Stasys Yla. 1956 m., 31 pusi.......  $0.25
LIETUVIU TAIJTINES PUOŠMENOS. Vladas Vijel- 

kis. Išelido J. Karvelis. Chicago, III.; 1957 m. 42
pusi.; 41 pusi. Hlust. . . .-......................................................... $0.50

LIETUVIAI GYNĖ SAVO MIŠKUS. M. Gudelis, 1905 
—6 m. kovu vaizd'i, Lithuanian Rnoks Chicago, III.,

1950 m.. 304 pusi................................................................. $1.00
LIETUVIŲ LIAUDIES MENAS. Paulius Galaunė. 2 

leid’mas. J Karvelis, Chicago, III.: 1956 m. 350 p.;
31 nieš. tekste. 43 ant atskiru lapų ir 30 lentelių.
Kietais viršeliais, didelio formato ............................ $8.50

NENUODYKIM VAIKŲ ALKOHOLIU. Dr. V. Bode.
1936 m. 16 nu si............................................................. $0.05

ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA, kun. dr. J. , 
Vaitkevičius, MIC., 1929, “Draugas”, 92 p..........$0.40

ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES TROŠKIMAI, kun. Pr. J. Vai-
, tukaitis, 1933, “Draugo” sp., 32 p......................... $0.10
ŽMOGUS IR JO MIRTIS, kun. A. Petrauskas, MIC.,

1931, Marijonų leidinys, 16 p................................. $0.10
VADOVĖLIAI

BOTANIKA, su 49 piešiniais, A. Žygas, 1920 m. Mari
jampolė, 43 p............................................................. $0.50

BOTANIKOS VADOVĖLIS su 136 piešiniais, V. Vil
kaitis, 1921, Berlynas, 64 p..................................... $0.50

CHICAGOS VADOVAS, išleido Lithuanian Chamber of 
Commerce of Illinois, 1952 m. Spaudė Morkūnas 
Printing Co., Chicago, III. Miesto planas, 246 p. .. $1.50

CHRESTOMATIJA, Sofija Čiurlionienė, 1918 m., Vo
ronežas, 88 pusi................. .......................................... $0.50

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS I dalis, J. Baronas,
1921, “Švyturio”, 112 psl............................................ $1.00

GEOLOGUOS IR MINEROLOGIJOS VADOVĖLIS, J.
Kriščiūnas, 1921, Kaunas, 148 psl.............................$1.50

GEOGRAFIJOS PRADŽIA, B. Masiulio vertimas,
1922 met....................................................................... $1.00

ŽELIĄS į PASISEKIMĄ, j. Grabau-Grabąuskas, New 
York, 1953 m. Gražaus elgesio vadovėlis, 144 pusi. $2.00

KREGŽDUTE RAŠO, A. Rinkūnas. Rašymo sąsiuvi- 
nys pradedantiems. 36 pusi. Abėcėlės rašymas.
I dalis................................................... ......................... $0.50

KREGŽDUTE, A. RINKŪNAS, I DALIS, 1953 met.
96 pusi. . . . ............................................ ................... $2.00

KREGŽDUTE, A. RINKŪNAS, II DALIS, 1954 met.
184 pusi............................................................... .. $2.75 j

KREGŽDUTE, A. RINKŪNAS. III DALIS (TĖVY
NĖS PAŽINIMAS), 1955 met. 232 pust.................$3.00

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANGLIŠKAI, Paruoš^
S. M„ 1953 m. 80 puslapių ........................... ......... .. $0.75

LIETUVA, A. Bendorius, Geografinės žinios, Sūdu
vos leidinys. 1953 met. 178 pusi. Minkštais virš. . . $2.75 
Kietais .viršeliais.......................... ............................  $3.50

LIETUVOS ISTORIJA, mokykloms, 5 laida, V. Dau
girdaitė-Sruogienė. “Terra”, 203 pusi....................... $3.00

LIETUVIŲ LITERATŪRA, P. Naujokaitis. Trumpas 
lietuvių literatūros istorijos kursas gimnazijai. 
“Patria", 1948 m. 316 pusi........................................ $1.00

LIETUVIŲ RAŠYBOS VADOVĖLIS. Parašė Liudas
Gira. Vilnius. 1918 met.............................................. $0.50

LITHUANIAN DICTIONARY, redagavo Rev. H. H. 
Pewtress ir Rev. T. Gėrikas, dvi dalys, Angliškai- 
Lietuviškai ir Liet. Angliškai, išleido E. Marlbo- 
rough, Londone, 333 pusi.......................................... $4.50

LITHUANIAN SELF-TAUGHT, by M. Variakojytė-In-
kenienė, išleido E. Marlborough, Londone, 146 p... $1.25

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKA S IR ANGLIŠKA T-LEETU- 
VIŠKAS ŽODYNAS, Antanas Lalis, kietas audeklo 
viršelis, Chicagoje ............................................... $14.00

NAUJIEJI SKAITYMAI. J. AMBRAZEVIČIUS, A. 
SKRUPSKELIENE, A. VAIČIULAITIS. IV pa
taisytas leidimas, skiriamas Tremties Mokylai,
1953 met. 224 pusi.............................................. $2.50

PIRMIEJI GAMTOS PASAKOJIMAI. Parašė H. Vag
neris, vertė B. Masiulis. Kaune 1922 m. 138 p....... $0.75

SENOVĖS ISTORIJOS APSAKYMĖLIAI. I DALIS.
(Rytai ir Graikija). Vertė J. Jablonskvtė. Kau
nas. 1920 met. 198 pusi............................................ $1.50

SKAITYMAI. Klimo. 1-oji ir II-ji dalis. 1918 met. 298
pusi................................................................................. $1.00

ŠVENTOJI ISTORIJA — NAUJASIS ĮSTATYMAS, |
1947 m. 95 pusi........................................................... $1.00

ŠVENTOJI ISTORIJA—SENASIS [STATYMAS, 1948
m. 107 pusi................................................................. $1.00

TRUMPA BAŽNYTINE ISTORIJA IR LITURGIJA.
Kun. V. Kulikauskas, M.I.C. IT-a pataisyta laida 
1929 met. 128 pusi..................................................... $1.00

TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, žemesniųjų liaudies 
mokyklų skyriui. Parašė kun. J. šuster, vertė 
Adolfas Vėgėlė. 88 misi................................................$0.50

VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA. Kun. Dr. Jonas Gu
tauskas. “Tėviškės Žiburių" leidinys. 1953 m. 328 p. $3.00

SCENOS VAIZDAI

AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE. K, V., 27 psl. .. $0.15 
AUŠRELE, OPERETE. Pranas. “Draugas”, 1817 . . $0.10 
DESENZANO MERGELE, kun. V. Kulikauskas. 1919,

23 puslapių ................................................................ $0.20
DEš’MTS METŲ SMUKLĖJE, Jonas M. Širvintas,

penkių veiksmų drama. 100 pusi. ............................ $0.40
GIMS TAUTOS GENIJUS, kun. L. Vaicekauskas,

1919,, Kaunas, 56 p......................................... .  .. . $0.30
DIAGNOZE, Anatolijus Kairys, 1957 m. Trijų veiksmų

komediia. 150 pusi...................................................................... $2.00
[ TĖVYNĘ, L Šilelis, 1928, “Draugas” 47 p.............$0.20
KATRA NEIŠMANE, K. P. B., vaizdelis teatrui, 1918.

“Tikyba ir Dora”, 18 p............................................ $0.10
LAISVES MEDIS, Anatolijus Kairys. 4-ių veiksmų is

torinė drama. “Nemuno" leidinys. 1955 met. 120
pusi. Kaina ............................................................... $1.00

LIETUVOS LIKIMAS, Seirijų Juozas, 1930, “Drau
go" sp.. 48 p.................................................................. $0.25

MAŽOJI ŠVENTOJI TERESELE, J. Matutis, 23 p. .. $0.15 j 
NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE, Žibuoklė ir LIETU

VOS ATGIMIMAS, misterija, P. Miknevičius,
“Draugo" sp., 48 p................... ...............................  $0.15 1

NEPAISYTOJA, drama, kun. Pr. M. Juras, 1929, Ma
rijampolė, 48 p..........................................................$0.25 ,

NUNEŠK. UPELI, ŽA«U VARGUS. Alė Rūta. Aštu..- 
nių vaizdelių rimuotas vaidinimas vaikams, laimė
jęs 1954 metų premiją. Bendrijos leidinys. 64 pusi.
Kieti viršeliai. Kaina ................................................ $1.80 ;

PABUDIMAS, drama, Antanas Škėma. "Terra”, 1956
m. 65 pusi.......................................... .......... .. ... $1.50 1

PAKLYDĖLIO KELIAS, scenos vaizdelis, vystanti
šakelė, “Draugas”, 1920, 20 p................................. $0.15

PASIILGĘ AUŠROS VARTŲ, (drama), Kazys Inčiū-
ra, 1927, Kaunas, 71 p. ......................................$0.25

RAUDONOJI MELODIJA. S. LAUCIUS, šeši dramos 
veikalai: Raudonoji Melodija; Paslaptingoje zono
je; Taikos kiaulė; Vaizbūno skriningas; Pasima
tymas ir Pavojingas mokytojas. Bendrijos lei
dinys. 1953 metais. 88 pusi..................................... $1.00

TARP DILGELIŲ ROŽES, J. J-is, 1907, 54 p............. $0.25
TEISINGASIS JUOZAPAS, kun. J. Židinavičius, 1919,

118 puslapių ............................................................. $0.40
UŽ TĖVYNĘ MALONU KENTĖTI, drama, V. K-as,

1921, “Draugas”, 30 p.............................................$0.30
VENITE ADOREMUS, Kalėdų vaizdelis, Fr. Hamm,

vertė A. Masionis, 1928, “Draugas”, 32 p............. $0.15

MUZIKA
ALBUM OF LITHUANIAN DANCES, Seirijų Juozas, 

“Draugas”, 17 pusi. Pianui, klarnetui ir kornetui, 
kiekvienas po . ......................................................... $1.50

ATSISVEIKINIMO GARSAI — GEDULINGAS MAR
ŠAS, Stasys Navickas. Skirta žuvusiems už Lie
tuvos Nepriklausomybę. Autoriaus leidin. 1953 m. $1.00

ANT KALNO MALŪNĖLIS, Stasys Navickas. Mišriam
chorui. Autoriaus leidinys. 1954 met............... ..., $1.00

AVĖ MARIA et JESU DULCIS MEMORIA, Stasys 
Navickas, Autoriaus leidinys. Duetui: Sopranui 
ir Mezzo sopranui. 1954 metais................................. $1.00

MAŽASIS PIANISTAS. J. Čiurlionytė. Paruošiamasis ... 
vadovėlis fortepijonui skambinti. I dalis. Išleido 
B. Pakštas ir J. Kreivėnas. 54 kūrinėliai............. $1.50

BENEDICTION SERIES; O Salutaris, Avė Verum,
Avė Maria, Tantum Ergo, G. W. Massey, Chi- 
cago, 12 p...................................................................$0.25

DAINŲ KRAITIS, 200 lietuviškų dainų su gaidomis.
Išleido J. Karvelis, 252 pusi., su plastiniu įrišimu. $2.50

DAINUOK, J. Gvazdaitis, išleido autorius, Newark, N.
J., Dainos vienam ir dviem balsams su fortepionu. 
Fortepionui pritarimą patvarkė J. Žilevičius, 18 p. $2.50

DAINOS, G. Krivickienės ir V. Petravičiaus surinktų 
90 dainų, V. Petravičiaus iliustracijos, Vokietijo
je. 160 p....................................................................... $3.00

GIEDOJIMŲ MOKYKLA, kun. T. Brazys, 1920, Tilžė,
122 puslapių .....................................................,... $1.25

GIESMYNAS, prof. A. Pocius, 1938, L.R.K. Vargoni
ninkų Provincija, 206 p................. .......................... $1.50

KARIAGOS AIDAI. Tėvynės gynėjams dainų rinkinė
lis. Sukomponavo ir pritaikė J. Tallat-Kelpša.
Krašto Apsaugos Ministerijos Literatūros skyr. 
leidinys. 1920 met. 44 pusi. su gaidomis.................  $0.20

KAS BERNELIO SUMISLYTA ir OI, KAS SODAI, 
gaidos, Bronius Budriūnas, 1950, Pašvaistė, Brook- 
lyn, N. ,Y.................................................................... $100

LAISVŲJŲ DAINA. .1. Jakubėnas, išleido Pašvaistė,
New York, 8 psl............................ ........................... $1.50

LIAUDIES DAINOS. J. Štarka, Mišr. chorui....... .. $1.50
LIAUDIES DAINOS MIŠRIAM CHORUI, K. V. Banai

tis. Kun. P. M. Juro leidinys, 19 pusi........................ $1.00
MALDA, Br. Budriūno. Mišriam chorui ..................... $0.50
OI NĖRA NIEKUR, K. V. Banaitis. Balsui ir

fortepionui .............. . ............................................... $1.00
PASAKA, VI. Jakubėno (pianui solo), 1947 m.

Tuebingen, 5 pusi.......................................................  $0.75
PROCESIJŲ GIESMES: Garbė ir šlove, Linksma Die

na, 4 puslapių ......................................................... $0.05
PUMPURĖLIS, operetė, Serafinas, Pocius, 15 p. .... $0.25 
SPINDULĖLIS VAKARŲ, Sopranui, žodžiai Marijos

Sims. VLADAS JAKUBĖNAS. Išleido Pašvaistė. $1.50 
SUDIEV, Dr. V. Kudirka (mazurka pianui), 1905,

Leipzig ................................................................... ... $0.40
ŠV. MIŠIOS VAIKAMS. Šeirė jų Juozas, muz. A.

Kačanausko, 1937, Kaunas. 32 pus. ................... .. $0.50
101 DAINA, Dainų rinkinėlis su gaidomis. Išleido Chi- 

eagos Lietuvių Skautų Tuntas Lituanica. 1955 me
tais. 122 puslapių ...................................................  $1.00

100 LIAUDIES DAINŲ. Kazys Viktoras Banaitis, iš
leido prel. P. M. Juras, 136 psl.............................$7.00

TĖVYNEI LAISVES. J. Žilevičius, išleido Pašvaistė,
New York .................................................................. $1.00

TUSTI PALIKTIEJI NAMAI. J. štarka, Balsui ir
fortepionui ............................................................... $1.00

VAI IR PRIJOJO. .1. Strolia. Duetas su mišr. choru $1.00 
ŽEME KRYŽIŲ IR SMUTKELIŲ (Pagal P. Karužą). 

VLADAS JAKUBĖNAS, žemam balsui. Išleido 
Pašvaistė ..................................................................... $1.00

JUOZO TALLAT—KELPŠOS

Tautiški šokiai (Kepurine, Klumpakojis) .................. $0.35
Tautiški šokiai (Suktinis—Našlys—Noriu miego) .. $0.35

PAVEIKSLAI
AUŠROS VARTŲ PAVEIKSLAS, spalvotas................... $1.00
TRUMPA LIETUVOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE.

L.VC.A.. 1937. "Draugas". 24 p............................. $0.25
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS “LIETUVA". Fotog

rafijų vaizdais parodoma Lietuva, kuri yra vi
siems sunrantama. Yra trumpas supažindini
mas su Lietuva ir anglų kalboje. Kaina ............. $6.00

ATVIRUTES [VAIRIOMS PROGOMS. Pieštos Elenos 
PutriH. 10 atviručių tinkančių įvairioms progoms
dėžė ................ .............................................................. $1.00

VELYKINES ATVIRUTES, Elenos Putris. Dėžė 8 atv. $2.00

PORCTTUNKUT.fi
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ĮVYKS i. M. LAPKRIČIO 16 D.

r ,. . •
Lietuvių Auditorijoje
3133 So. Halsted Street

%=.
7:30 valandų vakare

Čikagos Saulių Klubo rudens vakaras
idlProgramoje:

Komedija RAIDES O NE ŽMOGUS
Šokiai grojant Balio Pakšto orkestrui 

Bufetas su užkandžiais

PAKVIETIMAI gaunami prie įėjimo 

Staliukai bus patiekti vietoje

Nuoširdžiai kviečiame visus daly
vauti šiame Vakare. RENGĖJAI 
—■ ?

DOLERIS LIETUVYBĖS IŠLAIKYMUI
Kiekvienai organizacijai ar pa Kad LB nario solidarumo mo- 

sidram asmeniui stengiantis j- kestis nėra sumokamas, negali- 
gyvendinti savo siekimus ar at-1 me kaltinti mūsų visuomenės, 
likti užsiimtus darbus, reika-1 Lietuviškoji visuomenė tauti-i 
linga didesnė ar mažesnė suma į niam reikalui dar nėra atšalu- 
pinigų. Mūsų išeivijos lietuvis- si. Tai įrodyta daug kartų iri 
koji veikla taip pat reikalinga į įvairiomis progomis. Solidaru- 
šio konkretaus pagrindo — pi-J mo mokesčio nesumokėjimo prie i 
nigų. Vien gerais norais daug; bastys daugiau yra mūsų visų 
ko nuveikti negalima. 1 nepaslankumas, bet ne nenore

Lietuviu Bendruomenė, savo ar neturte. ' i
pagrindiniu tikslu turėdama lie- j 
tuvvbės išlaikvmo svetimuose

INVALIDŲ ATSAKYMAS

Chieagoje esančios LB apy-1
, „ , , , ,.A . linkės iki siu metų gruodžio vi-krastuose reikalus, kad galėtų, , . . , ,. ,
savo taip labai svarbų ir musu
tautai gyvybiniai reikšmingą 
darbą atlikti, ypatingai reikalin
ga finansinių išteklių. Lietuvių 
Bendruomenės darbo reikalin-

mo mokestį n* 1957 metus. Šiuo 
metu kiekvienas lietuvis galės

REKORDAS

UNITED
STATES

tuvos vyriausybės šaukimą stoti i Brooklyno LAK krepšininkai 
kovon su besiveržiančiais priešais;| YMCA pirmenybėse sumušė es

tus 67 :36.S. m. spalio 4 d. “Vienybėje" tada. be abejo, nebūtume tane in- 
perspausdint.is iš “Santarvės“ Balio validais ir mūsų nebūtų ištikusi ta
Gražulio straipsnis "Nustokime “nelaimė”. Nelinkime tokios "ne-\ i i?iz • • , i
žudę didvyrius...” šitame straips- laimės" ne tik savo priešui, bet ir vnicagos Lrh Ldtuanicu ,
nyje, tarp kita ko, skaudžiai palie- pn ’ straipsnio autoriui. Nekovojo- futbolo sezono užbaigimo pro-į
čiami mūsų karo invalidai, štai me ir dėl Vyčio kryžiaus, kurį dau ga lapkričio 16 d. L. Vyčių salė- '
kaip ten rašoma: “Dabar didžiau- gelis mūsų draugijos nariu turi. je rengia pobūvį. Jo metu visų

Tas kuris apskaičiuoja visus 
reikalus lengvai turi daug sun
kumų. — kiniečiai.

sumokėti LB nario solidarumo 
mokeslį kiekvienoje jam pato
gioje vietoje. Visose apylinkėse 
yra po kelias vietas, kurios? LB 
nario mokestį galima sumokėti.

..... , Kartais nusiskųsdavome, kadtume abeloti ir parama, kuri LB ; • , . ... ,1 mielai solidarumo mokesti su- 
i mokėtume, bet nėra progos ir 

pan. Šiuo metu tokia proga

gurnu ir pačios organizacijos 
svarba mūsų išeivijos gyvenime 
negalime abejoti, todėl neturė-

yra reikalinga
Paskutiniame JAV LB Tary

bos suvažiavime. įvvkusiame 
Chieagoje, LB Centro Valdybos 
buvo pateikta darbų apžvalga, 
visa bendruomeninė veikla ir fi
nansinė apyskaita. Aiškiai ma
tėme, kokiomis mažomis sumo-

kiekvieinam duodama.
Lietuvių Bendruomenės dar

bai kiekvieną dieną darosi svar
besni ir labiau reikalingesni mū
sų tautinės gyvybės nalaikymui.

JAV gen. Curtis LeMav su 
tais pareigūnais padarė tolimo 
skridimo rekordą j Buenos Aires. 
Argentiną. Kelio ilgis — 6,300 my
liu be sustojimo.

šiai nusipelniusiu tėvynei laikome bet kariavome dėl savo tautos lais
dėl .jos kalėjime sėdėjusi ar kaip vės. trijų futbolo komandų labiausiai
kitaip sakant. nuo[>clnas tėvynei, 3. Pono R. Gražulio ir įo min
čių minėjimus garbės prezidiume čiu skleidėjų neprašomo užuojaii- 
matome įvairius veikėjus šioje ša- tos ir paramos. Tie laisvės kovų 
lyje. dažniausiai klebonus, savano- invalidai, kurie dar šiaip taip na
riams atstovauja invalidas ar šiaip iėgimrne darbu pelnytis duona, ne- 
augštesnio laipsnio karys, o pogrin reikalo u inme jokių privilegijų ir 
džio kovotojams politinis kai- nenorime I liti našta kitiems, o tie, 
linys. Taigi, didvyriškumas arba, kurie kovose dėl Lietuvos laisvės 
kitaip sakant, nu pelnus tėvynei, vra visai paliego, tramtyie iu glo

ba pasirūpina geraširdė ir patrio
tiška 'ietaiviu visuomenė, jų šei- 
mr.o ir odminės.

t «et. Laisvės Ko'u Invalidų d-ja
1957m. lnipkričio 5 d.

jei ne mirtimi, tai kančia matuo
jami. Tikrumoje gi tikrasis'didvv- 

; riškumo simbolis yra Vyties Kry
žiaus k valierius. Ypač. kavalierių 

' ir invalidu tarpe, bet bendrai 
ki- imant, sveikatas nuslojimas dėl 

tėvynės ar tai kare, ar kalėjime, 
nėra nuopelnas, o tik nelaimė. 
Jiems priklauso mūsų užuojauta 
ir parama, bpt kelti juos augščiau 
už pasižymėjusius kovoje ir avei- 

———— ųajs iftiiiinsius nevisai tikslu".
Fink kuri Tokio mūsų įlietu vos laisvės ko- 

' | vu invalidu nuvertinimo ligi šiol
lietuvių tremties

$80,000 dėl Marty
netyčia peršovė policininkas D. neteko""matyti 
Hock, kai gaudomas plėšikas spaudoje. Mus ypačiai stebina, kad
norėjo pasislėpti ui Pini,, vai- .{&£* ShlSSoSK 
ruojamo taksio. Kulka taip su- gos narys, o tokį straipsni įsidėjo 
žeidė Finką, kad jisai liko pa-1 rezisteneininkų organas “Santar-

... _ , , ... , vė ir be iokių komentaru persis-
randuotas. Byla buvo iškelta, pausdinto “Vienybė”, kurią reda-,

, , Mūsų visų pareiga LB darbą pa- , prieš policininką, tačiau pagal, Sruoja savanoris J. Tvsliava. Lie mis operuotant buvo atlikti mil- , ..... ” .. „ . I . . . .... tuvos Laisvės Kovu Invalidu drau... , , . . lengvinti, u padaryti našesniu naujai išleistą įstatymą tokiais J? j ™ ’ uiaužirtiški darbai. Jų kartoti ne- . . .. ’ .. ' . . , , tnla, gindama savo narių garbę,ir tuo pačiu duodančiu gėrės- , atvejais užmoka miestas. tik tiek tepareiškia:
1. Lietuvos laisvės kovų invali

dai visai nesiveržia i jokius gar-
verta, nes dar gyvename gra-! . . .... , , . . ' . . . mus rezultatus; o tai lengvai ga- _
i,oa,„s a„k,u šventa ,sp„dz,a,s.,|im(.atliktj aumotėdiimi LB na_|Daug narių Meno institute 
Taip pat akivaizdžiai pastebėjo-, '
me, koki dar didesni ir svarbes
ni mūsų tautinei gyvybei palai
kyti ir mūsų kultūrai kelti, ug
dyti ir paskleisti darbai būtu ga 
Įima atlikti, jei finansiniai ištek
liai būtų didesni.

! rio solidarumo mokestį.
J. Jasaitis

bės prezidiumus, mielai užleisdami 
Chieagos Meno institutas tu- savo vietas tokiems ponams Gra

žuliams ir jo suprastiems "didvy
riams”.ri 19,365 narius, kurių 12,375 

yra visam amžiui. Atrodo, kad 
jokia kita institucija tiek daug

Pamokslinidi antkapiai į amžinų narių neturi. Metinis 
Chieagos a rkidiecezi jos laik- i mokesti8 yra $i0, 0 amžino

pasižymėjusiems žaidėjams bus 
įteiktos dovanos.

Sporto kronika
— New Yorko I-SK futbolo j 

komanda pralaimėjo pirmaujan
čiai “Oerman - American” lygos 
Eintracht vienuolikei 2:3, o.

Du doleriai ir milionas 
Pernai Kultūros kongreso me-

raštis “The New World” Įdėjo 
net du puslapiu paaiškinimų ir 
paveikslų, kaip geriau parinkti 

paminklus. Be kitų, 
plačiai pavaizduojami,

nario mokestis $100.

Sll v AMUS 'I \ŠI\OS
Naujus ii vanotus IMtnokštinai 

VtvvkMin.- j jusli n uims j, p.itikrln- 
siin,. jusi; siuvauia iu isfij re muku- 
Inai
M\«.l lt SI U IM. M \i IIIM 
•lll-v S. Iliilslisl I lt<uilier »5

Našlė «r tumelė norint, susipnZin- 
li vedybų tikslu su rinitu iūsilm inu 
siu ir mėgNtunėiu rimtų š> linu-; g\ 
vertimų vyru proAonui rušyii T Žu
kui, 58 (’oncord Avė, Torontu Onl , 
Canada. Atsakysiu j rimtus su fui., 
grnfija laiškus. Pareikalavus foto
grafiją grąžinsi ii.

Alt VKKTA — S2.OII | VU | | s?
. t'žluikysite gražius plaukus pluu 
.luini galvą mišiniu

! . NAI.IA «;ai»v\e
Pasekmingai vartojamu per 4<> tintų. 

Siųskite $2 UŽ X uz. trunku. 
KRANK IHTAI TAS

| 527 F,. KYposit inri. Ib-nvr-r. t'olo.

A \ sol \<IM. rili OPI \l

ALBF-RT'S B4KER7
vi.p.i i:t. itizv,

plirp. *

B* a ui ifullj 1 irioral-
I'd t’.ul.eu Hulvid tu 
prib i- Iru- :,l| (»<■<•.•■.-

/.V . N KULS. f '(»(i S\ i r -s. p i» s
>.r ’ '4“

rakęs rojls oi ail
k imis <iaily.

1540 IV. ISth St
Tel. ( II 3-2564

tu vienas entuziastas iškėlė neianĮ^apjų 
naują, bet visada mūsų mielai , , ,
priimamą mintį, kad surinki-! ... ............
mė milioną doleriu lietuviška- Vc ,narnie31 pamo s iniai pa
jam reikalui. Mintis graži, betiminklai kur Paminklo akmeny- 

iškalamas koks nors ilges-
reikalui. Mintis graži, bet 

arčiau priP veiklos stovintie-; Je 
siems perdaug realia neatrodė 
ir ne dėl to, kad nebūtų galima 
įgyvendinti, bet tik todėl, kad 
kolkas dar neturime pasiryžė
lių, kurie imtųsi šį darbą atlik
ti. Kiekvienai minčiai įgyvendin

nis gražus, 
tekstas.

gilus, pamokantis į

_ 2. Jei sveikatos nustoiimas dėl 
tėvynės kare ar kalėiime nėra nuo 
pelnas, o tik nelaimė, tai išeitu, 
lyg mūsų savanorių ir kitų laisvės 
kovotoių rvžtas bei aukos būtu be 
prasmės. Šiuo atžvilgiu, ponp Gra
žuli, mūsų nuomonės griežtai išsi
skiria: mes stojome savanoriais i 
besikuriančios Lietuvos kariuome
nę ne tam, kad mus vėliau sodin
tu už garbės prezidiumo stalų ir 
kad už netekusias akis, kojas, ran 
kas ir suardvtą sveikatą gautume 
kokią nors “nelaimės" apdraudą. 
Tr mes galėjome moti ranka j Lie-

ŠIS TAS APIE 
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Globė Travel Service pirminin
kas, Maurice Rii'kin neseniai lan
kėsi Maskvoje, kur su Intourist 
viršininkais aptarė reikalus lie
čiančius dovanų - pakietų siuntimą 
j Lietuvą ir kitus kraštus.

Buvo sudarytos naujos sutar
tis. pagal kurias siuntinių prista
tymas bus pagerintas bei pagrei
tintai

Glove Travel Service padidins 
tarnautojų skaičių esamuose sky
riuose, ir įsteigs keletą naujų sky
rių miestuose, kuriuose iki šiol to
kių skyrių dar nebuvo.

Globė Travel Service didžiojasi, i< 
kad iki šiol sugebėjo išsiųsti kvi- V' 
tus už prisiųstus siuntinius 24 va
landų laikotarpyje. Pagal naują 
tvarką jie galės gautus pakietus 
sutvarkyti tą pačią dieną ir gavę 
siuntimo išlaidas tuojau pasiųs 
siuntini į Sovietų Sąjungą.

Bendrovės veikiančios su Intou- 
ri.st neturi jokių sub-agentų; atsa- 
komingos firmos turi tiktai, sky
rius. (Skelb.)

AMERLIT supplies co.
GIFT PARCEL SERVICE

2221 W. Cermak Rd., Chicago 8, Illinois

%

CLiffside 4-4273

Siunčiame įvairių rūšių siuntinius į Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitus SSSR kraštus.

Greitas aptarnavimas ir persiuntimas 
Žemos kainos

Bendradarbiaujame su BALF'u

ITALIJOJE
PRALEISKITE KALĖDŲ 
ATOSTOGAS

Daug katalikų mokyklose
Dienraštis “Chicago Daily 

News” skelbia, kad katalikų
ti reikalingi no tik žodžiai, bet pradžios ir augštesniose mokyk-
ir darbai. losę jav.sp auklėtinių skaičius

Milioną palike nuošaliai, grįz- , . , ,. : , „ . . ?. auga penkis kartus daugiau,tame pne konkretesnio ir labiau , . ,- ... ".. . f. . . kaip valdinėse mokyklose. Da-apčiuopiamo finansinio pagnn- r J
do T,B darbui _ tai kiekvieno bar katalikų parapinėse ir augš- 
lietuvio solidarumo mokestis L. J^niosc mokyklose JAV-se yra 
Bendruomenei. Bendruomenės 4 400 000 auklėtinių, ir tos mo- 
nario solidarumo mokestis, nors kyklos valdžios iždui sutaupo 
ir mažas, bet sudaro pagrindą $1,300.000.000 per metus, 
bendruomeninei veiklai. Deja, w
negalime pasidžiaugti, kad iki PaidlizuOtcIS gdUS $80,000 
šiol ši maža duoklė lietuviška- Teismas Chieagoje nustatė,

SHARKO'S RESTAURANT
6301 W. 63r«i Št.

Turime virtiniu 
ir •‘parogie" ki> U 
vieną švAtadienj 
ir rtekmaili-nj.

DeArų i r ko
pūstų turpsimi- 
tik. šį šeštadienį 
lapkr. 18 d.

Also featuring Chareoal Brniled 
Hteaks and Eried Chicken all >ou 
can eat.

Privatūs kambariai bankietsms. 
vi'Stuvėma, sukaktuvėms, krikšty
noms, pobūviams ir 1.1. Atdara 
7 dienas savaitėj nuo II v. r. iki 
1 vai. naktį. Rezervacijoms skani 
Įlinkite POrtNmouth 7-H2O7.

SpuriiSim ( "otthT riii-tton 
flENERAl, CONTRACTOR8

Nauji įrengimai — “AlterationM” — 
Pertaisymai — Pataisymai.

ILosi<lenclnial — “Cotn’l” — Pra
moniniai — Įstaigų iMistatai Chioago- 
Je tr visuose Jos |>rl»mle.sėiuose.

N? vienas įlarhas nėra perdldelis ar 
permažas.

THefoniloklt- AV 3 7541 — db-nų. 
A V 3-1 S 8<i va k
FXT. IMI — dėl nemokamų įkalnavi-

jąjn reikalui būtų atiduodama, kad miestas privalės sumokėti m,ė_

NESIIMKITE RIZIKOS SIŲSDAMI DOVANŲ PAKIETUS
Į LETUVĄ AR KITUS SOVIETŲ SĄJUNGOS KRAŠTUS

Siųskite savo siuntinius per patikimą firmą veikiančią pagal susitarimą 
su Intourist, Moscow.

Mr. Maurice Rifkin, Pirmininkas Globė Travel 
Service yra. ką tik grįžęs iš U.S.S.R.. kur jis 
vedė derybas naujai sutarčiai su Intourist. Jis 
tyrė dovanų pakirtus siuntimo reikalus ir suži
nojo, kad tūkstančiai pakietų yra grąžinami j 
JAV dėlto, kad jie vra arba netinkamai supa
kuoti arba netiksliai įkainuoti ar netinkamai at
žymėti. Dėl to yra svarini kad jūs turėtumėte 
reikalą su firma kuri turi dvidešimts metų pri
tyrimo ir isigyjitsią geriattšią reputaciją.

Mūsų štabas yra padidintas, mūsų priemo
nės pagerintos, nauji skyriai yra atidaromi ir

viskas yra daroma, kad išsiuntimas mums pa
vestų dovanų pakietų būtų pagerintas. KIEK
VIENAS PAKTETAS YRA APDRAUSTAS VIE
NOS Ift DIDŽIAUSIŲJŲ DRAUDIMO BEND
ROVIŲ. Mūsų firma yra vienintelė šiame biz
nyje, kuri gali pareikalauti parodyti "certified” 
kopiją šio poliso bet kuriam iš mūsų klijentų.

Gavę siuntinius paštu patvirtiname jų gavi
mą bei pasiunčiamo sąskaitas dvidešimties va
landų laikotarpyje.

DEL JŪSŲ SAUGUMO. SIŲSKITE PAKIETUS PER

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
z 716 Walnut St., Philadclphia 6, Pa.

ADMINISTRACIJOS OFISAI UALNl^T 2-0100
l’AKIETŲ SKYRIUS AVAIJVUT 3-3455

1991 Rroadvvay 
New York 23, N. Y. 
Tel.: LYeeum 5-0900

1102 Arrher Avė. 
Chicago 32, III. 

Tel.: FRontler 6-0309

1163 E. 71m1 St. 
Cleveland 3, Ohio 
Tel.: UTah 141307

Room 10, Eiti* Rldg. 
409 W. Ilroftdvvav

IkJiton 2“, Mush. 
Tel.: ANdrevv 3-3761

6446 Mlchigan Avė. 
Detrolt 10. Mlch. 
TAshmon 5-7560

45 METŲ BIZNIO 
SUKAKTUVES

Dovanos su kiekvienu pirkiniu kalakutas — perkant 
už $50 ar daugiau ir šimtai kitu brangių dovanų 
pirkėjams. Baldu, pečių, stalų, kilimų, televizijų, 
šaldytuvų, skalbiamų mašinų.

500 NAUJŲ RANKINIŲ 
LAIKRODĖLIŲ

r ■.
Bulovą, Bcnrus, Longincs - Wittnaur ir 

kitų žemiausiomis kainomis.

C.lairnmnt mntrriškns akinrnuntM laikrodėlis, vertės $15, uf ........... $ 5.95

7 aklumų laikrodėliai, vertės $22.09, ui..................................................................... 10.00

17 aknirnų uatrrprnol laikrodis, vertės $42.90, ui ................................. 21.00

17 aknirnų automatiškas, vertės 45.00, ui. .................................................. 23.00

17 aknirnų su alarm rlork, vertės 62.00, ui .................................................. 29.50

21 aktnrnėlio laikrodis, vertės $75.00 ................................................................. 32.50

JOS. F. BUDRIK 
FURNITURE

3241 South Halsted Street 
Tek: CAlumet 5-7237

Krautuvė atdara pirmadirnio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30.

Rudriko Radio Valanda iš WHFC, 1450 kil, radio stoties kas ketvirtadienio 

vakarų nuo 6 iki 7 vai. Mįslių knntrstas su laimėjimais.

J

s. s. <1.
<1.

I.MIKI’K.MtlOCK, rXm<-iicaii I'aihmI l.iniio-.
Išplaukta ii Vc» Yorko griaalžio «•

CO>STITI T1O.\, Anicrii-an liuijo-.,
išplaukia Iš \ovs Yorko gruodžio i:

$ t IX_‘AMA, Italų linijos laivas.
Iš Nes* Yorko Išplaukia gruodžio t

S. S. Id.HEItTE, PraJuTr/.i, Itnijoa laivas.
Išplaukia iš New V orko gruodžio 7

S. S. AICISTI'S, Italų linijos laivas,
Išplaukia iš New Vorko gmistžio 7 d.

S. S. <'ltlST(»r<tl«>, Itivlų linijos laivas.
Išplaukia gnaalžio 12 d.

Kaina kelionės laivais: iki ITaneū/ijo- uostų tnrlM. klase imki stk'j.oo
Caliinų klase nuo ................................................................. ..................... $237.50

Kelionė laivo Iki Italiios uosiu: liirisline klase nuo $205.00
(abi irų klase nuo ... ................................... ............................ $-$0.00
Galite pasirinkti bei kur) iš šm penkių liuksusiniu laivu ir praleisti 

Kalėdų laikotarpi Kllropoje įsėdę i laivų jūs pamiršite visus sav'n 
rūpesi'iiiH ir vargus, nes ims aprūpinsime visus reikalus susijusius 
su kelione ir jfisų bagažu p rista t vsi nu- i jūsii nurodytų vietų.
• Plaukdami K. S. LIBEKTI': priiv a žifinda mi ;.ra|ėsile aplankvfi ir 

l'arv žiu.
• Visuose laivuose vra puikus maistas ir vi i įvairi pasilinksminimu 

programa, kad jūsų kelionė i.i'itų rnalomis prrsrnunimas
I>ėl pilnesnių inforrnaru.il) ir keliones dokui 

kreipkitės J:

d.

Seghctti Travel Bureau, Ine.
2451 SOUTH OAKLEY AVENUE 

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

■nti) sutvarkymo

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame J IJctnvą, SSSR ir kitus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi masinas, mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotu daiktu nesitinčiame.

Vtb DIDELI KIEKIAI Ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!
No. 7 — 10 (v. nukraus. 

19 mr. taukų ........................

No. $ 20 sv. cukraus $11.61

No. 3 — 20 mv. kiaulinių
taukų ............................ .. $20.90

No. 31' — 20 sv. kvietinių
miltų .......................................... $IO.H6

No. 3f> — 10 sv. kumpio.
6 sv. Halam i Ir h sv. 
barono ........... .. .................... $32.76

Noi 46-22 sv. brt. 9 dfiž.
barono ..................................... ! $2$.56

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dėž.
kumpio .. I............................... 32.8$

No 4* 20 sv. Kalami $30 94

No. 49 — 22 sv. bruto $30.76 
Siirlo tnoo (Ir.
Sviesto Hfto Or.
Šokolado Kino Or.
Atrlerlk. ctga.reėių 60 
Kakavos 456 Or.
Kavos 456 Or.
Medaus 136$ Or
Pil no miltelių 1368 Or

No. 38 — 20 sv. ryžtų .. $13.25 Kepimui alyvos 1500 Or

PATRIA 3IFT PARCEL CO.
3741 West 26th St, Chicago 23, III. USA Tol. CRatvfnrd 7-2126 

3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 3-2021. 
6908 Superlor Ave„ Cleveland 3, Ohio (Bronius Gražulis). 
(Jniversal Parcel Service Co„ 414 Scrlbner Avė., N.W. 

Orand Kapids 4, Miehigan

inforrnaru.il


DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS šežtadienis, 1957 lapkričio. 1C

ĮVAIRIOS žinios 55,000,000,000000,000,000 
naujų žmonių. Mokslininkai spė-

II* CLASSIFIED, AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
Atsivertimai Hong Konge , ja*'kadžm?5ua žcmi* «***.

Muryknoll .misionieriai labai ■ atJjirasti maždaug jiries nailoną 
sėkmingai darbuojasi tarp ki-1 me^M- tai būtų tiesa, tai
nų pabėgėlių Hong Konge. At- žmonių iki 5,000 prieš Kristų bū 
siekiama gražių rezultatų. Ka- ^0 apie 300 bilionų. Jeigu

BEAL B8TATE KKAL ESTATE KKAL ESTATE

da ten buvo pradėję veikti mi
sionieriai prieš penkerius metus, 
tarp pabėgėlių tebuvo tik 47 
katalikai, dabar jų ten yra 
11,660. Dirba 16 misionierių 
visiškai raudonosios Kinijos 
pašonėje. Misionieriams talki
na 35 katekistai. Kiekvienas 
misionierius laimi maždaug po 
1,000 atsivertimų per metus.

Misionierių veikimas jungia
mas su šalpos ir socialinės glo
bos darbu. Misionieriai įsteigė 
kooperatyvus, audimo mokyk
lą; šioje mokykloje net 2,000 
asmenų gauna darbo, gaminda
mi augštos kiekybės drabužius.
i_________

Rūmai studentams
Arkansas universitete kata- Plastiniai balionai išaugina 

likams studentams statomi rū- pūsles
mai, kur bus jų bendrabutis su Hhirurgai pradėjo naują da- 
koplyčia. Kainuos $300,000. lyką: vieton išimamos pūslės

gi žmogus žemėje atsirado prieš 
100,000, tai iki 5,000 prieš Kris- į 
tų žmonių būtų gyvenę apie 70' 
bilionų.

Fonografas, varomas 
kišeninės baterijos

Rockland Precision Manufac- 
turing bendrovė išrado fonogra
fą ir radijo aparatą, kuris veikia 
varomas tik kišeninės baterijos, 
kokia vartojama nešiojamoje e- 
lektros lemputėje. Aparate nau
dojami transistoriai. Aparatu ga

Kampinis mflr. namas Ir krauluvfi. 
Gerai einantia biznis Hrightun l’ark 
centre. Prie kraut. 4 k. butas.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad.. alyva. | 
Pajamų $21 u įnėn.
Mūr. 2 a. po 6 t cent. šild., sklyp. 
31 pėdų. garažas. *28.000

ŠIMKUS
H B A V E H T A T K

4258 So. Maplewood Avė. e
Tet CUffrtde 4-1450; Rm. "4-7450} Hea. 

lAnfe. 1.9040

# kamb., 3 ml<*£., garažas. *13,700 
« kamb. mfir., 3 mieg. gar. *15.500 
5 kamb., mūrinis naajas. * IK,500. 
2 |m> 4 kamb., mūr., dld. ak. *23,000. 
nirime Ir daugiau namy pasirinkimui
S.A. AGLINSKAS Real Estate
*48* W. M HL

PRKFPERRKD REAI/IY ANO 
BUILDING

0*28 S. Westurn HI 6555
St. Mary Star of the Sea parap. 

Įima išgroti 6,000 plokštelių ar i Nupiginta kaina už 7 kamb. mūr.
i namų. 3 ar ♦ mieg. k., 1% plytelių 

klausytis radijo per 750 valandų vonios, vaigoma«is. gazu apšild. 2 
... - . , . 1 _• autom. gar. Savininkas kviečia panepakeitus ne tos mažos baten

*3.000 įmok m *
!> kambarių niūcliils hungulnw su 

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

A Itl't GAGU PAJtK
C kambarių mūrinis liungalow. 

I.iukHiisiuis naujai ištaisytas namo 
I priekis. 3 miegamieji. Keikia puma. 

kad galėtumėt Įvertinti šį na- 
) mokėt i $4,5011.

ST. ItITA iMirupiJn prie Ma.r- 
ųuette Park, 3 (apartmentų) butų 
namas; B, 5 Ir S kambarių. Gražiai 
įrengtus vidus Kabinetinė virtuvė, 
moderni vonia. Naujas garažas. Ma
žai reikia Įmokėti.

1 kamb. namas. Pilna pastogė tr 
rūsvs. Gazu apšild. Žieminiai langal- 
-sieteliui. Gražiai apsodintas, 2 au- 

ny 4.g2U2 tom. garažas. Sav. turi parduoti: pir
ko didesn) namų.

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

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

I mūr. 3 bt. kraut. c. A. gar. — 23,400 
‘ mūr. 3 bt. ištiek, u. š. gar. — 24,500 
i med. 2 bt. c. š. gar. g. stovy —. 16,000 

mūr. 6 kb. naujas, 11d. lot. — pigiai. 
Ira pigių ir |H<lnlngų uamų sųrašus

A. BUDRECKAS, Realty
4081 Archer Avė.. LA 8-8884

MARŲI’ITTTE PARKE:
Mūr. bung. 6 kamb. arti parko, 

centr. gazu šildym. .reikia parduoti

BEAL ESTATE

©OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

MAKųVETTE PARKE

HELP WAME1) — FEMALE

BENDRAS NAMŲ KUOSOS 
DARBAS. Atskiras kamb., malo- 

3-nugštų mūr. 2i» butų. Metinės , nūs namai priemiestyje, */•> d. šeš-
*2X:'”'°* ., ....... ,. i tad., visą d. sekmad. ir vakax*aiGazolino stotis. Gerui išdirbtas blz- , : lz ■ . „a,, A. i

nis už netikėtinas sųlvgas. »3.o«o už l.al8V1* *$• JohnM‘^ 4044 Cuininings 
Inventorių ir $00 mėnesinė nuoma. Lane, P lossilioor, III. Te|. Syctt- 
A. Šimkus. ■ mero 0-5900.

JOS.

žiūrėti sekmad. visų dienų.
6120 S. Kūboum

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

HEmlock 4-4583.

SHUKIS REALTY
6433 So. PulaskI St.

Telef. LUdlow 5-5000

Sporto rūmai
John Carrol katalikų univer

sitete Clevelande pastatyti nau
ji sporto rūmai, kainavę pu
santro miliono dolerių.

6048 S. Fairfield Avė.
Atdaras apžiūrėjimui sekm. 2

--------- iki 5 vai. 4 mieg. kamb. mūrinis
MODERN. 6 kamb., 3 dideli “ranch” namas. Šeimos TV kam-

įstatomas plastinis balionėlis, ap mįee mūrinia 3 m bun?alow bafys* Pidel? modern. virtuvė su . . mR**’ mūrinis o m. Dungaiow. spjntomiSi ąžuolinės grindys, nuo
link kurį apauga ploni raume- Garažas. Savininkas priverstas s. ik s. kilimai. Augštas šviesus 
nys, sudarydami naują pūslę greit, parduoti. Skambinti rūsys. Autom, alyva apšild. Sklv-
žmoguje. REpublic 7-9401

Studentai tikybomis
Michigano universitete iš re

liginių grupių didžiausia yra 
katalikų: ten katalikų yra 3.189 
iš 14,500 bendro studentų skai
čiaus. P.j to seka metodistai
su 2,219 studentų. Neseniai uni- _. . . ..
versitetas surinko statistinius BARTISEVICIAUS. Jis pats arba

PAJIEŠKOJIMAI
Prašau atsiliepti JONĄ ir AN

TANĄ BALTRUŠAIČIUS, gimu
sius Paežerėlių vai., Žuklijų km. 
Turiu žinių apie jūsų brolį Vikto
rą iš Lietuvos. Rašyti ‘šiuo adre
su : Z. Dobilas, 23 Strathmore Blvd. 
Toronto 6, Ont., Canada.

duomenis tikybomis.

76 metai'vienuolyne
Leavenworthe, Kansas, mirė

žinantieji apie jį prašomi atsiliep
ti šiuo adresu: R. Zakaras, 4019 S. 
Artesian Avė., Chicago 32, III.

CICERO $19,900 PILNA KAINA. 
Mūr. bungalow. 6 kamb. Apylin
kėje 22nd ir Austin. Naujas gazu 
apšild. Garažas. 33 pėdų sklypas., I 
Spintos virtuvėje. Gongo sienos. 
Našlė turi parduoti. Jmokėti $5,500.

SVOBODA. 6018 Cenuak Rd. 
BJshOp 2-2162

MODERNUS 2-JŲ BUTŲ MOKI
NIS NAMAS — 5 ir 6 kamb. Rū
sys. Garažas. Centrinis apšild. Apy
linkėje 22 ir Kostner Avė. $16,900. 
įmokėti $2,500. SVOBODA, 3739 
W. 261 h St LAundale 1-7038.

MŪRINIS 3-jų butų. Arti 26th 
ir Millard. 3 po 4 kamb. Gazu ap
šild. Uždari porčiai. “Front drive”. 
Garažas. Geros pajamos $18,900: 
įmokėti $4,500.

šių savaitę.

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

susisiekimo. Nebrangus.
G AG E PARKE:

Mūr. 6 butai, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo tš lauko, 
modern. J rengti butai. Geros paja
mos.

Turime visokio dydžio namų ir 
Įvair. biznių. Parūpiname paskolas 
lengv. sųlyg.

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

šioje nekilnojamo turto pardavimo 
Įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
KKAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. PRospect 8-6464

VALYKLA — CLEANEBI

G AG E PARKE
6 k. mūr. bungulow (galimybė pa 

daryti 3 mieg.). Plytelių virtuvė ir 
vonia. 33 pėdų sklypus. Guzo šlld. 
Garažas. $16,600.

KITVR: 4 butų mūr. 1—6 k. ir
3—4 k. Mitinės pajamos $2,160. Pil
na kaina $16,000.

2-Jų aiigšt. uiūr. 6 ir 6 k. Garažas. 
$16,900.

PASITEIRAIKITE mūsų namų 
surašė Ir įsitikinsiu* gerais pirkiniais

VARPAS
Kcal I j-tate — Insurance — Rentals 

Notary Public
5916 So. West©m Avė. 

PRosp. 8-2234

Naujas l»E 1,1 *XE TOWN HOV8E. 
Dabar tik užbaigiąs. Tuojau galima 
užimti. 6 dideli kamb., S spintos, I (4 
vonios, plytelių virtuvė, pilnas rūsys. 
Arli St. Henry’s bužu. 6335 N. 
I.eavitt. Nuo $22,900. Pamatykite 
sekm. .1—5 popiet. E. A. SHARP ėi 
OOM ROgers Park -4-0178.

NAUJAS l>/> augšto kampinis 
namas ant 43 pėdų sklypo. 5^2 
kamb. apačioje, 4*/2 kamb. viršu
je, pilnai užbaigti. Karštu vand. 
apšild. Ąžuol. papuošimai. “Built- 
in” orkaitė ir virimui krosnis. 
Daug priedų. Atdaras apžiūrėji
mui sekmad. nuo 1 iki 6 vai.

6401 S0. KEATING AVĖ.
KEliattce 5-5045

Reikalinga moteris lengvam na
mų ruošos darbui ir prižiūrėti vaik 
ščiojantį ligonį. Dienomis, 5 dienas 
savaitėj. 7280 S. VV’ashtenaw Av*. 
Tei. MhJvvay S 9535, klauskite — 
Sally; arba sekmad. skambinti 
REpublic 7-2238,

C O O K W A N T E D
IOK CATHOIJC RECTORY 

GOOD SALARY-EINE WORKING
CONDITIONS 

CALL BISHOP 7-8325

MISCELLANEOIJS

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Aly oonditionere) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th Court, Cicero
Tel. OLymple 6-0775 nuo 8 vsL 

ryto Ud 5 vai. vakaro. 
Telefonas nuo 5 vai. vakarai 

OLymple 2-6752

LIET. APDRAUDON AGENTO RA
Visų rūšių apdraudos. Automobl 

llų finansavimas. Notarlatas. Valsty
bės patvirtinoa kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

■IGNAS KIRVAITIS 
WAlbrook ė-3071

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė.. Chicago 36, IU.

barys. Didelė modern. virtuvė su- lr 6 kamb* modern. butas. Karšto 
vandens-alyvos šildymas. Visas na
mas puikiai įrengtas (mūr.). Lietu
viška kolonija. $17,000. A. Sirutis.

TIK *18,000
6 kamb. (4 mieg.) 6 metų mūr. 

namas, vienas blokas nuo Marųuette 
Pk. šildymas alyva. A. Katilius. 

PROGA, PROGAI
Visais atžvilgiais puikus mūr. bun- 

galow, 6643 S. Campbell, parduoda
mas už $18,000. P. Leonas.

ILGAI IAUKPT
štai jums 2 butų po 6 kamb. mūr. 

namas Marųuette Pk. ant 33 pėdų 
sklypo. 2 karų mūr. garažas. $31.500. 
A. Linas.

2 RI TAI PO 4 KAMB.
Brighton Pk., medinis. Rūsys, pa

stogė. Garažas. $12,500. A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ESTATE 

2785 West 7lst Street 
Visi telefonai: VVAIbrook 5-ft01b

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

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES

REpablic 7-9400

pas 40x125 pėdų. Arti mokyklų, 
bažnyčių ir krautuvių. Tuojau ga
lima užimti. Kaina $29,950. įmo
kė jim ui gali imti senesnį namą. 
Skambinkite —

AL ROPA
HAyrtiarket 1-5500

dienomis arba
SEeley 3-6346

vakarais 1

BUILDINO « REMODELING

Jieškomas ADOLFAS MILCIŪ
sesuo Marija Anacleta Flynn.!
vienuolyne išbuvusi 76 metus. nas gyv. Sibire. Jieškomasis arba W. 26th St. LAwndafe 1-7038

_________ kiti žiną jo likimą maloniai prašo- __
mi rašyti: R. Dūda, 1541 Langford CICERO. 2-jų butų mūrinis na- binti

MARQUETTE PARKE parduo
damas 5 kamb. mūr.'bungalow. 1 
kamb. rūsy. Modern. vonia. Alyva 
šildomas 2 mašinų garažas. Kai
na labai žęma $15,700. Skambin
kite REpublic 7-9401.

S3S3OS«
Nauji namai, garažai, įvairūs pataisy- ? 
mo, pertvarkymo (remodeling) darbai

1 VACYS PETRAUSKAS r
; BUILDING CONTRACTOR jj 
4327 S. Campbell Av„ Chicęgo 32, III.* 
Tel.: YArds 7-9675 arba CL 4-7450

$16,000,000 auklėjimui Rd Baltlnlore 7 Md„ U Sjk. 
Belgų Kongoje katalikų mo- ________ .

6 Krautuvės ir 2 butai. 5 kmb. 
SVOBODA, 3739 ir 3 kamb. Karštu vand. apšild.

Pietrytinis kampas 47 ir Wolcott. 
Duokite teisingą pasiūlymą. Skam
binti — HEmlock 4-3322. 

mas. Arti Westem Electric. 5 kmb.1 arba sekmadienyj
ir 4 kamb. rūsy. Karštu vand. aly-j REpublic 7-3162. Jos. Sajan.

VIKTORAS SIMAITIS
SENEKAI. OONTKAOTOB 

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

Namų tel. Klstiop 7-3X46 
2737 We»t 13rd Street

kyklose yra 900,000 auklėtinių. Stase Gibiežaitė Grigaitienė iš va apšild. 2 autom garažas. Tile
. .. ... .. . Plune-ės iieško 1) PETRONĖLĖS virtuve ir vonia. $16,900; mokėti 7(it6. M,IEO„~ ' VONIfs- Apylinkėj

rų mokyklų išlaikymui vyriau- kaRECKIENES ir jos vyro JONO $4,500. Blnhop 2-2162.___________ ^15š mXn piyteii,;" virtuvės
sybė skiria $16,000 000 per me- KARECKOS. 2) PETRONĖLĖS ? 2 spintelės virtuves.-, pilnas rūsys,
į-.jj TUMPTENfiS, gvv. Chicagojp. At- _ Bungalow. Bargenas., **ov»*rh«-a<j Ht-wer”, f. a. g-azu apSiid.,
lua* sUiepti adresu: J. La nė, 2740 W. s.av- apleidžia miestą, turi parduo- 3-tonų centrinis air-condltloner. Tuo-

------------- - 3ftth Place Chicag', 3*> III Telef m. senumo. Gazu apšild. 6 Jau Kalima užimti. $26,750. Mtn.r.
Pasauly yra 2,700,000,000 FRontier 6-3242. kamb. Garažas. $17,900; jmokėti

* 4 w . ____________ $3.500. Multiple Listing Service.
ALDONA STANKŪNAITE ir P1"*“**1 ž-2162‘---------------------------------------------------------------------------

MARU A PAVTLCIŪTE - LABU

1‘ltosp.vt 8-454(1

žmonių
Junktinių Tautų surinktais da 

viniais šiuo metu pasaulyje yra 
apie 2,700,000,000 žmonių, ir šie 
dabar gyvenantieji tesudaro nuo 
5 iki 7r/. visų žmonių, gyvenu
sių po Kristaus. Apskaičiuoja 
ma, kad nuo Kristaus laikų iki 
1957 metų bus gimę tarp 40,

LIETUVIŠKI ATVIRUKAI 

ĮVAIRIOMS PROGOMS
“Drauge” galima gauti NAUJU 

GRAŽIŲ LIETUVIŠKŲ ATVIRU
KŲ. Atvirukai yra kelių spalvų ir 
atspausti rankomis šilk skreen bū
du. VARDADIENIO, GIMTADIE
NIO, PADĖKOS, UŽUOJAUTOS,
VESTUVIŲ, SVEIKINIMAI MO 
TINOS DIENOJE, VESTUVIŲ SU
KAKTUVIŲ SVEIKINIMAI ir PA- sėjas Alfonse 
DĖKA UŽ UŽUOJAUTĄ. 10 AT- tik 60 centų.

TIENE (paiicsi nmos iš Lietuvos), 
^rašomos atpilanti sekančiu adre
su : E. Jokubauskas, 7351 South 
Whipple, Chicago 29, III.’

AR JAU ĮSIGIJOTE 
KNYGELE EGZAMINAMS

KAIP
t A. V.

PASIRUOŠTI
PILIETYBE

Klausimai ir atsakymai anglų 
ir lietuvių kalbomis. Peržiūrėjo ted-

F. Wen». Raina

VIRUKŲ SU VOKAIS $1.00.

Užsakymus su pinigais siuskite*
“D R A U G A S”

4545 West 68rd Street, 
Chicajm 29. BĮ. 

Platintojams duodama nuolaida

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

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS.

4545 West 6Srd Street 
Chicago 29. Illinois

SUTAUPYKITE $20.00 PIRKDAMI 2 STALIUKUS UŽ 
VIENO STALIUKO KAINA

Atsparūn
dėmėms ir alkoholiui

IK
'"šižl ■L1 Z

T
šviesios ir mahony 

spalvcM

Blizganti Lustrous Planticised Finish ’

Bet kurie 2 už $24.50
Detali krautuvė —

ASSOCIATED WHOLESALE 
FURNITURE CO.

3424—28 W. 63rd St. Chicago 29, III.
Atdaras pirm. ir ketv. 9 iki 9 v. v.

CICERO. 2-jų butų mamas 4 ir 
4 kamb. Apylinkėje 22nd ir 56th 
Avė. Pajamų $75, plius butas — 
$14,800: įmokėti $3,800. Multiple 
Listing Service. BIshop 2-2162.

$1,500 ĮMOKĖTI. 3-jų butų — 4, 
4, 3 kamb. Pajamų $102 ir savinin
kui butas. Garažas. Apylinkėj 25th 
ir Sawyer Avė, L.Awndale 1-7038.

2-JŲ BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 4 
kamb. Apylinkėje 28th ir Trumbull 
Avė. Garažas $12,500; įmokėti — 
$2,500. IAwndale 1-7038.

5247 S. M LABI;
5545 S. It( I Hi.lilOUI)

Atdari 2 iki 5 sekmad.
.3 mieg. kamb.. rūbinės su stumia

mom durim; spalvoti vonios Įrengi
mai; plytelių vonia ir virtuvė. Meade 
Avė. namai tiktai už kampo nuo St. 
James* iiažn. Pilnas rūsys, tinkuotos 
sienos. $19,450.

5213 S. MEADE
2 mieg. kamb., valgomasis, ir di

delis "breaklast nook", plytelių vir
tuvė jr vonia, spalvoti vonios įren
gimai, tinkuotos sienos, pilnas rūsys.

R. J. MURPHY BUILDKR 
COnunodore 4-5121

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

atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 W. 51 St VVAIbrook 5-5080 
PRospect 8-8579 (vak. ir sekm.)
ROKEIiANDE — *2,000 CMOKftTl

3 mieg. kamb., naujas mūr. bun- 
i galovv. Gazu apšild. modern. namas.
I $16,500.

MARQV4MTE PARKE
4 mieg. kamb. mūrinė rezidencija. 

Karštu vand. gazu aplšild. Arti 61st 
ir Campbell Avė. Speciali kaina — 
$20,500.

B. R. PIETKIEVVICZ & CO. 
2555 W. 47th St. LAfayette 2-1083

si; i: THESE HGMES BEFORE 
YOII Bb’Y

Namų statyba, Įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei nerite pirkti ar' 
užsisakyti namą, kuris būtų gerai iš
planuotas. patogus, gražus lr pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. 6 I M K U S
Susitarti šaukite Terminai 0-5531 

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

J. BREIVB and SON
CONSTKUCTION COMPANY 
1442 S 48th Ct., Cicero 50, HI

Statome naujos namus ir garažus. 
Atliekame visokią trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbas, skubiai 
gerai ir pigiai.
Aankite DAniibe 0-2703 nuo 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro
Tel. OLymple 2-5121 nno A vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro

PROGOS —- OPPORTUNITIES

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

PARDAVIMUI siuvimo ir valy
mo įmonė. Biznis įsteigtas seniai. 
Gera vieta dviem žmonėm. Čia ga
lima ir gyventi. Parduodama pigiai

10302 S. MICHIGAN AVĖ.
GROSERIŲ & MĖSOS 

KRAUTUVE
Self-service krautuvė gyve

nimui patalpos užpakaly. Su na
mu ar be namo. Našlė viena nega
li apseit.
2850 S LEAV1TT KR 6-3079

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

REAL ESTETE
Paskolos Ne j. Turtų Valdymai 
VTRV RŪSIŲ APDRAUDIMAI

B. MAIRONIS.
Namų PRospect R-2071

ĮSIGYKITE DABAR

IfKIGHTON l’AKKK. Gražus kam
pinis. mūr. su rūsiu ir šildymu. 4 bu
tai ir didelė krautuvė. Pajamų $4uū 
mėn. 2 aulo. mūr. garažas. Puikus 
susisiekimas, gera biznio vieta. Kai
na tik $33.nūn,

1 AI’GŠTG APKALTAS MED. 
5 ir 2 *4i k. Centr. šild. Alumin. žie
miniai langai. Arti bažn. $I4,UOO.

63-čia ir PAPLINA. Mūr. 6 ir 5 
kamb. Centr. šild. alyva. Naujas boi
leris. Alumin.iui langai. Garažas. 
$17,500.

VENTA REAL ESTATE 
1077 S. Archer Avė. 

LAfayette 3-3881

■■"iniitiiimiiiHiiuiiMiiiiiuilltiiliiliiii

♦au oerskaitei P Kesiūnc 

romaną

larp ZaIsvų Rniapuiiij
Dr A. BalUnls savu recenaljoji 

apie š) romaną taip rašo P. KeslO 
no romanas “Tarp Aalsvų palapinių 
graliai (Skelia tą pasiaukojimo didu 
mą. kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parod* Lietuvos partlza 
ima tą Idealizmą, kuriuo degė mūši 
Jaunimas, liedamas kraują dėl savr 
Asmūa, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums reikėjo pakelti dvlej' 
okupacijų replėse Todėl š) roman. 
skaitome su malonumu Ir dideliu su 
ddomėjlmu Ypač romane minim 
lygiai lavės jaunimą tr kels Jo dvi. 
•lą šis romanas, atskleldiląs m(l» 
herolškai tragiškus epizodus. ym 
šviesus spindulys tremties Ideallzmi 
ugdyme.

Atdaras apžiūrėjimui sekmad. 
nuo 1 iki 5 vai. 6 kamb. mūr. bun- 
e;alow. Karštu vandeniu alvva ap
šild. 2326 S. Kirkianti Avė., Chica- 
ffojf.

ROOMING HOUSE. $260 į mė
nesį pajamų Mūrinis namas, karš
tu vandeniu gazu pašild. Jmokė
ti $2,000. Pilna kaina $12,000. 
Raktas *adresu 3739 W. 26th St 
LAundale 1-7038

4 BUTAI 26th ir Kedzie Avė. 
Jmokėti $1,500. 2 po 4 kamb. ir 
2 po 2 kamb. Skola mokėti kaip 
nuomą. LAundale 1-7038.

5 heaut.iful lOo-plus linines. 3 bed- 
rnis, I blk. I rom Ht. Bede's. Church 
schl., 3 blkn from pub. schl. N. E. 
corner S4th-Kostner. Open 1-6, Sun. 
J. E. O’Connell & Sons. Bldrs. of 
Bettcr Homes. 5-3878.

NAUJAS 6% KAMB. MŪR. 
“ranch” namas. “Overhead” kana
lizacija*. “radiant” apšild. 2 židi
niai. Daug priedų. Atdaras apžiū
rėjimui sekm 1 iki 6 vai.

3752 W. 67th St 
Tel. REliance 5-5045

5730 S. KOLMAR
Vi $18.500 nupirksite šį gražų 3 

mieg. kamb. namų. Plytelių vonia ir 
virtuvė. spalvoti vonios Įrengimai, 
“lath & plaster” tinkuotos sienos, 
pilnas rūsys. Atdaras apžiūrėjimui 
sekmad. nuo 2 iki 5 v.

R. J. MFRPITY, BVILDER 
COmmodoro 4-5121

Liko tik 2 namai! 5120 S. Massasolt.
Atdaras apžiūrėjimui sekm. 1:30 iki 
fi. 5(4 kamb. mūr. namas; 8 spintos, 
kieto medžio grindys, pilna jlytelių 
vonia, Thermopane “pleture” langai, 
20 pėdų VlrtuvS-dtnette, Pilnas rū
sys. Patogu prie visko. Turi būt par
duotas šiandien, .lohn H«w»nkv, 
Itldr. III-:publlc 7-8180.

LIETUVIŲ STATYBOS 
BENDROVE 

MORAS
Bulldcrri Gen. Contraotoro 

Atlieka planavimo Ir staty 
bos darbus gydytojų ofisų, gy 
venamųjų ir viešųjų pastatų.

Namų Įkainavimas Ir Įvairūs 
patarimai nemokamai.

Kreiptis šiuo adresu:

JONAS STANKUS
Raštinės lr buto telefonas 

' PRospect 8-2013
6800 SO CAMPBELL AVĖ 

Chicago 29. Ht

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Slml
' BlIlI.niNU CONTKACTORS 
Stato naujus namus, atremontuo
ja senus. Kreipkitės:

Telof. — Hl>ul<M*k 4-5881

I6NUOMUOJAMA - FOR REN1

NAMŲ SAVININKAI!
Ts-pininkanjame bntn išnnonjavi 

•mi. Patarnavimas veltui. Turime 
‘•ūkiančiųjų sąrašą.

V ARPAS Real Estate 
501« So. Western. PRospect 8-2234

Išnuom. 6 kf>mb. butas (3 mieg.) 
2-me augšte. Karštas vanduo; gazu 
apšild.; kilimai; veneciškos užuo
laidos visiems langams. Suaugu
siems: be naminių gyvuliukų. 4450 
S. Talman Avė. Tel. VIrginia 7-1670

IŠNUOM. 4 ŠVIESIŲ KAMB. 
BUTAS, 2-ME AUGŠTE.
4411 So. Rockvvell St.

Išnuom. 5 ar 6 labai šviesūs 
kambariai. Butas apšildomas; šil
tas vanduo. 2001 So. Halsted St.

i Išnuomuojam. gražus kambarys 
Brighton Parke lietuvių šeimoje.

4623 S. Francisco Avė. 
YArds 7-5274. 

norT^perkti

Noriu pirkti tuščią žemės sklypą 
Marąuettt Parke — 30 pėdų arba 
platesni. YARDS 7-0497.

296 Kaili* 68.00

i Iš—kimus kartu eu o>nl«tUn siusklv

• • D R A U e A S • ’ 

4545 West 63rd Street 

CHICAGO 29. ILL.
4IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2-jų butų mūrinis 6727 S. MAPI.E- 
VlilOD AVĖ. Už geriausią pasiū
lymą. WAIbrc.ijk 5-0718.

KAS JIEŠKC' GERŲ NAMŲ
Ar nori greit parduoti prašome | 
pranešti telefonu arba atvykti pas 
K. Volodkevičių

K. VALDIS REAL ESTATE
2655 69th St.

PR 8-6040 arba RE 7-8534
ATDARA SEKMAD. 1 IKI 5 VAL.

Parduodami 2 visai nauji bun-
, g*ilow
45I0-I4 S. KEATING AVĖ.
(4900 į vakarus). 3 mieg. k. (le- 

i ras vidaus išplanavimas. Patogus 
susisiekimas Tiktai $17,800. Tel.

U ALRROOK 5-5030.

Perskaitę dien. "Draugą”, duokite jį kitiems.

5 kamb. hung»low. t kiintb. pasto
gėje. 72nd Ir Maplevvood Avė. Vž ge
riu ilsią pasiūlymą. REpublic 7-1091 
arba IlIntUsk 4-OO8U.

Skubiai parduodamas niaus iftve- 
žlojlmo maršrutas (route). "E.x- 
clusive” išdirbtas R0 m. South Ridėję. 
Sav. dėl ligos pasitraukia iš biznio. 
Prašome duoti p.'islūlymt). 2114 W. 
7 Irt Ht. Petcr Vilkelis.

ATDARAS SEKM. 
NUO 2 IKI 5 VAL.

3-jų butų mūrinis namas 
adresu

3320 W. 79th St.
Galima tuojau užimti

W, A. GRAF t SON BLPRS.

Platinkite "Drauda".

STATOME 

NAMUS IR 
GARAŽUS

MASTER BUILDERS
General Confracting Co.

(S«v. V. Sodeika Ir 4. Skortibskaa)
1600 R. 48th CT., CICERO 50, IbL. 

Tel. OLympfct 2-7331; TO 3-1230 
Atliekame v-iHtia, statybom ir per

tvarkymo (remodeling) darbus.

HitiriumtietHiiiiiiuuiuiitii.turii'HUiHHlNMhiHUMMHmehe'HliHtfi'HliuueiUftnIieirt ’ihPU
t

Skelbtis "DRAUGE” apsimoka, 

nes jis vra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų kai- 
yra prienama visiems.

nililililiHUiilIilIiHilIililiiilliilililIlUiiililUiliililiilIlttihilIlHHIIilIUitUililIlItliilIlIlIlUiliUilIilIhilId

DĖMESIO

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIHjllllllllllllllllNIIIIIM

KAM SENATVE JAU ATĖJO, 
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

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

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

4545 W. 63 St., .Chicago 29, $H. 
»»BiimilUllHHHlllll||||llni|li|<iuiiuiiiii

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti.
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KOKĮ NEKILNOJAMĄ TURTĄ PIRKTI?
PR. SULAS, Chicago, III. 1«

v.
Dabar kyla klausimas, ar 

Chicago Title Guaranty Policy 
apsaugoja pirkėją nuo panašių 
dalykų, kaip čia minėti?. — Vi
siškai apsaugoja. Jeigu betkas 
keltų klausimą dėl titulo, kaip 
garantuoto, viską, ką pirkėjas 
turėtų daryti, tai kreiptis j Chi- 
cagos (ar kitos vietos) Title 
Guaranty Policy kompaniją. Ta 
kompanija pasiima atsakomybę 
ginti pirkėjo titulą. Jei ten iš
kiltų teismo išlaidų apmokėji
mas, tai kompanija apmokėtų iš 
laidas. Jeigu iškiltų jieškinys 
pirkėjo nuosavybei, kompanija 
pilnai apmokėtų išlaidas, jeigu 
būtų teismo priteista.

Kas apmoka už polisą? Ar 
pirkėjas ar pardavėjas? — Par
davėjas moka už polisą, kurios 
dydis priklauso nuo nuosavybės 

.pardavimo sumos, kuri rodo są
lygas pardavimo metu. Pirkėjui 
tenka mokėti tiktai titulo jieš- 
kojimo išlaidas pirkimo dienos 
ir už tą laiką, kada byla yra už- 
rekorduota — nedidelę sumą pi
nigų.

Kiek pirkėjas kiekvieną metą 
turėtu tai kampanijai mokėti ? 
— Nieko nereikli mokėti. Nėra 
nustatyto metinio mokesčio už 
Title Guaranty policy; nereikia 
mokėti nė “premijų”, kaip kitų 
rūšių apdrauda nustato.

Kaip ilgai tęsiasi ši apdrau- 
dos rūšis? — Tol, kol valdote 
nupirktą turtą.

Ką turi pirkėjas daryti, kad 
šią apdraudą gautų? — Prašy
kite pardavėją, kad jis išrūpin
tų šią apdraudą; šiuo atveju 
jūs turite teisę.

Iš tikrųjų, čia yra tiksliau
sias pirkėjo veiksmas. Todėl 
prašykite Chicago Title Gua
ranty Policy.

Čia pateikiame keletą pana
šių ąpdraudos kompanijų ad-' 
resus:

1) Chicago Title and Trust 
Company, 111 W. Washington 
St., Chicago 2, III.;

2) Du Page County Division, 
Cross Street and Liberty Drive, į 
Wheaton, III.;

3) Lake County Division, 26 
North Utica Street, Waukegan, ‘ 
Illinois.

Kaip greičiau gauti Escrow 
patarnavimą ?

Kad sutaupytumėte laiką 
scrow patarnavimą gaunant,

siūlomą laikytis sugestijų:
1. Turėti visus būtinus raš

tus ir kitus dokumentus jau pa- . 
ruoštus ir pateikti viską depo-I 
zitui.

2. Visi pratesimai privalo bū
ti sutarti iš anksto.

3. Pardavėjo title guaranty 
policy, dokumento istorija (ab- 
stract of title) arba kiti doku
mentai privalo būti padėti de
pozitai).

4. Jeigu prašomas morgičius, 
nustatyta paskolos suma ir lai
kas, kada ji bus gauta, privalo 
būti patikrinta.

5. Esamos nuomos sutartys 
i privalo būti pasirašytos ir pa
dėtos depozitan.

6. Ugnies draudimo polisas 
privalo būti pasirašytas ir pa
dėtas depozitan.

7. Sutartis privalo būti iš t 
anksto padaryta, rekorduota ir j 
numatytos escrow išlaidos.

8. Paskolos ir apsunkinimai 
turi būti apmokėti ir panaikin
ti, kas turi būti raštu įrody
ta ; toki pranešimai su nepa
dengtais morgičiais privalo bū
ti padėti depozitan.

9. Padėti depozitan čekiai 
privalo būti paliudyti; doku
mentai turi būti rekorduoti ar
ba pristatyti.

10. Sutartis privalo būti iš i 
anksto gauta; nustatytas už 
patarnavimą atlyginimas ir ap-j 
mokėjimo nuostatai privalo bū-; 
ti įtraukta į scrow sutartį.

Escrow apsauga
1. Apsaugoja pirkėją nuo 

skolų arba apsunkinimų, kurios 
įvyktų sutarties rekordavimo 
laikotarpyje.

2. Leidžia pardavėjui naudo
ti pardavimo pinigus paskoloms 
apmokėti, kaip *yra susitarta.

3. Lengvina ir padaro tikrą 
bylos užbaigimą, įtraukiant ke-‘ 
lis titulus į vieną nuosavybės 
valdymą (ownership).

4. Įgalina sudaryti transakci
jas.

5. Panaikina ginčus, kadangi 
bylos užbaigimas pagrįstas ra
šyta sutartimi.

6. Įgalina pardavėją turėti 
daugiau laiko skirti pardavi
mui, vengiant varginančių, 
techniškų detalių bylos užbai
gime.

7. Įgalina brokerį išvengti 
klaidų apskaičiavime.

8. Užtikrina pirkėjo ir par
davėjo susitarimo slaptumą.

VETERANŲ KLAUSIMAIS
Daug studijuojančiųjų veteranų

Sį rudenį į Illinois valstybės 
kolegijas ir universitetus Įstojo 
31,000 veteranų, studijuojančių 
pagal “Korean GI” bilių. Iš jų 
vienas — Hubert Reeves (iš Jo- 
liet, III.) — yra be kojų ir be 
rankų, kurias prarado 1950 me
tų žiemą Korėjoje. Reeves stu
dijuoja psichologiją Illinois un- 
te.

Illinois valstybėje 4 iš kiek
vienos dešimties čia gyvenan
čių 255,000 Korėjos karo vete
ranų jau pasinaudojo “Korean 
GI” biliumi. Virš 51,000 lankė 
kolegijas, 35,000 — specialią
sias, amatų ar kitokias žemes
nes mokyklas; likusi dalis mo
kėsi amato ar ūkininkystės 
darbo vietose.

Amerikos legiono istorija

6io krašto didžiausioji vete
ranų organizacija “American 
Legion” išleido informacinį lei
dinėlį- “comic book” formoje, 
pasakojantį apie šios organiza
cijos atsiradimą, jos tikslus, 
naudą ir pan. ši knygelė yra 
išleista informaciniams tiks
lams ir naujų narių pritrauki
mui. •

Čia yra pažymėta, jog Ame
rikos legionui priklauso netoli 
3,000,000 trijų karų veteranų. 
Jų tarpe yra prez. Eisenhovve- 
ris, Harry Trumanas, Henry 
Ford II, gen. Douglas McAr-

t
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Hhicagoje

Lietuvos krepšinio veteranų 
pagerbimo banketas

Lietuvos krepšinio pergalių 
20 metų sukakties minėjimas 
Chicagoje buvo užbaigtas krep
šinio veteranų pagerbimo ban
ketu gražioje Jacy’s restorano 
salėje, kur arti 400 svečių susi
rinko atiduoti pagarbą 1937 ir 
1939 metų Europos krepšinio 
pirmenybių nugalėtojams.

Skaniai pasivaišinus, įvyko o- 
ficialioji banketo dalis, kurios 
metu pirmasis prabilo dr. Stp.
Biežis, prisimindamas mūsų 
krepšininkų laimėjimus. Jis pa
brėžė, jog lietuviams reikia dėti 
daug vilčių į savo jaunimą, nuo į 
kurio priklausys tėvų krašto iš
laisvinimas. Kalbėtojas taip pat 
užakcentavo vietinio ir naujųjų 
ateivių jaunimo didesnio bend
radarbiavimo reikalingumą.

Fasko vardu čia žodį tarė dr. paisydami emigracijos vis naujų 
A. Nasvytis iš Clevelando ku-j..sužalojimų„i pasiryžO( jtempĖ

• Tamsiojoj naktelėj” ir, publikai 
dar prašant, “Blusa“,

Po to krepšinio veteranai, kar 
tu su šio minėjimo rengimo ko
miteto nariais ir kviestiniais sve 
čiais, sustojo istorinei nuotrau
kai, 'o vėliau susirinkusieji tu
rėjo progą pasikalbėti su Lietu
vos vardą augštai iškėlusiais 
žmonėmis. Daugelis jų pasisten
gė surinkti krepšinio veteranų 
autografus, kurie liks įamžinti 
specialiai šios sukakties proga 
išleistoje, Edv. Šulaičio reda
guotoje knygelėje “Lietuviška
sis krepšinis”.. E. 8.

IS ARTI IR TOLI
DIDŽ. BRITANIJOJE

— Bradfordo lietuvių mokyk
loje. Bradfordo lietuvių koloni
ja turtinga vaikais ir energin
gais žmonėmis. Lietuviai, ne-

LAPIŲ KRAŠTAS
Lapių kraštas vadinamas šiau

rės Europos žemės plotas, priklau
sąs Švedijai, Norvegijai, Suomijai 
ir Sovietų Rusijai (SSSR). Jis a- 
pima Skandinaviją, Suomiją, Ko
los pusiasalį ligi Norvegų jūros 
vakaruose, Barentso jūros šiaurė
je ir Baltosios jūros rytuose.

Suomiškoji Lapių krašto dalis 
beveik visa kalnuota; rusiškoji — 
žemesne, turtinga miškais ir eže
rais: norvegiškoj ir švediškoj yra 
daug uolų, gilių fiordų, ledų lau
kų, kalnų, ežerų ir daug upių.

Senovėje, Kverteriniano perio
do metu, Fcnoskandija buvo ap
dengta 1,000-2,000 jardų ledo plu
tos, kuri, pasitraukdama, paliko 
daugybę įvairių didumo duobių- 
ežerų ir pelkių, čionai upės pasi
žymi netaisyklinga vaga, sraunu
mu, slenksčiais. Pavyzdžiui, Jani- 
skoski upės pirmosios 30 mylių 
nuo Inario ežero yra tikra slenks
čių ir krioklių grandis, tuo tarpu 
tolimesnės 75 mvlios susideda iš 
artimų tyro, ramaus vandens eže
rėlių, sraunios upės jungiamų. To
kios upes duoda galingą ir leng
vai naudojama energijos šaltinį, 

čionai nevisada šalta
Klysta, kas mano, kad Lapiųris taip pat perdavė ir LB Cent- j įr irko

ro Valdybos sveikinimą. LB Chi šiandien juose ne tiR au, sniegas ištirpsta ir paukščiai su- 
cagos apygardos valdybos at-1 ; . gnzta gegužes menesi. Birželio
stovas Vyt. Radžius palinkėįo iaugę Paleidžia savaitgalius, mėn pabaigoje, kai pirmi uodų
greitai su^rižti i tėvvne ir vėl besikalbėdami ir besitardami spiečiai užplūsta orą, čia praside-greitai suzrjzti j tėvynę ir vei . da, vasara. Tuo laiku beveik du
dalyvauti Europos krepšinio pir' I)ne bokalo, bet ir vaikai turi i mėnesius saulė šviečia dieną ir

j progos išmokti naujų dalykų naktį, visi pluša, skuba, nes žino, 
i kad netrukus ateis ilgoji naktis ir

Lietuvių na- ; krašte visada šalta. Čia paskutinis

menybėse.
Buvęs Lietuvos rinktinės ka- lietuviškai 

pitonas Feliksas Kriaučiūnas ir Lietuvių mokykloje šiuo me-1 
tos rinktinės dalyvis Zenonas tu dirba keli pasiryžę ir pasi- '
Puzinauskas kalbėjo krepšinio aukoję žmonės. Jai vadovauja 
veteranu vardu. Ypatingai pras- dviejų dukrelių tėvas dipl. ek. j 
mingą žodį tarė Puzinauskas, j Varanavičius, kuris sudarė
kuris pabrėžė, jog krepšininkų į mokvkiai qtatuta ir mokslo ra žveiyba- Ežeruose ir upėse su- ■ • - ■■■ - - mokymai statutą n mokslo i gaunama daug brangių ŽUVUi bū_

programą. Jam nuoširdžiai tal-tent, lašišų, upėtakių, lydekų ir 
ir Reg. Balsiai' *<t-’ ° .Norvegų ir Barentso jūro-

pus civilizacijai, gindami savu bus 
vę. Žymus jų procentas išsigimė, , 
daugeli nušlavė karai ir ligos. Da
bar lapių kraštas retai gyvena
mas. Iš viso ten priskaitoma apie 
250,000 gyventojų.

Lapiai — paprasti, geraširdžiai 
žmonės, čia smagūs ir kalbūs, čia 
tylūs ir paniurę. Jie niekad ne- 
eskuba ir nesikarščiuoja. Lapis, į 
kelias valandas išsėdės prie ug- ' 
niea, žiūrėdamas į liepsną, klau- Į 
sydamasis degančių malkų spro
ginėjimo. bet burnos neatidarys. 
Tačiau, kai pradės kalbėti, netuoj j 
baigia. Jie nepaprastai sąžiningi, 
vaišingi ir taikūs žmonės. Vygys- 
tės tenai retas dalykas.

Dar neseniai jie buvo stabmeld
žiai, tikėję dievą Ibmilį, žmonių 
ir dievų tarpininkes Noeides, pik
tas dvasias (i ititarsus, gyvenusias 
požemiuose ir auginusias baltus 
elnius, šiuo mrtu lapai yra krikš
čionys, nors labai prietaringi.

Drabuž’ai pasižymi spalvų ryš
kumu ir ivairumu. Vyrai dėvi ke- 
tūrkamnę kenurę, kuri atstoja ir 
prigalvi. Žiema visi vilki peska, 
sunkiais elniu odos kailiniais.

Gyvena daugiausia kūgio for
mos palapinėse, dengtose Vilno
niu audeklu su elnių odomis. Pa
lapinės viduj esti didoka skylė. 
Viduje visada kūrenama ugnis.

Į moterystę čia vis dar žiūrima 
kaip į prekybos reikalą Svarbu ži
noti, kiek jaunasis ar jaunoji tu
ri elnių, karvių ir pinigų.

JMK
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RAMO PROGRAMA
Liet. Radiu Programų iš hIo»i«« 

VVLYN, IStio ktl. H"kiiiuiil< titn s -:.3o 
— 3;o«t vai. popiet: liet. muziku, <Ihi 
UDK Ir MutfdutGH Pasuku. Biznio e i 
kulnis kreiptis i SI<>|m>ui| Mlnku 
Paltie Klorist, Gčlių ir Dovanų Knu 
tuvfl, 503 K. Broailvvuv, No. Ho.stur, 
27, tMass. Tel. So K ots'.t T t n p,,t 
gaunama laikraštis “I tr»ug;i«"

......................................................... t

Tėvai. įsigykite ir duokite savo vai
kams paskaityti gausiai ir spalvotai 
iliustruotu VANDOS FANKlENfiS 
pasakų knygą —

KARALAITĖS GINTARĖS 
ILGESYS

Be to, šioj knygoj atspausdinta kita 
pasaka — BALTOJI LELIJA. Vir
šelį ir iliustracijas piešė Sės. Merce
des. 48 pusi. Kaina 81.25. Pinigus ir 
užsakymus siųsti:

“DRAUGAS’
1545 W 63rd Street. Chicago 29, III.

laimėjimas buvo ne tik sportinė, 
bet ir- kultūrinė pergalė. Jis, su
minėjęs kultūros ir civilizacijos 
sąvokas, pažymėjo ir mūsų spor 
tininkų įnašą į kultūros ugdymą. 
Baigdamas kvietė visus vetera
nus prisidėti prie jaunosios kar
tos ugdymo

Kitu sveikintojų tarpe buvo J. 
Ba^džiūnas - Borden, buvusios 
Lietuvių Sporto Sąjungos Ame
rikoje pirmininkas. Amerikos lie 
tuvių vadovas Tautinėje olimpia 
doje A. Kumskis ir kt. Raštu 
sveikino buvusi Lietuvos mote
rų krepšinio rinktinės žaidėja 
Markevičienė, Rytų sporto apy
garda, Brooklyno LAK, LB CV 

i rirm. St. Barzdukas, buvusieji 
LFLS nariai, gyvenantieji Ame
rikoje ir kiti.

Oficialiosios dalies pradžioje 
visiems krepšinio veteranams ir 

i keliems kitų sporto šakų atsto
vams buvo perduotos gražios gė

Jau suorganizuotas knygynė
lis, turima rašomų lentų, vado
vėlių, šiaip mokslo priemonių. 
Mokytojų personalas galvoja 
apie vaikus, apie jų tautinį 
•brendimą, planuoja eglutę su 
programa ir t. t.

Tėvų komitetas, kuriam va
dovauja energingas F. Likto
rius, rūpinasi mokyklos ūki
niais reikalais. Jis parūpino ge
ras lentas, žiūri, kad vaikai tu
rėtų kur sėdėti; planuoja, ko
kiu būdu pagauti daugiau pini-

IU. kurias prisegė Lietuvos kon- « “tin°ms išlaidoms. Ir Štai 
šulo Chicagoje dr. P. Daužvar- Į kalėdų metu rengia loteriją, 
džio žmona.

saulės nematys 80 dienų. Vasaros 
esti trumpos ir dažnai šiltos, žie
mos — šaltos. Apie 40% kritu- į 
lių iškrinta sniego pavidalu. 

Gyventojų verslas 
Svarbiausias pajamų šaltinis y-

ĮSIGYKITE DABAR !
A. A.

kininkauja Al........... ---------- .... . . .
.. „ ~ , , , . . i se — silkių ir menkių, čionykščiai

(is Halifaxo), Ona Beleckiene, j gyventojai žemės ūkiu beveik ne- 
J. Juška ir tėvų komiteto pir- i siverčia, nes sunkiai dirbamoje dir
mininknej F liktorius Knnelio ! v°ie tiktai bulvės geriau auga. minmkas h. Liktorius. Kapelio-, 2ymią vietą užima elniy augini. 
nas, turėdamas laiko, turi tiky- mas. Elniai lapiui duoda viską — 
bos pamokas ! mėsą, pieną, drabužį; kol elnias y-

‘ . . ra. — lapis vargo nežino. Ten dar
Vedejas su mokytojais tvar-1 vra per pusantro miliono elnių, 

ko mokyklos mokslo reikalus.! Ju bandas prižiūri ypatingos veis
lės maži. šalčio nebiią, šunys. Va
sara elniai paleidžiami laisvai ga
nytis miškuose ir augštumose, . o ' 
rudenį natvs vėl grįžta j savo so- 
dvbas. Maitinasi kerpėmis; jįeško- 
dami iu. žiema ragais nukasa snie 
pa. Kadanpi kerpės nevisur auga, 
tenka nuolat keisti vietą iu iieš- 
kant, tad lapiai verčiami klajoti, 

įkapių kilmė ir jų papročiai
Spėjama, kad lapiai yra kilę 

nuo Altajaus ir Azijos vidurio. 
Jų kalba — urgo - altajiška. Ib 
gus metus lapiai priešinosi Euro-

"Perskaitęs šią knyga, nesijausi 
praleidęs veltui laiką,, bet su švie
siu prisiminimu širdyje jieškosi 
ko nors panašaus” — išsireiškė 
vienas skaitytojas.

R. Spalio

Didžiosios atgailos
Novelių rinkinys.

yra kaip tik tokia knyga, kurią 
skaitydamas džiaugsiesi sodriu, 
savitu ir nepakartojamu stiliumi, 
savo kontrastais intriguojančia į- į 
vykių eiga, nepaprastai gyvenimiš 
kais nutikimais. R. Spalis yra au
torius romanų “Gatvės berniuko 
nuotykių” ir “Ant ribos”, kurie 
skaitytojų buvo sutikti su dideliu į 
entuziazmu ir prielankumu.

Ši novelių rinkinį galit įsigyti į 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:

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

Remkite dien. Draugą!

ANTANAS MISHE1KIS
Gyveno 1420 S. 4stli Ct, 

CICERO. 1IJ„
Mirė lapkričio 14 <1., 1967.

S:iu vai. vak., aulauky-K 73 m 
amžiaus. Gimė .Lietuvoje; kilo 
if; teisių apskr., lti-ijučių pai

Amerikoje išgyveno 56 u.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 dukterys: Ome Zaura, ž' lilas 
.Jonus, ir Teklė t ieslak., žen
tas Alex, 2 sūnūs: KlaniHlovas, 
malti l,'ranee», ir Antanas, 
marti Berniee, p< nkr anūkai, 
kiti giminės, draugai ir paž.js- 
tumi.

Priklausė Chieagos Lietuvių 
Praug., šv. Vardo Draugijai ir 
Liet. Kareivių Draug.

Kūnas pašarvotas Petkaus 
koplyčioje, 1410 N. 50th Avė., 
Cicero, III.

Iztidotuvfs įvyks pirmadieni 
lapkr. IK d., iš koplyčios 3:3 • 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. A n 
tano parapijos bažnyčių, kuri", 
je jvyks gedulingos pamaldos 
už y, lionies sielų. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapims.

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

\iiliudv: Dukterys, sūnūs, 
marčios, žentai ir anūkai.

Laidotuvių direktorius Petkus 
ir sūnus. Ti l. TOwnhall 3-2103

Dviejų metų mirties sukaktis

thuras ir kiti žymūs vyrai. Į 
legioną yra priimami veteranai, 
tarnavę J A Valstybių ginkluo
tose pajėgose tarp šių datų:
1917 m. balandžio mėn. 6—
1918 m. lapkričio mėn. 11 d., 
1941 m. gruodžio mėn. 7 d. — 
1945 m. rugsėjo mėn. 2 d., 1950 
m. birželio mėn. 25 d. — 1953 
m. liepos mėn. 27 d. Čia pažy
mėtina, kad yra priimami ne tik 
dalyvavusieji fronte ar buvę su
žeisti, bet visi — tarnavusieji 
betkurioje pasaulio dalyje.

Chicagoje veikia šios organi
zacijos 2 lietuviški postai: Da
riaus - Girėno ir Don Varno. 
Į šiuos postus turėtų įsijungti 
visi veteranų organizacijoms 
nepriklausantieji lietuviai vete
ranai, nes joms priklausyti yra 
nemaža privilegija, kuria nevisi 
gali pasinaudoti.

Nustatyta data

Korėjos bonams gauti Wa- 
shingtono valstybėje jau yra 
nustatyta paskutinė prašymų 
padavimo data. Ji yra 1957 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Tad iki jos 
turi būti paduoti bonus liečian
tys pareiškimai. Suinteresuotie
ji turi rašyti: Cliff Yelle, State 
Auditor, Division of Veterans’ 
Compensation, Olympia, Wash.

New Hampshire valstybėje 
šiems bonams gauti prašymus 
reikia paduoti iki 1958 m. lie
pos mėn. 1 d. Prašymus adre
suoti: Adjutant General, State

Meninėje banketo dalyje pasi
rodė sol. St. Citvaras, kuris, a- 
komponuojant prof. VI. Jaku- 
bėnui, padainavo 4 kūrinius. Čia 
ypatingai gražiai nuskambėjo

Military Reservation, Concord, 
N. H.
Veteranų administracija įspėja

Jeigu kuris nors iš veteranų 
yra parašęs laišką Veteranų ad
ministracijai ir iš jos nesulau
kia atsakymo, gali būti, jog 
toks laiškas yra pakliuvęs į 
vad. “mystery letter” skyrių. 
Todėl veteranų administracijos 
įstaiga praneša, kad, nežiūrint, 
kokia negirdėta veterano pavar
dė ir vardas būtų, vistiek gali 

1 atsirasti jos 30,000 000 pavar
džių talpinančiuose sąrašuose 

, daugiau tokias pat pavardes ir 
vardus turinčių veteranų. Tad 
ji prašo kiekviename laiške be 
vardo ir pavardės paminėti ir 
“Clain number” arba “Insurance 
policy number”, kurie daug pa
deda veterano tapatybės išaiš
kinimui. Taip pat ši įstaiga pri 
mena, kad rašytojai turi pažy
mėti savo pavardes aiškiai, ge
riausiai spausdintomis raidėmis.

Galima nurašyti

Pagal neseniai padarytą ”In- 
ternal Revenue Service” spren
dimą paaiškėjo, jog iš uždarbio 
yra galima atskaityti kelionės 
išlaidas, jeigu jos buvo pada
rytos atitinkamos organizacijos, 
įskaitant ir Amerikos legioną, 
nario, atliekant oficiajią, neap
mokamą užduotį. Pajamų mo
kesčių tikslams šios išlaidos yra 
nurašomos kaip “charitable 
contributions”. Edv. iulaitJs

kad, nemaldaujant žmonių au
kų, galima būtų kaip nors pra- 
sikurtk

Bent šiuo metu mokyklai 
mokinių netrūksta. Pirmajame 
skyriuje jų yra apie dvidešimt 
su viršum. Nors visi Anglijoje 
gimę ir kaikurie turi motinas 
angles, tačiau su visais galima 
lietuviškai susikalbėti. Ir jie 
kalba drąsiai, gražiai, nors 
įmaišo anglicizmų.

Antrajame skyriuje taipgi 
apie dvidešimt. Mokiniai pra
deda rašyti lietuviškus žodžius 
ir sakinius, skaityti lietuviškas 
knygas.

Įdomiausias trečiasis sky
rius. Jiems konspektų pagalba 
pagrindinių lituanistikos žinių 
pateikia Al. Balsys, kuris ne
sigaili nei laiko, nei triūso, kad 
ko nors jaunuolius išmokytų.

T
PRANCIŠKUS KAYRIS
Jau suėjo dveji metai, kai 

negailestinga mirtis atskyrė 
iš mūsų tarpo mylimą vyrą. 
Netekome savo mylimo 1955 
m., lapkr. mėn. 19 dieną.

Nors laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Die
vas suteikia jam amžiną ra
mybe.

Už jo sielą užprašėme 3 ge 
dulingas šv. Mišias su egzek
vijomis lapkr. mėn. 19 d. 8 v. 
ryto, Šv. P.M. Gimimo paran. 
bažn. Tą pačią dieną bus at
našautos šv. mišios. Tėvu Jė
zuitų: Tėvų Marijonų: Tėvų 
Pranciškonų ir Tėvų Salezie
čių koplyčiose.

Maloniai kviečiame visus 
gimines, draugus, kaimynus 
ir pažįstamus šiose pamaldo
se dalyvauti ir kartu su mu
mis pasimelsti už a. a. Pran
ciškaus siela.

Nuliūdę: žmona. Petronėlė 
ir sesers duktė Lucille Ja
nušauskas.

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

A. A.

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

Kviečia,

JUOZAS PILIPAITIS

padėka

i

Lietuvos Darbo Federacijos Centro Valdy
bos Vicepirmininkę

DR. JONĄ GRINIŲ
gilaus liūdesio valandą dėl motinos mirties 
nuoširdžiai užjaučia

LDF Centro Valdyba

*
Gavę telegramą, pranešame giminėms ir pažįstamiems kad 

Lietuvoje mirė mūsų mylima motina
A t A

ONA ASCILIENC (Jurinaiti)
Pasiliko dideliame nuliūdime — 2 dukterys Leoną Murasky, 1520 
S. 50th Ct., Cicero, III., jos vyras Frank, 3 anūkai; Marijona 
Žickus, jos vyru Edvardas ir 4 anūkai, Grand Rapids, Mich., 
sesuo Eva Macienė, ir jos šeima, Boston, Mass., pusseserė Ona 
Švažas ir jos šeima, Chicagoj, III. Lietuvoje liko marti Kastė ir 
2 anūkai: Rimas ir Bronius, taipgi daug giminių ir pažįstamų.

Brangi mamyte, ilsėkis ramybėj, mes Jūsų nepamiršime kol 
būsime gyvos. DUKTERYS

A. A.

HELEN VAITUKAITIS
. A ya"° ",y’ima duk« mirė 1957 m. lapkr. mėn. 5 d. ir pa
laidota lapkr. mėn. 9 d. šv. Kazimiero kapinėse, Chicagoje.

Aš noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo į jos poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkoju didž. gerb. kunigams: kun. J. Kuzins- 
kui, kun. P. Kelpšai, kun. J. Prunskiui, kun. B. Būdvyčiui, 
kun. P? P. Cinikui, MIC, kun. A. Miciūnui, MIC. ir kun. A. 
Juškai, kurie atlaikė gedulingus pamaldas už jos sielą.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias, už jos 
sielą. Dėkojame visiems, kurie prisiuntė velionei gėlių. Dė
kojame Seselėms Kazimierietėms už lankymą koplyčioje. Dė
kojame kun. Richard Calee už lankymą ligoje. Dėkojame grab- 
nešiams ir visiems, kurie pareiškė mums toje liūdesio valan
doje užuojautą. Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. 
Phillipti už malonų patarnavimą.

Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems at
skirai neturiu galimybės padėkoti. Visiems, visiems nuoširdus 
dėkui. Motina Marijona Vaitukailis



DTENRAJ9TIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS

1 I

Šeštadienis, 1957 lapkričio 16
X Jaunosios dainininkų jėgos 

ruošiasi pasirodymui. V. Vali-. 
konytė, koloratūrinis sopranas, 
ir bosas baritonas Valentinas | 
Liornntas yra pakviesti atlikti 
meno programą birutiečių ba
liuje š. m. lapkričio mėn. 23 d. 
Vita Valikonytė yra Al. Lepnra- 

, kio mokinė, pernai laimėjusi
X Kun. Antanas MiciGnas, ‘ pirmą vietą per Protective 

MIC, Chieagos “Draugo” namo. League for Immigrants suruoš
viršininkas, vyresnybės paskir
tas vadovauti tėvų marijonų 
oficialiai maldininkų * kelionei į 
Liurdą, Fatimą ir kitas žymias 
vietoves. Si kelionė jvvks gra
žiausiu metų laiku; bus aplan
kytos 9 Europos valstybės. Ke
liauninkai dalyvaus šimtmeti
niame Liurdo jubilėjuje ir ža
vingoj pasaulinėj parodoj Briu
selyje, Belgijoj. Kelionė tęsis 
apie septynias savaites. Keliau

tą jaunųjų talentų konkursą, j 
V. V. Liorentas yra J. Butėno! 
mokinys; jis pernai sėkmingai] 
atliko vieną iš mažesnių rolių] 
operoje “Rigoletto". Abu mūsų i 
dainininkų prieauglio atstovai 
šiuo metu intensyviai ruošiasi 
pasirodymui su komp. Vladu 
Jakubėnu. šio koncerto akom
paniatoriumi. Abu pateiks įdo-

ti.) PROPELERIAIS

■ ;:"y '■ -

Tai pirmasis JAV sprausminis lėktuvas su propeleriais. Sis lėktuvas gali paimti nuo 66 
iki 91 keleivio. (INS)

X Auganti “Daina" tele-I 
vizijos ir kitų elektros naminių 
reikmenų Įmonė, 3321 South

CHICAGOS ŽINIOS

ninkai išvažiuos iš New Yorko torių dainų bei operinių arijų, 
žavingu Queen Mary laivu geg.

Halsted, padidino savo tarnau- 
mią ir įvairią programą iš lie-j^JM skaičių ir dabar gali grei- 
tuviškų bei pasaulinių kompozi- i^iau patarnauti klientams. Įmo

Vieni pietūs atnešė 
$271.000

Besirūpinant, sukelti lėšų Lo-

21 (1958) ir grįš liepos 8 d. .Jei 
atsiras užtektinai norinčių bus 
organizuojama antra keliaunin
kų dalis, kuri vyktų lėktuvu ir

X Chieagos saulių klubo ren- * Juozas Goštautas, garsus 
giamas vakaras lapkričio mėn. Amerikos ristikas lapkričio 10

Atominiai tyrimai 
Sovietuose

Kongreso atstovas Melvin
nei vadovauja inž. A. Romėnas.* jolos universiteto Medicinos mo- Price, demokratas iš Illinois, J 

kyklai Chicagoje buvo surengti neseniai keliavęs po Rusiją, Chi-į 
vadinami kard. Stritch pietūs, I nagoje papasakojo, kad Sovie-
kurių metu dalyvavo 1,000 žmo- tai vykdo augštos vertės ato-

... ,. nių, užsimokėjusių pr>
da būt. labai linksmas ir įdo- sukaktj. Jis buvo Persėjęs ra pįebj metu gunešta gu 
mus. Šį kartą šauliai, režisuo- pnes 45 m., kada jam teko da- m& pasiekg $271>000 Pietų pel.

16 d Lietuviu auditoriioie ža- paminėjo savo 80 m. amžiaus . . .... onen • • . T-1. n.uuvu ninni-,1 M nm. užsimokėjusių po $250; mimus tyrimus. Kalbėdamas

plačiau pakchauty po Europa A , nll„. į lyvauti rietynėse su Krank
be laukiantt tavu atvykstančp, kitų! Gotch, Strangler Levis. Wla-
kclcvtų. Del smulkesnę tnfor- Zbyszko „ ki(ais to meto
manjM 3‘es kehones ^Ma,, turėtl| Ppatikti r garsiais JAV ristikais.
artr^ 'ftatn c Utrn, ‘ 1C?ln^’ Pakšto orkestras garantuoja i J- Gestautas yra gimęs 1877. 
MIC. 6336 So. Kilboum M-e., ltaksmiĮ pa9j4okjma Jaunimui ] XI.10 Lietuvoje. Į Ameriką at-

Argonne Laboratorijoje M. 
Price tik apgailestavo, kad Ru

nas skiriamas papildyti Lojolos sijos mokslininkų laimėjimai 
universiteto biudžetą, o likučiai yra žinioje piktų valstybės va-
— Lewis Motinų ligoninei. Savo 
kalboje kardinolas suminėjo.

dovų, kurie siekia užvaldyti pa
saulį. Kalbėtojas ragino, kad

Chicago 29, III 
smouth 7-1687

kad daugelis europiečių negalį amerikiečių mokyklose būtų 
suprasti kaip vienų pietų me- sustiprinti technikos, fizikos ir

X De Paul universiteto lietu
vių klubas gražiai veikia ir šiais 
mokslo metais turėjo jau ant
rą susirinkimą. Buvo apsvars-i 
tyta daug aktualių klausimų.;
Paminėtini būtų susirinkimų i universitete Urbanoje rengiasi 
paįvairinimas ir naujų narių i dal>rvauti “International'Fair” 
pritraukimas. Nutarta šiais me- pasirodyme. Ta proga lietuviai
tais ir vėl puošti dvi Kalėdų stude?Ui renSia an^ kalba 
eglaites universiteto knygynuo- ] leidinėlį apie Lietuvą, o taip 

i pat bus surengta lietuvių tauto
dailės parodėlė ir pasirodys su

se.

Taip pat pasiryžta neatsilik
ti nuo kitų klubų ir per “Home- 
comming” — universiteto šven
tę — turėti savo “float” — pa-

ir senimui bus kas veikti ir ne-j^ko 1905 m. 1910 m. pradėjo į galįma gukelti tokią 3Umą artimų sričių moks’lai ir kad 
nubodžiaus. Šauliai laukia gau- ; dalyvauti ristynese, pnklausy- pinigų Kardinolas kalbėjo: mokslininkų karjera būtų pa- 

“Dėl to jie nesupranta, kad ne- daryta labiau patraukianti.saus savo tautiečių atsilanky- damas Baltos Rožės (White 
mo ir malonaus laiko praleidi-jRose) liet. klubui. Pirmaisiais 
mo i 4 metais jis laimėjo 80 risty-

] nių, o pralaimėjo tik 7. Buvo 
X Lietuviai studentai U1 > n°is! stipraus, raumeningo kūno —

tautiniais šokiais. Lietuvių ben
druomenės Chieagos apygardos 
valdvba tiems reikalams pasky
rė $50 auką. “International

puoštą vežimą ir tuo padėti uni-] Fair” aplanko apie 10,000 inte- 
versiteto demonstracijai bei pa- j lektualų. 
sinaudoti proga daugiau išgar 
sinti lietuvių klubo vardą.

J knygynus bus užsakyti trys

svėrė 205 svarus; turėjo 5 pė
das 10 oolių augščio.

Juozas Gestautas dabar gy
vena Chicagoje su žmona (69 
m.) ir ištekėjusia dukra. Jo sū
nus Ray Gestautas, sugrįžęs iš 
Amerikos tarnybos po II Pas. 
karo, buvo vienas iš geriausių 
Dariaus-Girėno pdsto ratelių 
sportininkų. Tie rateliai laimė
jo daug Amerikos legiono čem-

žino, kiek čia yra žmonių, dė
kingų Dievui už Jo palaimą. 
Europiečiai mus kartais vadina 
mylinčiais dolerius. Mes dole
rius mylime, bet taip gi mylime 
ir gera daryti. Mes nesame ma
terialistai.”

Toliau kardinolas pasisakė 
prieš tokią mokslo specializaci
ją, kuri užmuštų visumą. Kard.

30 kraujo transfūzijų
Halloween linksmybėse įvy

kusi tragedija — apdegintas 
trejų metų mergaitės Denise j 
Barnett — sunkiai prislėgė tė-■ 
vus. Mergaitei reikia net 30 
kraujo transfūzijų. Jos tėvai 
gyvena 4017 South Park Way, 
Chicagoje. Jie susirūpinę, kad

pionatų.
8i» proga pažymėtini ir kiti I morįiniUB kurie 'val

Stritch kalbėjo: “Daktaras yra J neįstengia kraujo bankui suras- 
kviečiamas ne tam, kad gydyti ti tiek pančių kraujo. Per laik- 
žaizdas skrandyje, vėžį ar šir-! raščius buvo kreipusi į gera- 
dj. Jis yra kviečiamas gydyti įdarius, galinčius duoti kraujo. į 
žmogų. Jis privalo suprasti '
žmogaus asmens šventumą ir Rusų kalba Chicagoje

_ _ , ... . — , Rusų technikinė literatūra,
X Lietuviu Raudonosios Ro- J Goštauto laikų lietuviai atle-^ j{ jr paripntą Kad jis ! gaJi bfjti naudinga ateities i 

458 k,u,rjs Cicer°j(‘ «ekmadie- tai, kaip pvz. pirmas lietuvis jaustų . savo tUQ3 augštuosius i mokslininkams, tačiau Chicago- 
“Lituanus” žurnalo egzemplio- i n»- lapkričio 17 d., paminės sa-, stipruolis Antanas Kundrotas įdpalua jjg privalo būU mažai amerikjpčių moksli
nai o taip nat vienas klubo vo 43 m- ^kaktį parapijos sve-, Pranas. Norkus Jirgi^ turjs. 80 tikintis/. ninku ir Rtudentų ją temoka.vienas
globėjui kun. Erwin.

Klubas nepasižvmi
narių skaičiumi, bet tikrai ga- »irdu Braziu ir Pianiste Geno* 
Įima džiaugtis dideliu narių 
nuoširdumu bei atsidavimu klu- Bu* ir kih* daIyk^ Sveikinimo 
bo pasiryžtam darbui. kalbas P33^ prel. I. Albavi-

tainėje. šiame minėjime 
dideliu P1”0?81 pasidžiaugti solistu Al- 

Braziu ir pianiste Geno
vaite Aleksiūnaite - Mič.iuliene.

i čius ir J. F. Kimbarkas.
X Jonas Jasaitis — LB Chi-

eagos apygardos pirmininkas.
- . ... . . . . , .. i apylinkė padidėjo dar vienu madonas Jasaitis, teisininkas lie-i
tuvių spaudos bendradarbis ir 
Lietuvių bendruomenės vejkė-

X E, Chieagos, Ind., L. b-nės 
lylinkė padidėjo dar vienu na

riu. kai iš Pietų Amerikos, Ko-

bus1 m.'amžiaus), Petras Katauskas 
(dabar esąs 73 m’), Juozas 
Bancevičius (lietuvių ristikų 
čempionas), R. Paškevičius 
(milžinas). Petras Žilinskas. 
Antanas Baladinskas (lietuvių 
ristikų tėvas Chicagoje) Pra
nas Dalkus (sunkiausias lietuvis] 
ristikas Amerikoje).

jas, paskutiniame LB Chieagos 
apygardos valdybos posėdyje 
išrinktas Lietuvių bendruome
nės Chieagos apygardos valdy
bos pirmininku. Jonas Jasaitis 
yra jaunosios lietuvių kartos 
žmogus, bet jau spėjęs gyvai] 
pasireikšti lietuvių gyvenime.

lumhijos, pas savo tėvelius at
vyko dantų gydytoja dr. Apo
lonija Paeevičienė - Nenortaitė. 
Josios dabartinis adresas yra 
šis: 3826 Alder Rl. . Kast Chi- 
eago, Ind. Telefonas E. Chi- 
eago 1137-RX. Autorius, anks
čiau paskelbęs tą pačią žinutę, 

' apsilenkė su faktais.

Jis daug pastangų padėjo ren- X Kelios šv. Kazimiero kon- 
giant pirmąjį Amerikos ir Ka- grcgacijos seselės nuo šių moks- 
nados lietuvių kultūros kongre- lo meti, pradžios yra pradėju- 
są, organizuojant lietuvių teat- sios dirbti naujoje mokykloje, 
ro pastatymus ir rengiant lie- būtent, šv. Norberto. Kam bū- 
tuvių tautinių šokių šventę. ' tų reikalas, prašoma kreiptis į

Persitvarkiusi LB Chieagos į 
apygardos valdyba dabar yra 
tokios sudėties: J. Jasaitis — 
pirmininkas, Teodoras Blinstru- 
bas, J. švedas ir V. Radžius —

i Casimir, 1808 Elm Avė., North- 
brook, III.

X L i e t u v o s kariuomenės

vicepirmininkai, A. Gintneris — 
sekretorius, Jer. Ignatonis — 
iždininkas ir St. Daunys — val
dybos narys spaudos ir infor
macijos reikalams.

X Vytautais Radžius, LB 
Chieagos apygardos vicepirmi
ninkas, atstovavo Lietuvių ben
druomenės Chieagos apygardą 
Lietuvos krepšinio pergalių 20 
metų -sukakties minėjime. Iš
kilmingame bankete jis sveiki
no sportininkus Lietuvių ben
druomenės vardu.

X Salomėjos ir Antano As-į duota įvairių tautų kalėdinės 
trauskų. 6522 R. Rockwe11 Rt.,1 giesmės 
duktė Jūratė-Vitalija lapkričio 
10 d. pakrikštyta Šv. P. M. Gi-

"Klajūnui šuniui”. Be to — šeš
tame puslapyje netiksliai iš
spausdinta naujojo romano 

šventės minėjimo dieną, lapkri- “Miškais ateina ruduo" auto-
čio 24 (3 vai. p. p.), Chicagoje 
kalbės Lietuvos konsulas dr. 
P. Daužvardis. Meninėje dalyje 
dalyvaus solistė Danutė Stan- 
kaitytė ir Chieagos Vyrų cho
ras. Minėjimas bus suruoštas 
Jaunimo namuose.

X Radijo aparatą, elektrinį 
laikrodį ir kitų vertingų daly
kų bus galima laimėti ruošia
mame Chieagos ateitininkų sen
draugių parengime Westem 
Ballroom salėje lapkričio 16 d. 
8 v. v.

Kalbėjo ir meras Daley, pa- Rusų kalba tedėstoma tik Chi- 
žymėdamas, kad tie pietūs bu- ] cagos, Northwestern ir Roose- 
vo tipingas amerikiečių kilnia-1 velto universitetuose. Iš viso ją 
širdiškumo pareiškimas. Dvide- Į dėsto 9 profesoriai, o rusų kal- 
šimt astuonios specialiai apsi- bos kursą teima visuose trijuo- 
rengusios įžymios čikagietės se unįversitetuose tik 108 stu- 
sudarė kardinolui garbės sar- dentai.
gybą ir svečius apdovanojo
plokštelėmis, kuriose įrekor-i Sugavo žudiku

.John J. O’Rurke, 25 m. am
žiaus, Nehraskoje uždarytas ka- 

_ Įėjime už automobilio vogimą,

Susekė padegėją
Chicagoje areštuotas 10 nv^- 

tų berniukas, kurię policijos 
tardamas prisipažino Chicago
je, daugiausiai šiaurinėje daly
je, padegęs netoli 50 pastatų.
Viename dėl jo padegimo įsi
liepsnojusiame gaisre žuvo An- 
na Kassie. Tai buvo gruodžio 
27 d. Policija tą padegėją suse
kė išklausinėjusi šimtus žmo
nių per tardymus, užtrukusius 
pusantrų metų.

“Išvedė Illinois iš purvo"
Highland Parke mirė pulk.

William Grant Edens, 93 m. 
amžiaus, kurio vardu pavadin
tas į šiaurę nuo Chieagos einąs 
didysis vieškelis ir kuris savu 
laiku yra tiek pasidarbavęs ge
rų kelių nutiesimui šioje vals
tybėje, jog sakoma, kad jisai 
Illinois valstybę išvedė iš pur
vo.

Sputniški ginklai
Northwestern universiteto 

profesorius K. A. Strand, di
rektorius to universiteto Dear- 
born observatorijos Chicagoje, 
pareiškė, kad rusai gali sukon
centruoti sputnišką ginklą, jei
gu tik jie mokės išspręsti prob
lemą, kaip jį nuleisti iš erdvių, 
kad nesudegtų atmosferoje.

Milionas universitetui
Buvęs General Motors ben

drovės viceprezidentas Char
les Steart Mott, gyvenąs Flint,
Mich., paaukojo Chieagos uni
versitetui milioną dolerių, už 
kuriuos bus pastatytas pramo
ninių santykių studijų centras, 
duotos įvairių tautų kalėdinės 
giesmės, išpildytos Šv. Vardo 
katedros choro. Pietų metu 
giedojo 80 asmenų choras, su
darytas daugiausiai iš Quigley 
seminarijos auklėtinių.

Peržiūrės : žmogžudžio 
nuteisimą

Illinois Parole and Pardon 
Board nusprendė, kad vasario 
mėnesį būtų peržiūrėta byla 
Nathano Leopoldo, kuris 1924 
m. buvo nuteistas 99 metams 
kalėjimo už nužudymą 14 m. 
berniuko ir kuris jau atsėdėjo 
kalėjime 33 metus.

OPEROS KVIETIMAI
Verdi “Rigoletto” operos spek

taklis įvyksta š. m. gruodžio 8 d. _
3 vai. popiet Marijos Augštesnio- ,
SnTSi“ “***• KV,eUmU’l SIAIS METAIS “DRAUGAS”

"MARGINIU“ kraotovlic. 25111 11 Rl SKIRTINGU
W. 69th Rt.. PR 8-4585. KC8U KAL£DINE8 KORTELES

X šv. Pranciškaus seselių rė- prisipažino Chicagoje. rugpj. 5, 
mimo bažnyčioje. Kūmai buvo mėjų 2-tras skyrius rengia va-i d- nužudęs Kenneth Pansh, 38 ] 
Danutė Juodikienė ir Liudas, karionę su programa lapkričio; m- taksio šoferį, penkių vaikų 
Valančiauskas. Krikštynų vai-G7 d. 5 v. v. Lietuvos Vyčių tėvą.
sės įvyko Menininkų klubo pa-!sa^jc- Visi kviečiami dalyvau-į Mergytė Visdėlto dligd '
talpose, kurių sienos papuoš- ...................... Savo pirmą gimtadienį Nata-
tos lietuvių dailininkų paveiks- x stud- šolmnas RAS j.ja Ann j,nhnįon atšventė svei-
lais. Vaišėse buvo daug svečių draugoviM valdybų suvažiavime i kftį augantį( norg gimimo metu 
ir nuoširdus Astrauskų vaišin-j^ew Vorke š. m. lapkričio 28' j. tesvėrė vieną svarą ir dvyli 
gumas. ,d. vadovaus diskusijoms moks-, ka undjų jj tadft buyo viena

X Si„s naujam Chica-
priedo kaikuriuaaę rgzomplio- ’ Orentaiti,. užgiria. ' St
otom, pirmame puslapyje ne-j x MarcWJ Tw,jMi,ni.TK.

isspausdinta antrojo-------------- pagerbdama savo mi
lo antraštė. Turi būti L.., ----- Stcpon, Tvcrijoną,

KVRVEIJO krautuvėje, 3322 S.
Halsted St.. Y A 7-0677.
SA VRIMAVICIAUS krautuvėje.
4358 S. Fairfield Av„ LA 3-6342

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

Kvietimus galima užsisakyti ir 
paštu šiuo adresu: Vyrų Choras, 
7224 R. Rockwell Rt., Chicago 29, 
m., kartu prisiunčiant ir piniginį 
čekį atitinkamai sumai.

20 metų kalėjimo
dėl narkotikų

Leslie Williams, 44 m, am
žiaus, nuteistas 20 metų kalėji
mo už platinimą narkotikų.

KAS KĄ IR KUR
— Tėvų Marijonų Bendradarbių 

5 skyriaus susirinkimas Marųuette 
Parke įvyks lapkričio 17 d. 3 vai. 
p.p. švč. Panelės Marijos Gimimo 
parapijos salėje, 6X20 S. Wash- 
temw Avė. Valdyba kviečia visus 
dalyvauti.

Kviečia valdyba
— IJetuvių Teisininkų draugi

jos Chieagos skyriaus susirinkimas 
1 įvyksta lapkričio 17 d. 4 vai. p.p. 
L. Menininkų klubo patalpose, 
2548 West. 69th Rt. Gediminas Gal- 
va skaitys paskaitą “Pastarieji po- 
litikns ir teisės posūkiai Sovietų 
Rusijoje”. įėjimas visiems laisvas.

— Lietuvos Vyčių Sendraugių 
susirinkimas įvyks lapkričio 19 d. 
8 vai. vakare Liet. Vyčių svetai
nėje. 2451 W. 47th St. Nuoširdžiai 
kviečiami visi nariai atsilankyti 
punktualiai, kaip ir visuomet. Y- 
ra svarbii’ nutarimu vyčių send
raugių reikalais. Taip pat neap
sileiskime veikime, nes mūsų pa
reiga gyventi tautai ir Bažnvčiai.

— Lietuvių Veterinarijos Gydy
tojų d-ja išeivijoje šaukia narių 
susirinkimą š. m. lapkričio men. 
30 d. 7 vai. vak. Hollywood sve
tainėje. 2417 W. 43rd Street, Chi- 
cago, III. Bus svarstomi draugi
jos ir narių reikalai, valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai. Po 
viešosios programos dalies — ben
dras pasi vaišinimas.

Prašoma visus narius su ponio
mis būtinai dalyvauti.

L.V.G.D.I. valdyba
— Liet. Valst. IJaudininkų 

1 s-gos Chieagos skyrius lapkr. 17 
į d., 1 v. popiet. Lietuvių auditori
joje, 1-as augštas, dešinė salė, ren 
gia visuomenininkų ir politikų 

j teis. Antano Rūginto ir dr. Motie
jaus Nasvyčio, sulaukusių virš 

I 65 mt. amžiaus, minėjimą.
! Programoje numatoma: pietūs, 
teisininkų L. Šmulkščio ir M. Mac
kevičiaus pranešimai apie sukak
tuvininkų visuomeninę veiklą ir 
koncertinė dalis, kurią atliks sol. 
S. Valiukienė, dr. J. Gudauskas, 
smuiku, akorhponuojant p. G. Gu
dauskienei.

Visi LVLS-os nariai, sukaktuvi
ninkų kolegos, draugai ir giminės 
kviečiami maloniai dalyvauti. A- 
pie dalvvavimą prašoma praneš
ti rengimo komisiios pirm. J. Kut- 
rai, telefonu' IVAlbrook 5-5030 ar
ba REpublie 7-7321 vak

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

Rinkinys nr. I

DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELES 

KALĖDOMS
Ki«-k v įt-na in tnetaip DKALGAS pa 

runsia gražius rinkinius k&lfidiniy 
svpiUiniinn korteliu su lietuviškais 
užrašais Taip ir Šiais metais DRAU
GAS sifilo rinkini nr. 1 su 16 kor
teliu už. vieną dolerj.

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

riaus pavardė. Turi būti M. Ka
tiliškis.

X Jonas Švedas, LB Chiea
gos apygardos vicepirmininkas, 
paskirtas LB Chieagos apygar
dos valdybos atstovu į Lietu
vių Kunigų vienybės Chieagos 
provincijos suorganizuotą ko- 
nrjitetą, kuris rengia šv. Kazi
miero 500 metų gimimo sukak
ties minėjimą.

rūsį vyrą 
Senelių prieglaudos reikalams 
už dvi plytas paaukojo $50.

X Kaziui KavaUauskui yra 
laiškas nuo Prano Dyboso. At-

KAS KĄ IR KUR
—• Ralfas 4-to skyriaus rūbų 

vajus nuo lapkričio 16 d. iki lap
kričio 29 d. Rūbus priims kasdien 
Vincas Staniulevičius parapijos sa 
Įėję, 1644 Wabansia Avė, Kas tu
rėtų rūbų paaukuoti, malonėkite 
atvežti į parapijos salę nevėliau

X Solistas Stasys Raranaus-l
kas šiandien (lapkričio 16 d.) i 
8 vai. vakare atliks meninę pro- į 

X Juliaus Kaupo novelę gramą Ateitininkų Sendraugių1 
bos Chieagos skyriaus konfe-, “Banknotas" skaitys aktorė Ja-]baliuje. Solistui akompanuos 
rencija bus rytoj (lapkričio) 17, nina Monkutė lapkričio 17 d.'muzikas Aleksandrus Kučiūnus, 
d.) 1.30 vai. po pietų Lietuvių' Pelkių Žiburėlio" literatūrinės Koncertas-balius bus Ballroom 
auditorijoje. Visi kviečiami. • vaUndčlča rnetu. | salėje, 3504 S. VVcstem Avė.

X Amerikos Lietuvių Tary-

Paskutinių laikas užsisakyti
ISTORINES LIETUVOS 

ALBUMĄ
Jame talpinama lietuvių, msų. 

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

Chicago 16, Dl.

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

Hpeeialiu Ai I ko spausdinimo būdu 
pagamintos lietuviAkos sveikinimo 
korteles Kalėdoms, dabar gaunamos 
DHAI'OG knygyne. Kaina vienas 
doleris už. 1<» kortelių.

Sios korteles KalCdomn yra. ypa
tingai gražios, spalvotos ir UetuviS- 
kos. Kiekvienam rinkinyje Ji, yra 
keletas, kurios gali būti siunčiamos 
J Lietuva.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4.545 W. 68 St., Chicago 29. UI.

KAS TIK TURI GERA $KON|,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

Moderniškiausia lietuvių baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI — 

FITRNITITRE CENTER, INC.
8222-24-26 So Halsted St. Vlctory 2-4226

Atidarytu: pirmadieniai* ir kelvirtndieninia 9—9:30. 
kitom dienom 9—6. nekmadieniais 12—5

• .


