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Nepaprasti žemės drebėjimai sukrėtė vakaru Irane
Pavergtųjų valstybių atstovai 

gina Vengrijos laisves reikalus
SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITE.

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINES TAUTOS. — Generalinės Asamblėjos specialu

sis atstovas Vengrijos klausimu Siamo užsienių reikalų ministeris 
princas Wan Waythayakon, praėjus nepilniems trims mėnesiams 
nuo to laiko, kai jis buvo išrinktas šioms savo pareigoms, Asamblė
jai pranešė, kad jis nieko nenuveikė.

Savo pranešimą Asamblėjai 
jis įteikė gruodžio 9 d. ir jame 
jis apgailestauja, kad nei Sovie
tų Sąjunga nei Vengrijos Kada
ro režimas nebendradarbiavo su 
juo jam Asamblėjos pavestame 
darbe.

Asamblėja pavedė veikti
Princui Wan, kuris buvo vie

nuoliktosios sesijos prezidentas, 
Asamblėja rugsėjo 14 d. rezoliu
cija buvo pavedusi daryti viską, 
ką jis gali, kad būtų įvykdytos 
JT rezoliucijos, priimtos Vengri
jos klausimu. Jis toms parei
goms buvo paskirtas po to, kai 
Generalinei Asamblėjai buvo pa
tiektas Specialaus Komiteto pra
nešimas, kuris nustatė, kad pra
ėjusių metų rudenį Sovietų Są
junga tikrai panaudojo karinę 
intervenciją vengrų patriotiniam 
sukilimui numalšinti.

Kaip savo pranešime princas 
nurodė, svarbiausi jo uždaviniai 
buvo: išrūpinti, kad Kadaro re
žimas žmoniškai elgtųsi su ven
grais, kurie sukilimo numalšini
mo rezultate buvo suimti ir da
bar yra'kalinami ar nuteisti; kad 
būtų sugrąžinti visi ištremtieji 
vengrai; kad iš Vengrijos būtų 
atitraukta sovietų kariuomenė ir 
kad tenai būtų pravesti laisvi 
rinkimai.

Princas patvirtino, kad visi jo 
žygiai nedavė jokių rezultatų, 
nes tiek sovietai, tiek Vengrijos 
Kadaro režimas tebesilaikė nu
sistatymo, kad Jungtinės Tau
tos be reikalo kišasi į valstybės 
vidaus reikalus.

Princas viltingai nusiteikęs
Princas visdėlto buvo gana vii 

tingai nusiteikęs, kai jis praėju
sį trečiadienį kalbėjo į spaudos 
atstovus. Jis jiems pakartojo 
maždaug tą patį, kas jau buvo 
jo pranešime surašyta, bet ir 
daug daugiau dalykų jis jiems 
pasakė.

Įdomu yra tai, kad tas Siamo 
princas, kuris jam Asamblėjos 
pavestoms pareigoms atsidėjo' 
visa siela, visdėlto neprarado vil
ties ir tikisi, kad anksčiau ar vė
liau jo misija pavyks.

Kada tai bus, po metų, ar po 
dešimties ? — klausė jį korespon 
dcntai.

Jo nuomone, nereikės laukti 
dekadomis, tai turėtų būti ne
trukus. Jis mano, kad jo misijai 
padės tarptautinio įsitempimo su 
mažėjimas.

Be to, princas sakė, kad, pir
miesiems bandymams nepavy
kus, jis dabar imsis naujų būdų. 
'Į'ik apie juos nepasakojo, pami
nėdamas tiek, kad jis, kaip Sia
mo užsienių reikalų ministeris, 
yra pakvietęs vengrų prekybos 
delegaciją atvykti į Siamą pre
kybos santykių užmegzti.

Pavergtieji vengrų klausimu
Tuo tarpu skersai gatvę posė

džiaujantieji laisvėje esantieji 
pavergtųjų atstovai irgi priėmė 
nutarimų Vengrijos klausimu, 
apeliuojančių į JT ir reikalau
jančių veiklos.

Pavergtosios Europos Tautos 
reikalauja, kad JT dar šios sesi
jos metu (sesiją manoma užda
ryti šios savaitės pabaigoje. S.

N.) priimtų atitinkamą rezoliu
ciją Vengrijos klausimu, tikėda- 
mosios, jog prieš agresorių Ven
grijoje bus imtasi kolektyvinių 
bausmės priemonių, kaip tai yra 
numatyta JT Chartoje.

Be to, pavergtųjų atstovai pa
reiškė nepasitenkinimą, jog Jung 
tinės Tautos neišmetė vengrų 
Kadaro režimo atstovų iš savo 
organizacijos, kai buvo iškilęs 
kredencialų klausimas. Paverg
tieji Jungt. Tautų nutarimą pa
likti vengrų atstovus laikinai or
ganizacijoje, nedarant jokio 
sprendimo, ligi kas daugiau pa
aiškės, laiko nepakankamai stip
ria bausme režimui, kuris su so
vietų pagalba valdo kraštą. Jų 
nuomone, nepakankamas JT veik 
lumas tuo klausimu yra skaudus 
smūgis didvyriškai vengrų tau
tai.

Apeliuoja Žmogaus Teisių K-.on
Pavergtųjų Europos Tautų po

sėdyje buvo perskaitytas vengrų 
sukilimo metu buvusio Budapeš
to burmistro Jozsef Kovago atsi
šaukimas, kuriame jis prašo Pa
vergtųjų Asamblėją neatidėlio
tinai kreiptis į Jungtinių Tautų 
Žmogaus Teisių Komisiją. Reika
las yra svarbus ir liečia buvusio 
vengrų sukilimo dalyvius, kurie 
dabar yra slaptai teisiami Ven
grijoje ir kurie yra jau anksčiau 
nuteisti bei kalinami.

Pirmoje eilėje buvęs Budapeš
to burmistras mini vieną sukili
mo vadų generolą Paul Maleter, 
kurį sovietai suėmė tuo metu, 
kai jis su vengrų delegacija vedė 
pasitarimus su Sovietų Sąjungos 
kariuomenės atstovais dėl tos 
kariuomenės atsitraukimo iš Ven
gnjos.

Pavergtieji protestuoja
Ir kitu klausimu Pavergtosios 

Tautos kreipėsi į Jungtines Tau
tas, tik šiuo atveju į jų gen. sek
retorių Dagą Hammarskjoldą. 
Pavergtieji nutarė protestuoti, 
kad Hammarksjoldas suspenda
vo savo tarnautoją daną Bauf - 
Jensen už tai, kad jis atsisakė 
sokretariatui, pagal esamą tvar
ką, perduoti slaptus dokumen
tus, priklausančius Specialiam 
Komitetui Vengrijos klausimu ir 
kuriuose buvo anoniminių liudi
ninkų sąrašai.

Pavergtųjų seimo atstovai nu
tarė susisiekti su buvusio Komi
teto nariais ir prasyti juos, kad 
jie pasirūpintų išsaugoti paslap
tyje tų vengrų pavardes, kurie 
komitetui liudijo sovietų agresi
ją Vengrijoje, bet atsisakė pa
skelbti savo pavardes, bijodami 
persekiojimų iš sovietų ar Kada
ro režimo pusės.

Problemos, problemos, problemtfc — čia yra Šiaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) 
penkiolikos valstybių geografinis vaizdas. Nato valstybės susitiks su šiomis problemomis: Va
karų Vokietija kalbanti apie pasitraukimų iš Nato ir neutralumų, komunistai grasina pasi
grobti Indonezijų, Jugoslavijos diktatorius Tito atsisakė priimti JAV karinę pagalbų (Jugosla
vija galbūt pasuks į Maskvų), abejonės apie JAV smogiamųjų pajėgų agresijos atveju. Kita 
problema: jei kaikas pradėtų karų, kas nutars ir paspaus Nato mygtukų prieš agresorių. (INS)

Keli šimtai asmenų žuvo ir 

dar daugiau yra sužeistų
TEHERAN, Iranas, gruodž. 13. — Teheran radijas pranešė: 

labai smarkūs keli žemės drebėjimai šiandien ištiko vakarinį 
Iraną.

Vienas neoficialus šaltinis pa
skelbė, jog 300 asmenų žuvo ne
laimės metu. Kitas šaltinis šian
dien po pietų pranešė, kad 750 
asmenų žuvo.

Teheran radijas pastebėjo, jog 
„dar daugiau“ asmenų sužeista.

Vyriausybė gabena maistą ir 
mediciną keliems tūkstančiams 
asmenų, likusiems be pastogės, 
vakariniame Irane.

Šis žemės drebėjimas buvo to
kio pat smarkumo, kaip ir tas, 
kuris sukrėtė š. m. liepos mėn. 
Damavand ir Kaspijos jūros apy 
linkę. Tada žuvo apie 2,000 as
menų.

Lėktuvai Vietnamui
SAIGON, Vietnamas, gruodž. 

13. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių lėktuvnešis Windham-Bay 
šiandien atvežė į Saigon uostą 
lėktuvų pietinio Vietnamo kari
nei aviacijai.

JAV helikopteriai
išgelbėjo jūrininkus

CASABLANCA, Marokas, gr. 
13. — Jungtinių Amerikos Vals
tybių laivyno helikopteriai vakar 
išgelbėjo prancūzų laivo 52 įgu
los narius audros metu.

11,600 tonų laivas, susitren
kęs į uolas prie Casablancos, bu
vo mėtomas bangų, kol jis per
skilo pusiau. Prancūzų laivas 
Pei Ho plauke į Dunkerąue, kai

Ispanų kovos prieš sukilėlius 

Ifni kolonijoje
MADRIDAS, gruodž. 13. — Ispanai rimtai imasi tvarkyti 

Ifni sukilimą vakariniame Afrikos pakraštyje. Čia reikalas eina 
ne vien apie 700 kv. mylių dykumą, bet ypač apie tradicinį Ispani
jos prestižą Afrikoje. Ne be to, kad Ifni praradimas gali turėti ir 
ekonominių.

Ispanai yra įsitikinę, kad ne
trukus jie vėl turės savo žinioje 
sukilėlių užimtą Ifni teritoriją. 
Sukilėliai tačiau yra užėmę kai- 
kuriuos plotus ir apsupę ispanų 
karinius dalinius. Sakoma, kad 
sukilimas pradėtas su 1,200 vy
rų. Šiandien jis yra išplitęs ir 
kaikas net mano, kad jame daly
vauja dešimt kartų daugiau vy
rų. Sukilėliai esą gerai organi
zuoti. Sakoma, kad, išoriškai, jie 
nėra vadovaujami iš Maroko.

Kiek JAV dabar
turi gyventojų

WASHINGTON, gruodž. 13.— 
Cenzo biuras vakar pranešė: 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
lapkričio 1 dieną turėjo 172,327,- 
000 gyventojų.

Nuo 1950 metų cenzo padidėjo 
21,194,000 gyventojų, įskaitant 
kareivius užjūryje.

Išrinktas naujas
Šveicarijos prezidentas
BERNAS, Šveicarija, gruodž. 

13. — Thomas Holenstein, 61 
metų, ekonomijos reikalų minis
teris, vakar išrinktas Šveicarijos 
prezidentu 1958 metų terminui. 
Šveicarijos prezidentai tarnauja 
vienerių metų terminą, kurį iš 
eilės atlieka septyni federacijos 
tarybos (kabineto) nariai.

Mirė išradėjas
LONDONAS, gruodž. 13. — 

Frederick George Creed, 84 me
tų, surevoliucinęs spaudos pra
monę su teleprinter sistema 
(prietaisas, kuris juostelės pa
galba renka raides spaudai), už
vakar mirė Croydon, netoli Lon
dono. Gimęs Kanadoje, jis prieš 
60 metų atvyko į Britaniją.

• Tėvas ir sūnus Little Rock 
mieste, Ark., laikė atidarę krau
tuvę sekmadienį. Dėl to turi sė
dėti 60 dienų kalėjime.

KALENDORIUS
Gruodžio 14 d.: Šv. Fortūna

tas, šv. Alfredas; lietuviški: Trai 
naitis ir Žvangutė.

Gruodžio 15 d. 3-čias Advento 
sekm., šv. Kristina.

Saulė teka 7:09, leidžiasi 4:21. 
Oras

Oro biuras praneša: Chicago- 
je ir jos apylinkėje šiandien — 
saulėta ir švelni oro temperatū
ra, 40 laipsn. temperatūra; rytoj 
— dalinai apsiniaukę ir mažas 
oro temperatūros pasikeitimas.

Politikos lauke
• Vengrijos komunistų vado

vaujamos amatininkų unijos 
laikraštis rašo, kad Vengrijoje 
smarkiai krito pramoninė gamy
ba. Laikraštis sako, jog Vengri
joje 1957 metų rugsėjo mėn. bu
vo 7,000 darbininkų daugiau ne
gu praėjusiais metais, bet gamy
ba 4 proc. mažesnė negu buvo 
prieš metus.

• Bulgarijos komunistų vadai
nori atgaivinti stalinizmą Bul
garijoje. Bulgarija yra ištiki- 75,000 eglučių 
miausia rytinės Europos valsty-1 &
bė Maskvai.

• Tunisijos prezidentas Habib 
Bourguiba patvirtino žinią, kad 
Tunisijos armija gavo ginklų iš 
Egipto. Bet Bourguiba pastebė
jo. j°g jo vyriausybė turi norą 
tvirtai laikytis Vakarų stovyklo-
je. Bouguiba pareiškė, kad Egip-

Ispanijos oro laivynas įsijun- * ki'
gė į kovas ir sukilėliai buvo pri-
versti trauktis ir naudoti parti
zanišką taktiką. Seni Vokietijos 
lėktuvai Messerschmittai ir Hein 
kels turi dar vieną progą pasižy
mėti. Jais yra ginkluota Ispani
jos kariuomenė. Manoma, kad 
Ispanijos kariuomenės skaičius, 
įsijungęs į šias kovas, siekia 
3,000 vyrų.
. Ifni teritoriją ispanai valdo, 
kaip savo kraštą, eidami 1860 
metų sutartimi.

Turėjo 73 posėdžius
GENEVE, Šveicarija, gruodž. 

13. — JAV ambasadorius Alexis 
Johnson ir raudonosios Kinijos 
atstovas Wang Pin - nan vakar 
išsiskyrė neribotam laikui. Jie 
pradėjo tartis prieš dvejus me
tus. Turėjo 73 posėdžius.

JA Valstybės nori, kad raudo
noji Kinija nenaudotų karinių 
jėgų prieš Formozą.

Lietuvių teatras Maskvoje
MASKVA. — „Pravda“ Nr. 

339 praneša, kad Maskvoje, Di
džiajame teatre, buvo pastatyta 
V. Klovos opera „Pilėnai“, kurių 
libretto sukūrė J. Mackonis. Ope 
roję pavaizduota Pilėnų % kuni- 
gaikščię Margirio kova su už
puolėjais — vokiečių ordino na
riais. Maskva džiaugiasi, kad ta 
opera apdainuoja rusų—lietuvių 
draugystę. Spektaklį režisavo J. 
Gustaitis, kunigaikštį vaidino

Stasiūnas. Kitus vadovaujančius 
vaidmenis atliko M. Aleškevičiū- 
tė, V. Adamkevičius, E. Saulevi- 
čiūtė, E. Tervydis, K. Šilgalis, A. 
Lietuvninkas, G. Zabulėnas ir kt. 
Dirigavo J. Alterman. Operą pa
statė Valstybinis Akademinis te
atras.

Gerai pasirodęs lietuvių cho
ras, vedamas J. Dautarto. Spek-

Beveik tuo pačiu metu smar
kus žemės drebėjimas sukrėtė 
Atėnus, nukirsdamas elektros jė 
gainę Glyfada priemiestyje. Nie- j jį ištiko audra, 
ko nepranešama apie nuostolius. Į -------------

Smarkiai žemės drebėjimas Prekybinė sutartis 
sukrėtė Kurdistaną, Kermashah HAVANA, Kuba, gruodž. 13. 
ir Hamdan provincijų apylinkes, _ gVedija ir’Kuba pasirašė nau- 
kurios yra 100 mylių Teheran trijų metų prekybinę sutartį,
pietvakariuose. Kurdistanas turi Į Kuba gabens į Švediją cukrų, ta- 
dideles Kurdistano lygumas, ku- baką> romą ir kavą
rios eina į Turkiją, Iraką ir Ira- ’ ________
ną. Kermashaho sienos taip pat Kancleris Adenaueris 
sueina su vakariniu Iraku ir piet
ryčių Turkija.

Daug žuvusių yra už didelių 
miestų vakariniame Irane. Ten 
kalnuose yra daug mažų mieste
lių.

tų karinių pabūklų
• Prieš atvykstant valstybės 

sekretoriui John Foster Dulles į 
Paryžių, Prancūzijos parlamen
tas priėmė rezoliuciją, kad Pran
cūzijos vyriausybė turi gauti par 
lamento patvirtinimą dėl pasta
tymo Prancūzijos teritorijoje 
betkokių karinių bazių, kurios 
nėra tiesioginėje prancūzų kon
trolėje. Vadinasi rezoliucija yra 
suvaržomos prancūzų vyriausy
bės rankos sudaryti netkokią su
tartį, kuria JAV galėtų pastaty
ti vidutinio tolio balistinių rake
tų stotį Prancūzijoje.

• Prancūzijos policija bijo 
neramumų. Sakoma, kad Alžiri- 
jos Išlaicvinimo fronto vadai 
Prancūzijoje gavę slaptus įsaky
mus šaudyti, plėšti prancūzus. 
Prancūzijoje esą 20,000 Alžirijos 
Išlaisvinimo fronto narių. Polici
ja įsitikinusi, kad terorizmas ga
lįs prasidėti sekančią savaitę ar
ba Kalėdų — Naujų Metų šven
čių laikotarpyje.

• Japonų firma pagamino „te- 
leprinterį“, kuris gali būti nau
dojamas anglų ir hindi kalbų raš 
tams. Mašina buvo parodyta 
New Delhi mieste, Indijoje.

• Tunisijoje ir Maroke yra 
100,000 . alžiriečių pabėgėlių 
Tarptautinis Raudonas Kryžius 
prašo suteikti pagalbą pabėgė
liams.

• Jungtinių Amerikos Valsty
bių karinės aviacijos keleivinis 
lėktuvas C-47 nukrito į mišką 
netoli Hachigi, 25 mylios Tokio 
miesto vakaruose. Japonijoje,

taklio dekoracijas paruošė J. Penki lėktuvo įgulos nariai žu- 
Jankus. vo.

iš JAV ir Kanados

vyksta į Paryžių
BONNA, Vokietija, gruodž. 

14. — Kancleris Adenaueris, 81 
metų, vakar grįžo į savo raštinę 
Bonnoje. Dvi savaites buvo pa
sitraukęs iš valstybinės raštinės, 
nes sirgo influenza. Vakarų Vo
kietijos vyriausybės pareigūnas 
pareiškė, kad Adenaueris uoliai

MEXIC0 CITY, gruodž. 13. —1 ruošiasi prie Atlanto pakto (Na- 
Meksika planuoja įsigabenti 75,-j to) konferencijos, kuri prasidės 
000 kalėdinių eglučių šiame se- gruodžio 16 dieną. Ministerių ka 
zone iš Jungtinių Amerikos Vals binetas posėdžiavo vakar ir Ade- 
tybių ir Kanados, kad apsaugotų naueris šiandien išvyksta į Pa- 
Meksikos miškus 1 ryžių.

VALIAUSIU ŽINIŲ 
SANTRAUKA

— Prezidentas Eiscnhoweris vakar apie 5 vai. p. p. išskrido iš 
Washingtono į Paryžių, kur gruodžio 16 dieną pasidės Atlanto są
jungos (Nato) konferencija. Jis ten išbus penkias dienas vieton 
trijų.

— Prancūzijos prezidentas Coty sutiks šiandien prezidentą 
Eisenhowerį Paryžiaus Orly aerodrome. Prezidentas Eisenhowe- 
ris gruodžio 16 dieną po pietų atidarys Siaurės Atlanto Gynybos 
organizacijos (Nato) konferenciją.

— Valstybės sekretorius vakar iš lįVashingiono nuskrido į 
Paryžių.

— Indonezijos prezidentas Sukamo greitai išvyksta į užsienį 
gydytis. Turbūt vyks l Indiją. Indonezijoje neramu. Kariuome
nės vadai dabar šeimininkauja Indonezijoje. Tarp paskirų salų 
yra nesusipratimai. Komunistai grasina, pasigrobti Indoneziją. 
Ten pridėjo savo ranką ir užsienio komunistai. Musulmonai griež
tai nusistatę prieš komunizmą. Prezidentas Sukamo iki šiol flir
tavo su komunistais. ■ Indonezijos aštuonerių metų amžiaus respu
blika yra pavojuje.

— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganinas įspėjo Olandiją 
nestatyti raketinių bazių savo žemėje.

— Sovietų Sąjungos premjeras Bulganinas įspėjo Prancūziją 
prieš jungtinę Britanijos — Amerikos „jėgos politiką“.

— Lenkija ramiai dirba už diplomatinės scenos, įtikinėdama 
Siaurės Atlanto Gynybos organizacijos (Nato) narius, kad. Vakar 
rų Vokietijos apginklavimas atominiais ginklais padidins Rytų — 
Vakarų įtampą. Lenkijos užsienių reikalų ministeris Adam Ra- 
paeki savo pažiūras atskleidė Nato valstybių atstovams, įskaitant. 
Jungtines Amerikos Valstybes. Lenkijos atstovai lankėsi visų 
Nato valstybių užsienių reikalų ministerijose, išskyrus Portugali
ją, su kuria Lenkija neturi santykių. Rapaeki. yra autorius plano 
sudaryti „beatominę zoną“, įskaitant Lenkiją, Čekoslovakiją, ryti
nę ir vakarinę Vokietiją.

— Nepaprasta audra vakar sutriuškino katalikų mokyklą ne
toli Palermo, Sicilijoje, nžmušdama vienuolika asmenų, įskaitant 
devynis vaikus.

— JAV valstybės departamento pareigūnai jau mėnesį tariasi 
su sovietais pasikeisti auklėjimo programomis tarp abiejų kraštų.

— Indonezijos prezidentas Sukamo vakar atėjo į spaudos 
konferenciją paneigti gandų, būk jis jau išstumtas ii prezidento 
pareigų.
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BUY C O N F I D E C E !“
MARQUETTE PARK - BRIDGEPORT - BRIGHTON PARK SHOPPING CI

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 tnerchants, whose primary interest is to build a steady trade with satisfied 
customers.

APPAREL — CHILDREN’S

MILTON’S
CHILDREN’S STORE

Exdusivc infants and Childrens Wear 
Layettes and Chrūtening Sets our 

Specialty
3403 So. Halsted St.

We give S. & H. Green Stamps.

APPAREL —■ MEN’S

LOU BASS MEN’S WEAR 
2406 W. 63rd St.

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

• merchandise.
GRovehill 6-9869

GOLDYN’S MENS SHOP 
3505 W. 63rd St.

Vaa Heusen Shirts, New Style Champ 
Hats, Suburban Jackets, Life-O-Ease 
Sport Slacks, Pioneer Jewelry 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. 

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

YArds 7-3111

AARON SHERMAN CLOTHING 
4650 So. Ashland Avė.

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

Topcoats & Overcoats for the 

Holiday Season.

MILLER’S MENS SHOP 
3401 So. Halsted St

The finest in Men’s Wear that money 
can buy. Manhattan Shirts, Sport & 
Dmss Shirts, suburban Coats, Holeproof 
Socks & Stylish Neckvvear. Robes of all 
Styles & Sizes. A small deposit vvill hold 

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

L & F TAILORS 
and MENS WEAR 

3464 So. Halsted St
The linest selection of ready to wear 
and custom tailored clothes. Also 
a full line of accesorles for men. 
Ūse our X-mas T.ay-A-Way Plan. 
Shall Deposit holds any Item.

APPAREL — VVOMEN’S

SHOP at
NATHAN’S STYLE SHOP 

3117 W. 63rd St.

For everything you need for the Woman 
you love. Large Selection of Gift Items.

;t Budget Plan if Desired.

MARVEL DRESS SHOPPE 
, įįD% w. 63rd St.

Tite finest in Fall and VVinter Dresses & 
Suits for all occasions. Sizes 9 to 17—10 
to 20 — 14% to 26'/j. The largest selec
tion in Town. Come in now for your

. Holiday Needs.
REpublic 7-5922 •

CHICKIES HOSIERY AND 
LINGERIE SHOP 
3411 S. Halsted St.

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

Christmas shopping early & save. 
GRovehill 6-6614

ROSA DRESS SHOP 
3339 So. Halsted St.

Now under New Ovvnership 
France, & Melvin Schaeffer 

Newest selection of Dresses for the 
Holidays. Coats & Shorties for all 

occasions.
FRontier 6-2440

BICYCLE SHOP

A’HERN’S CYCUE SHOP 
4546 W. 63rd St.

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

LIONEL TRAINS.
2,000 aguare feet of Toys

Išvaryk Dievą 
teisingumą.

tai išvarysi
Pijus X

Skaitymas minčiai yra tar 
kas kūnui mankšta.

— i. Addison

KEEP THIS SECTION FOR HANDY REFERENCE

AUTOMOBILES CLEANING & TAILORJNG FURNITURE LHĮUORS
MIKE McCARTHY EDSEL

MM W. MM st.

Mike McCarthy extendH to hls many 
neighhors uml Friends a Happy Holl- 
tlay Season.

See the New Edsel now.
AtiUiorizetl Suku A Service 

YVAlbroefc 5-3200
GEORGE W. BOWERS CO. 

6430 S. Western Avė.
We are wheeling and dealing on 
the new PLYMOUTH & DODGE. 
Trade that old buggy in now on 

the best deal in town.
GRovehill 6-4400

CAMPBELL FORD 
827 W. 35th St.

Big Discounts on 
New 1957 FORDS NOW 

IN STOCK.
THE BEST IN T0WN 

______YArds 7-6080_____
FRANK KISSELZ

Sėlis more Buicks to Lithuanians 
than any other Salesman at 

VAN MALĖ BUICK 
See FRANK at

VAN MALĖ BUICK 
71st & VVestern

AUTO REPAIR

ARROW BODY & FF.NDER 
8941 So. Western Avė.

The finest of Body and Fender 
work in the City. All work guaranteed. 
Beautlful complete Paint refinishing. 
Reasonable.

(iRovehlll 8-9088

AUTO STORES

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

Anti-Freeze Menthertal Base 77 c. a 
gallon. New Stock of Toys for all of your 
Xmas needs. Outstanding Television Sale, 
Trade in your old sėt now. Higb Trade- 

In Value.
LAfayette 3-46S2

BEAUTY PARLOR

KAY’S BEAUTY SHOP 
3042 W. 63rd St.

Hair styling and eutting, featuring 
Helene Curtiss cold vvaves.

PRospect' 8-9399

HANLEY’S BEAUTY SALON 
2554 W. 59th St.

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

Slenderizing treatments available; no 
disrobing.

Call Mis, Roma 
GR 6-9693

ESTHER’S BEAUTY SALON
1737 W. 47th St.

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

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

CALIFORNIA BEAUTY 
& BARBER SHOP 
2751 West 71st St.

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

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

CLEANERS & TAILORS

PASTEL CLEANERS 
2753 W. 71st St.,

Bring your Cleaning in now for the 
Holiday Season. Minor Repair, Free.

We Give S & H Green Stamp, 
With all cleaning. Free Pick-Up & 

Delivery
Call WAIbrook 5-3513

I.APORTLS 
CLEANING SERVICE

2650 W. 6Srd St.
Free Pick-Up and Delivery Service. Out- 
itanding Cleaning Proce,,. Try iu once, 
our Customers never leave u,. Specialiste 

in Drapea, Brdspread, and beautiful 
White Shirt work.
Call WA 5-7725

Platinkite “Draugą’.

G & S CLEANERS & DYERS 
8805 W. 6Srd St.

Outstanding cleaning Service. Perfeetion 
in alternatioiis & Repai™. Specialistą on 
Drapery Cleaning. Free Pirk Up & 

Delivery Service.

Gali RE 5-2225

LOR - LIN CLEANERS 
2501 W. 71st St.

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

Our Work sėlis itself.
Pick - Up and Delivery Service

GRovehill 6-0623

MARQUETTE LAUNDRY & 
DRY CLEANING 

2416 West 69th St.
CASH AND CARRY 

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

and save.
PRospect 6-7160

CURRENCY EXCHANGE

WF.ST IAW3 CURRENCY 
KXCHANGE

4014 W. «3rd St. i
Get your 1958 I.lcenae Platės now, 

All we need iš your signatare. We 
handlo the ręst.

POrtsmouth 7-7838

DEPIT. STORES

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

Do your Holiday Shopping nnw. In 
addition to-our low prices we give Meyer 
Bros. stamps with each purchase. They 

are money to you.

YArds 7-4900

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

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

your family and for your gifts. 
THE FRIENDLY STORE 

LA 3-9890

FOOD SHOP

BILL’S MEAT MARKET 
3452 W. 63rd St.

Choice Meats and Chickens and Ducks 
for the Holiday Season.

FOR FREE DELIVERY 
Call REpublic 7-9445

ELEGANT FOOD MART 
3445 So. Halsted St.

The largest selection of the 
finest FRUITS & VEGETAGLES 

at the lowest prices.
Free Delivery.

Call YArds 7-2835
RE LVXE FOOD

8218 So. Western Avė.

Lloyd Harris Pumpkin & Mince Plės. 
Dress^’s Whipped cream cakes de- 

corated for all occasions 
Under new Management

!•' ANN * BUD UJBERTY
Gali PIloHpe,* 8-4114

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

TRADING STAMPS WITH
EACH PURCHASE

ASHLAND POULTRY MARKET 
4928 So. Ashland Avė.

1 Live & Cut-Up Poultry and Fresh Egg, 
for the Holiday Season.

All merchandise strietly Fre,h-Livc 
Free delivery — Call 

PRospect 8-9498

SHOP AT NF.ISNliR’S 

For Your Finest Quality Cut-Up Poultry

4723 S. Ashland Avė.
See Ioui, VVilk, Manager 

RI 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 lowe,t Prices.

ADVERTISING IN THE DAILY 
“DRAUGAS” PAYS.

GIVE IT A TRIAL!

PHOTO STUDIO
Harry P. Kayiuond J.

SULI.IVAN’S FUNF.RAL HOME 
2701 W. 63rd St.

COMPLETE CASKF.T DISPLAY 
and Private Parking for your convenience

PRos|>e< t 6-8300

FUELS

STRACHAN COAt & FUEL OIL 
2209 W. 63rd St

Morry (’hristmas and Happy 
New Year

Quality and Service is our Motto
Call REpnblic 7-3880

FURS
MMMMIMBMMMMMIMM^
F. De FAY CLEANERS & FURRIF.RS 

2525 W. 63rd St.

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

Delivery Service — Gali
PRospect 6-9511

HARDVVARE

MARQUETTE PAINT & 
HARDWARE

Housrwares & Gifts. Benjamin Moore — 
Martin Senour Paints. Ūse Our Lay- 
away Plan. Open Sundays till 1 o’clock. 

Tel. GR 6-9416

MARQUETTE PAINT A 
HAKJ>WARE

2442 U«st «3rd St.
10% nuolaida bu šiuo skelbimu. 

Kaltvlų dovanos |r namų reikmenys. 
Pusinaudoklte mūsų lay-a-day planu.

Atdara iki 9GUI šiokiadieniais ir 
sekmadlcniaisi iki 1 vai.
_ GRovehiU 8-9410

HOBBY SHOP

ASCO HOBBY SHOP 
3519 So. Halsted St

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

Shop in Town. Buy your Holiday 
Gift, now.

YArds 7-4554

LAINDRY

COMMUNITY VVASHF.RETTF, 
LAUNDRY

2942 W. 63rd St.

Spepializing in Fiat Work Finished. 
Šame Day Service.

PRospect 8-9832

ENGLEVVOOD VVASHERETTE 
1039 W. 63rd St.

VVashed, Fluff Dried, Folded & VVrappcd 
all in šame day. Drop your Bundle off, 

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

WA 5-2688

LIQUORS

ZIG-ZAG UKJIORS 
8728 So. Western Avė, 

ZIG-ZAO Htraight Bourbon 
$3.R!t a fifth

Meister Brau, 6 Can Pack 98 c 
Drewry'a Beer, po Dep. 12 — 

12 O«. bottles, »1.69 
CALL PROSPECT 8-9215

KAK LiųiORS A TAP 
2483 W. 7lst St.

Outstanding values. K A K 5 years 
old Htraight Kentucky Bourbon 33.39. 
K A K 8 years old Htraight Kentucky 
Bouriton 33.98.

Call HEmlock 4-7225

KNOTTY PINE LIQUORS 
2535 W. 83rd Ht.

HOLIDAY HPECIALH
I. W. Harpcr Bonded $4.98 a fifth. 
Ancient Age $8.69 a fifth. Three 
Feathers $3.79 a quart.

GRovehill 6-9895

RAINBO LIQUORS 
658 W. 35th St.

The Friendly neighborhood Tavern 
for your Holiday Season

Josephine (Jeasir’s)
YArds 7-6175

SOUTH SIDE LIQUORS’ 
6034 So. Halsted St.

1 — House of Stewart Seoteh 
$3.98 a Fifth

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

3 — Hannah - Hoag Gin 90 Proof
$2 98 a fifth.
WF. 6-7620

JOF. GRILl.’S FOOD ANI) 
LIQUOR MART 
2748 W. 59th Si.

Purchase your Holiday I.iquor now at 
the inost reasonable Prices. — Irę Cold 

Bcer available at all tiines.
Open unitl 1 1 P.M.

PETRIK-VVAI.TERS STUDIO
2640 W. 63rd St.

Now i, the time to have your Photograph 
or the Children’s Photograph taken for 
the f'nest Xmas Gift money can buy. 
Come in for S’tting before D<-c. 15th

GRovehill 6-9880
REpublic 7-1157

RADIO & T.V.

RUSSEL’S LIQUOR & TAP 
2555 West 71st St.

Come in and get acąuainted with 
our Tap Room. Meet some of your 
old friends. A complete Line of 

Liquors-Bee Wine for your
Holiday Season.

Call PRospect 8-9312
FOR HOME DELIVERY

PIONEER L1QUOR & TAP ROOM . 
4418 W. 63rd Si.

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

A gallon of milk only 75c.
Free Delivery

Call POrtsmouth 7-9431

WALLY’S PUB 
3159 So. Halsted St.

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

See you soon -WALLY.
VI 2-9127

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

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

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

OPTICAL

UHLF.MANN OPTICAL CO.
2401 W. 63rd St.

Glasse, ground and styled to perfeetion 
Work direetly with the eye Physician 
50 year, in business. — Spells ųuality

PRospect 6-6066 — 2nd Floor

OPTICAL

UHLEMANN AKINIAI
Naujausios mados. Prieinama kaina. 
Matykite savo akių gydytojų, ir at- 

■ vykite — tuojau patarnausime.
2401 W. 83r<l St. 2ntl floor

PRospect 8-8088

PERSONNEL SERVICE

MANNELIjA PERSONNEL SERVICE 
2808 W. 6»rcl St.

Excellent free Office positions for 
qualified Maltf or Eemale applicantB 
residing Southwest. We can help 
you obtain ttye position you desire. 
Ask for Mr. or Mrs. Mannella.

PRospect 8-2225

PET SUPPLIES

LAWN PET SUPPLIES 
3454 W. 63rd St.

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

Call PRospect 8-1417

GRILLS PET SUPPLIES 
7118 S. VVratem Avė.

Singing Ganaries & Parakerts as well a, 
all other types of Birds. Tropical Fi»h- 
Aquarium, and Accessories. A complete 
stock of Pet Supplies. The Finest Holiday 

Gift, money can buy.

PHARMACY

REMBLAKE-ROCHKES 
PRESCRIPTIONS 

2421 W. 63rd St.
Praseriptkm SpechUists 

Vitamine, bcMilin & babv needs 
HEmlock 4-1500

JABLONSKĮ PHARMACY 
2557 West 71st St.

1— Prescription Specialistą
2— We have all of your

Baby Needs
3— Cosmetics for your Holiday

Gifta as well.
4— Free Delivery Service

Call REpublic 7-2450

Skelbkitės Drauge’

PHOTO SUPPLIES

Ik ALELO CAMERA CO.
3336 S. Halsted St.

Your Friendly Store for helpful advice 
and lower price.

Headquarter, for Tapė Recorders

YArds 7-6067

PtZZERIAS

SORRENTO PIZZA 
4018 W. 63rd St.

The largest Pizza in Town for $2.00. 
Home-Made Ravioli, Spaghetti, Italian 
Sausage Ui H«-i-f sandvviches. Delicious 
Frencii fried Chicken, Steaks & Shrimps. 

Come in or rali for delivery.
LU 5-2720

IjOUIE’S P1ZZERIA
2418 W. 7Js* Street

Pizza speelaltles, delicious Italian 
sausame and beef sandvviches. Kpa- 
xhetti and Rivioli. Open ’til 1 a. m. 
week<lays; ’til 2 a. m. weekends.

RF.puhIlo 7-9258

ROY’S RADIO & I.V. SERVICE 
2607 W. 63rd St.

All work & Parts Guaranteed. ■ Radios, 
Batteries and all Name Brand Ulbi',

available novu.
GROVEHILL 6-6614

SEWING CENTM8

ABC SEWING MACHINF, CO. 
(Chicago largest Srvving Eejitrr)

3034 W. 63rd St..j ’
Save $100.00 to $200.00 ,op Necchi 
Pfaff, Phoenix, Viking arui Singer Sewini 
Machines, during this Spėriai Ilolida;

Season Offer. t •
VVAlbrook 5-781?..

SHOES

BOUTARD’S SHOES INC.
:t95(l w. 83rd st.

Tiie finest select.ions in Men’s, 
Women's 8c Children’s Ktioė-s. Do your 
Holiday Hhopping wit.h

HOWAKD'S Early 
Tel. 1*0 7-0233

LINO’S PIZZERIA 
3342 So. Halsted St.

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

or Call 
BIshop 7-9221

NATE’S S1IOE STORE 
3419 So. Halsted St.

Shoes, Handbags and Hosiery for th 
entire Family. A complete scek tion ( 
new Fili & \Vintcr Styles. Buy wit

confidem e.
LAfayette 3-0636

_______ VARIETV STORE '

F. W. WOOLWORTH CO.
3449 So. Halsted Sl,,)

Plastic Drape Sale 77 c. Plastic Stnrni 
Window, Reduced 10%. 'I bis week only

Ūse Woolworth’s l,ay-A-Wa^ J’l.-in 

50 c. will hold any item.

PLUMBING

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

Complete Plumbing Supplies 
and Service.

In business since 1903 
Call YArds 7-2331

VOLAND PLUMBING 
6343 S. Western

Outstanding Service — 26 year, in 
business — spells quality work 

PRospect 6-2600 - 1

REAL ESTATE

E. T. MITCHELL REAL ESTATE

Mortgages — Sales — Insurance
Wr are always willing to serve you. 

CHESTER AUSTON — Sales Manager 
SALESMEN

Chas. Biknis Joe Dryja
Leo Biliūnas Geo. Greune

2501 W. 69th St. — WA 5-5431

Tolimosios Australijos egzotiką i 
ten įsikūrusių lietuvių vargus pa 
žinsi perskaitęs

,T. MTKELIONIO į

BENAMIAI
Tai pirmieji tremtinio išgyveni 

rnai, vargai ir skausmai, įšemigra 
vus į Australiją, kur ir klimatu 
skirtingas, ir gamta žin<įn^i nepa 
lauki, ir žmonių paĮnočiai svetimi 
ir patys žmonės atšiaurūs, ši knv 
ga yra viena tremties iškarpa, i 
kurių bus rašoma nuo bolševiku pa 
bėgusiu lietuvių istorija. Stiliui 
lengvas ir paprastas, kalba laba 
aiški. *

-Knyga turi 215 puslapiu, išleisti 
Buenos Aires, Argentina, kaina til 
$2.00. ovi-

Užsakymus Ir pinigus siųskite

“DRAUGAS"
4545 W. 63rd Street 

Chicago 29, III.

RENTALS

Wi;STER\ TRAHiF.R RENTAI,S 
7137 So. Wcstern Avė.

Haiti lt youinoif 
l.ow Rentai Kat.en 
Come in now and plck 
up your Traller

REPUBLIC 7-9493

WALS TRAILER SERVICE 
4227 W. 63rd St.

Movė it yourself. 2 & 4 VVheel Trailers 
rrnted by the hour. day. Spėriai rates on 
the wrrk. Ccrncnt Mixers, Roto Tiller* 

and appliance Dollies rented, very 
reasonable.

Call PO 7-2128

jHMiiiioiiioiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiniitiiiiiiiitiiiniimi

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 
Atsakymą rasite J. Budzeikos

knygutėje.
MARIJOS APSIREIŠKIMAI 

ŠILUVOJE
Kaina 40 centų
Ją galite gauti
“D R A U G E”

4545 W. 63 St. Chicago 29, H
iimiiiiiiiimiiiiiiiiniiirniinniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiminniimiiinitiiiiimiiii

— Kam pirkti karvę ir mok 
ti 12 dolerių, kad už pusę t< 
kainos galima gauti viščiuki 
— išsisukęs senis iš bėdos pr 
tarė.

DRAUGAS
THE EITHUANIAN DAILY FRIEND

4545 Weit 63rd St., Chicago 29, Illinoia Tel. LUdlow 5-951
Entered as Hecond-Class Matter March 31, 1916, at Chicago, Illinois 

Under the Act of March 8, 1879

Member of the Catholtc Press Ass’n
Published d t II y. exept Sundays. 

by the
I.ithuanlan Cathollc Press floclety
PRENUMERATA: Metams
ChlcagoJ Ir ClceroJ $12.00
Kitur JAV Ir Kanadoj $10.00
Užsienyje $13.00

SVB8CRIPTTON RATB8 
$10.00 ber year outslde of Chlcaj 
$12.00 per year In Chicago A Clce 
$10.00 per year In Canadą . 
Forcign $12.00 per year 
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$6.60
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$1
$1.
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Šeštadienis, 19.57 gruodžio 11 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO. ILLINOIS i
ALŽIRAS IR PRANCŪZIJA ir kunigai. Apaštalų įpėdiniai, 

t. y. popiežius ir vyskupai per 
vyskupo šventimus gauna trejo
pą galią — pašvęsti, valdyti ir 
mokyti. Joki kiti šventimai tų 
visų trijų galių nesuteikia. Šv. 
Tėvas mini tokį pavyzdį: Jeigu 
atsitiktų, kad kardinolų kolegi
ja išrinktų popiežiumi pasaulie
tį asmenį, tai tas išrinktasis tu
rėtų priimti kunigystės ir vysku
po šventimus, arba toks išrinki
mas neturėtų jokios vertės ir 
nesuteiktų jokios galios. Vys
kupų parinkti ir pašvęsti kuni
gais asmenys per kunigystės

Alžiro klausimas yra viena svarbiųjų ir painiųjų problemų 
šiandieninėje tarptautinėje politikoje. Jis bus tamsoku šešėliu 
net ir Nato konferencijoje, Paryžiuje.

Jau ketvirti metai, kai alžiriečiai kovoja dėl savo nepriklau
somybes, bet dar nematyti tos kovos galo. Kova aštrėja. Ne
pasiduoda nė vieni, nė kiti. Dėl to jau nevienas Prancūzijos mi- 
nisterių kabinetas yra subyrėjęs.

Ne tik Prancūzijoje, bet ir daug kur kitur yra galvojama, 
kad Šiaurės Afrika vis' tik dar nėra pilnai pasiruošusi laisvam 
ir nepriklausomam gyvenimui. Manoma, kad pilnoji nepriklau
somybė sukeltų žymiai didesnę krizę. Ta krize galėtų puikiai pa
sinaudoti “komunistinis genijus’’. Nereikia ignoruoti to fakto.
Tokiais atvejais Maskvos diriguojamas komunizmas nesnaudžia.
Alžire ir kitose Afrikos dalyse jis ir dabar yra veiklus. Jau vis
kas yra suplanuota, kad, nors ir mažiausiai spragai pasidarius, 
būtų galima įsiveržti ir pasiimti kraštą į savo kontrolę. Komu
nistai puikiai žino, kad, kur du pešasi, trečias turi progą naudotis.

Alžiras nėra mažas kraštas. Jo plotas yra lygus Jungtinių 
Amerikos Valstybių daliai, einančiai nuo Mississippi upės į rytus.
Daugumą to ploto užima Saharos tyrlaukiai. Žmonių yra apgy
ventas palyginti nedidelis plotas šiaurėje. Viso gyventojų yra 
netoli 10 milionų. 85% visų gyventojų sudaro vietiniai arabai.
Tėra tik 1,050,000 europiečių — daugiausia prancūzų.

Europiečiai gyventojai (prancūzai) užima administracines 
valdžios pozicijas, tarnauja technikais, dvarų tvarkytojais ar 
yra jų savininkais. Jie sudaro socialinį ir ekonominį elitą. Va
dinamas prancūzų “monopolis” kaip tik yra pats pagrindinis 
arabų — alžiriečių nepasitenkinimas.

• Prancūzai kovoja prieš Alžiro nepriklausomybę dar ir dėl to, 
kad jie nėra tikri dėl savo ateities. Jie bijo vietinių gyventojų 
keršto. Yra prancūzų, kurių jau kelintoji karta gyvena tame 
krašte ir laiko jį savo tėvyne, tačiau arabams tas faktas neturi 
jokios reikšmės. Jie yra užsimoję europiečius visai iššluoti lauk 
iš Alžiro. , , , , < **

Prieš 125 metus prancūzai pradėjo tą kraštą kolonizuoti.
Jie skatino ir kitas valstybes, taip pat ir JAV, panašiai elgtis.
Tačiau šiandien Prancūzija laiko Alžirą esant jos integraline
dalimi. , kytojai yra nekunigai.

Alžiro užsimojimas išsilaisvinti iš Prancūzijos globos pran
cūzams brangiai kainuoja. Tai skaudžiai atsiliepia į valstybinį 
biudžetą, žūsta nefhažai karių ir kenkia Prancūzijos prestižui.
Atsižvelgdami į tai, kaikurie Prancūzijos politikai yra pasiūlę 
svarstyti klausimą, ar nereikėtų Alžirui suteikti lyg ir (quasi) 
nepriklausomybę, duodant teisę išsirinkti kaikuriuos valdžios or
ganus, kurie dirbtų drauge su prancūzais lygiomis teisėmis. Ta
čiau Alžiro sukilėliai, kurių 1954 m. buvo tik 3,000, o šiandien 
jau yra 25,000, apie tokią nepriklausmybę nė girdėti nenori. Iš 
to galima numanyti, kad alžiriečiai ir toliau kovos.

Reikia priminti dar ir tą faktą, kad didelė alžiriečių daugu
ma savo sukilėlių pastangų neremia. Todėl prancūzai mano turį 
pagrindo nevykdyti sukilėlių reikalavimų. Prancūzija iš savo pu
sės pirmiausia turėtų pasirūpinti pravesti krašte politines, eko
nomines ir socialines reformas, o paskiau spręsti keblias Alžiro 
problemas ir kalbėtis su alžiriečiais. Reikia pasirūpinti alžirie- 
čius paruošti nepriklausomam gyvenimui, nes prie to visvien bus 
einama. Reformomis ir tokiu paruošimu gali būti išvengta ko- 
mbnizmo įsigalėjimo.

rcir.rmrjnrrr.nrFT.>r'hWii

BIJO TIESOS
J. NAVAKAS, Omaha, Nebr.

Jei sovietiniai komunistai ne
bijotų tiesos, tai jie nebūtų pa
sidarę Geležinės uždangos ir ne
naudotų melagingos propagan
dos neišmanėliams mulkinti. Jie anglų firma 
bijo ir saugo, kad užsienis ne- * veikalas bus

mas grąžinti rankraščius. Ta
čiau, nežiūrint spaudimo, jis 
galvoja veikalą išleisti italų 
kalba artimiausiu laiku. Viena , 

pranešė, kad šis I 
išleistas ir anglų j

sužinotų ir nepamatytų, kaip ko- kalba. Kitos laidos planuoja- Į 
munizmas atrodo gyvenimo mos išleisti Švedijoje, Prancū-1 
praktikoje įvairiose gyvenimo zijoje ir JAV.
srityse ir visuose komunistinės _ ... a- ,. . ,„ .. .. . _ Rusų literatūros žinovai, ku-Rusijos užkampiuose. Tačiau . . .x- . ... ’...... r, . L • , • rie skaitė rankrašti “Dr. Živa-netiketai Geležinei uždangai „ , A . .

šventimus gauna tik galią p,.į ly6us tles Vengrija gu , latkn placos .stonnes ap,m
švęsti. Valdyti ir mokyti teisę taia metai ,? ,aį. ties veikalu. Tai yra istorija

... ’ , . Rusijos gyvenimo prieš ir pokinai pamate komunistini ziau-Lft-„ v. ,, , . ... 1917 m. bolševikų revoliucijos,rūmą ir Maskvos grobuonišku-1, . A- , . . , *.A . .. ..................... kurią mate savo akimis dr. 2i-mą. Apie tai rase ir piktinosi; T. ... .. . .., . . , . . vago. Jis yra kilęs iš turtin-visas laisvasis kultūringasis pa
saulis. Bet niekas negali taip 
gerai žinoti ir aprašyti komu
nistinio gyvenimo tikrovės, kaip 
sovietinis rašytojas, matęs ca
ro laikus ir po revoliucinį komu
nizmo laikotarpį, kuris sovieti- į . . . „ .... „ ... . . • ... jos sunkumai, Rusijos gyvenimoneje Rusijoje tęsiasi jau 40 m.

Nežiūrint, kaip stipri yra Ge
ležinė uždanga, visdėlto kartais 
pralenda pro ją ne tik žmonės, 
bet ir knygos ar jų rankraščiai 
apie nemaskuotą sovietinį “ro
jų”, kurį taip stropiai slepia 
Kremliaus žmogžudžiai nuo lais
vojo pasaulio akių.

nežinoma, kol neišleista jo kny
ga Vakaruose. Taigi, komunis
tai labai bijo tiesos apie komu
nizmą, kurį ypač gerai demas
kuoja jų pačių drąsūs rašyto
jai.

Pagunda
Tikybos pamokoj kunigėlis 

mėgina išaiškinti, kas yra pa
gundos. Aiškumo sumetimu 
paklausia Petruko:

^afau Jif

Hierarchijos ir pasauliečių santykis Bažnyčioje
+ VYSK. V. BRIZGVS

Paaiškinimas

kunigai gauna ne per šventimus, 
o atskiru vyskupo įgaliojimu. 
Tas dvi galias vyskupas jiems 
gali suteikti ir vėl atšaukti; gali 
jas apriboti ir visada apriboja 
vietos, laiko ir net turinio at
žvilgiu (plg. Kan. 1327,1328).

Kadangi galia ką nors pašvęs
ti yra gaunama kunigo ir vysku
po šventimais, tai pasauliečiai 
apaštalai negali gauti net įgalio
jimo ką nors pašvęsti. Tačiau jie 
gali gauti įgaliojimą mokyti ti
kėjimo ir Bažnyčioje ką nors ad
ministruoti. Tikėjimo mokyto
jais ir atskirų reikalų bei sričių 
administruotojais vyskupai ga
li rinktis ir iš kunigų, ir iš pa
sauliečių tarpo. To gyvą pavyz
dį turime katalikiškas mokyk
las kuriose neretai ne tik jų ad
ministratoriai, o ir tikėjimo mo-

Nepaisant šio panašumo tarp 
kunigų ir pasauliečių, vistiek 
tarp jų yra skirtumas net a- 
biems dirbant tą patį darbą. Įsi
vaizdinkime, kad toje pačioje 
mokykloje tikėjimo moko tos pa 
čios vienuolijos kunigas ir brolis 
vienuolis. Tas pats kunigo mo
kymas bus kunigiškas, o pasau
liečio — be kunigiško charakte
rio. Paisant ne tik pasiruošimo, 
bet pačios kunigystės, kunigai 
gauna platesnius įgaliojimus ne
gu pasauliečiai. Antai ir dabar 
bažnyčiose skelbti Dievo žodį y- ^>ar esąs Kremliaus 
ra skirta tik kunigams. Nepai
sant to skirtumo, šventasis Tė
vas visiems, mokinantiems tikė
jimo tiesų, pritaiko šiuos žo
džius: “Jūs esate žemės druska; 
jūs esate pasaulio šviesa”.

kitų sieloms, ir tie bedievių izo
liuoti šiandien pasauliui nežino-

Šv. Tėvas kartoja nuolatinį 
Bažnyčios pageidavimą, kad at
sirastų didesnis skaičius tinka
mai pasiruošusių pasauliečių, no 
rinčių dalyvauti tikėjimo tiesų 
mokyme, visada tačiau tik ga
vus Bažnyčios įgaliojimą 
drausmingoje sandoroje su vie
tos hierarchijos nustatyta tvar
ka.

— Ar niekad neužėjo pagun
da, sakysim, magnetuoto peilio 
geležtim iš taupmenų dėžutės 
išsitraukti pinigą?

Automobilių darbininkų unijos 
pirmininkas YValter Reuther AFL- 
CIO unijų suvažiavime Atlantic 
City, N.J., sako, kad pirma reikia 
aprūpinti darbu atleistuosius dar
bininkus, o tik paskui kalbėti a- 
pie 40 valandų darbo savaitėje pa
šalinimą. Prailginti darbo savaitę i kojų už patarimą, 
pasiūlė demokratas senatorius 
Johnson, Texas. - ' =

— Ne, 
Petrukas.

kunigėli, — atsakė 
- bet nuoširdžiai dė-

Gyvenime pa.iuik„ Įvvkiy, j, a(Muod „avū
kuriuos verta atkreipti demesį, , . . . ... ...kartaS net nutraukiant koki už- katą lr gyvyb(‘s UZ tlkeJ,mą 1 kartais net nutrauKiant korį uz tarnavimą artjmo
Biemitną. Toto musų visą dėmę-1 ,ai yra aT)a4talav!.
šio vertas įvykis buvo Pasaulie
čių Apaštalavimo antrasis kong
resas Romoje š. m. spalio 5 — 
12 dienomis. Laikinai, ir aš nu
trauksiu mano užsimojimą pa
tiekti jums minčių kitomis te
momis. Kelių straipsnelių rėmuo 
se sustokime prie to neeilinio į- 
vykio. Labai patartina kiekvie
nam katalikui susipažinti su vi
sais to kongreso dokumentais. 
Aš apsiribosiu tik keliomis te

mas, nors ne ta tikslia ir siaura 
prasme. Ką t uo žodžiu supran
tame kasdieninėje kalboje, apie 
tai bus pasakyta vėliau.

giausios buržuazinės šeimos ir 
pats simpatizavęs revoliucijos 
tikslams. Veikalo turinyje yra 
įvairūs pasakojimai, aprašymai 
Sibiro, traukiniai su deportuo
jamaisiais, partizanų armijos ir

žiaurumai ir t. t. Feltrinelli šį 
veikalą lygina su Tolstojaus 
veikalu “Karas ir taika”. Tam 
veikalui parašyti reikėjo Pas
ternakui 10 m. laiko. Veikalo 
rankraštis buvo išsiųstas po to, 
kai nebuvo duotas leidimas jo iš
leidimui. Pasternak dabar turi 
67 m. ir esąs talentingas rusas 
poetas ir rašytojas, kuris geraiŠiomis dienomis, Associated 

Press žiniomis, Kremlius ban- žinomas ir užsieniui, 
do sulaikyti išleidimą tuojau j
pasirodančio Vakarų Europoje1 
rusiško veikalo (romano?) so
vietų autoriaus Boris Paster
nak. Veikalo pavadinimas —
“Dr. Živago”. Jo išleidimas Sov.
Rusijoje buvo sulaikytas.

1956 m. birželio mėn. B. Pas
ternak savo veikalą rankrašty
je atsiuntė italų komunistui, 
knygų leidėjui G. Feltrinelli, ir 
šis manė, kad veikalas jau bu
vo išleistas Maskvoje. Jis da- 

spaudžia-

vienuolės ir pasauliečiai be dia- 
konato šventimų.

Toks tai pagrindinis skirtu
mas yra Bažnyčios hierarchijoje 
tarp kunigų ir pasauliečių apaš
talų. Toliau bus kalba apie pa
sauliečius apaštalus.

(INS)

vaduotoją, už išsiuntimą ir'at
spausdinimą parašytos 
“Naujoji klasė”. Kokios baus 
mės susilauks B. Pasternak, dar

Kaip prisimename, neseniai 
Jugoslavijos komunistas dikta-į 
torius Tito nuteisė 7 m. jau be
sėdintį kalėjime Djilas, savo pa- i

POWDER PUFF BEAUTY SHOP 
4742 So. Ashland Avė. 

SPECIAL
Monday, Tuesday antį Wednesday‘ 

Cold Wave *4.05 with this Ad.
Tel. BI 7-9666

pietūs ir už- 
už žemiausias

Geriausi 
kandžiai 
kainas.
CHICKEN — STEAK 

SEA FOOD

THE SHACK
2841 Archer Avė. BI 7-9478
Atdara 7 dienas savaitėj. Valgiai su- j 
taisomi iftsinešiniui. arba pristatome. I 
SPECIAl. FOR TRI'CK PRIVERS

Karšti užkandžiai kasdieni

Naujas tepalas ir tabletės teikia naujos 
vilties kenčiantiems nuo reumatizmo ir artrito

Chicago, III. (Specialus).

The Star Pharinacal kompanijos, 
Chicago, chemikas pagamino nauji) 
(••palo ir tablečių. si nauja, konibina-

Šv Tėvas nenraleidn nemanu- žinoma vardais amerpol ri b nv. irvdg nepraiCKlO nepami ir AMEKPO1, TABEET. pripažinta 
labiausiai •■fiktyvia, malšinant, skaus
mus, kuriuos paprastai sukelia reu
matizmas ir artritas. Patariamas se
kantis paprastas vartojimo būdus:
I ) Rub, užteptas ani skaudamos vie
tos, beveik momentaliai palengvina 
skausmus; 2)Amerpoi tabletės, iitiu- 

I mos po 2 su stiklu šilto vandens 3 
| kartus per diena po valgio, teikia 
pastovesni tų pačių skausmų paleng
vinimų ilgesniam laikui.

Ši nauja pasitvirtinusi kombinacija 
buvo išrasta pa r a udilsiems, uždegimų

nėjęs kaikur keliamos minties 
atgaivinti diakonatą be kunigys
tės šventimų, kaip tikėjimo mo
kytojų luomą. Jis atsako, kad 
bent šiuo laiku tas klausimas nė
ra pribrendęs. Jeigu kada toks 
reikalas pribręstų, nebūtų savy
je jokio prieštaravimo, kaip nė
ra prieštaravimo, kad šiandien 
tikėjimo moko broliai vienuoliai,

turintiems, sąnariams gydyti, patini
mui sumažinti ir nutirpusių raumenų 
skausmui numalšinti nuostabiai greit 
ir su nuostabiais rezultatais.

Aiiier|M>l Hub................... #»<• tūbelė
Ainerpol tabletės |(g) nj, ., *3.5(1

* I. IS vertės ritsitam laikui tiktai 
*3.»5 šiose vaistinėse, .1 A .1 1‘liar- 
■naey, 2557 W. (lOtti St., Coreoran’s 
Drugs, (1010 S. Ashland, .loblonski's, 
2557 W. 7lst, Dargis, 2425 W. Mar- 
ųilette, K arta mis, 2I5M W. ttOth, 13- 
berty l’liarinaey, 1030 W. I3tli, Ci- 
<-ero, laVergne Dings, I5tli St A 
5Olli Avė., Cicero, l’urpura's, IOO52 
S. Mieliigan. Mankovvski's, 4SOO So. 
Ixg>inis, Rotlies Drugs, IOOO S. Cicero 
Avė. 48nl St. Drugs, 2735 W. 43rd 
St.. (tonununity Drugs, 5001 W. tOtli, 
Cicero.

ItOYAlj (ARI) & GIFT SHOP 
4344 \\. 63rd St.

Featuring now new lines of lvailies’ 
knygOS tjuality Housu DrrtMen, bingerien.

Rlouoea, HweaterK, Skirta & Costuine 
Jewelry. See Helen or Keta for Holi-

6 WEEKS FREE
Instrument furnished FREE of charge Z ’
in your Home on ... Accordion, Trum- 
pet, Guitar, Saxophone, Clarinet.

(Piano is not furnished)

TRY OUR TALENT TĘST...
Mon. thru Fri. 3:30 - 9:30 P. M.,

Sat. 9 A M - 5 P.M.
Make Music Part of Their Education

NORTH-WEST MUSIC STUDIO
4342 Milwaukee Avė. • Kl įdare 5-3883

SIUNTINIAI Į L I E TU V Ą =

su iš anksta, apmokėtu muitu ir 160% garantuoti
NAUJI DAIKTAI, MEDŽIAGOS.

ODA. VAISTAI, MAISTO PRODUKTAI

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

CENTRAL PARCEL 

SERVICE, INC.

220 So. State Street, Chicago 4, III.
Ar esate matę mūsų puikų medžiagų (viLnonių. 

sintetinių, medvilnių, odų. skepetaičių, kojinių, 
etc., pasi rinikmą ?

Mūsų firma turi 
savo atskirą 

sutarti tfu 
Inturistu 
Maskvoje 

nuo 1947 m.

Nemokamai vieta mūsų 
klientų automobiliams 

pastatyti. 
Telefonas:

U ABASH 2-9354 
Reikalaukite naujų 

katalogų.

Mes išsiunčiame 
Jūsų siuntinius 
tiesiai iš Chica- 
gos ir pristato
me kiek tik ga
lima greičiau.

SHARKO’S RESTAURANT
6301 West 63rd Street

Turime virtinių ir “parogie” kiekvieną 
šeštadieni ir sekmadieni.

Varškės ir jautėnt.k virtiniai šeštad. gruotl. 14 
Also featuring Charcoal Broiled Steaks and 

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

sukaktuvėms, krikštynoms, pobūviams ir 1.1. Atdara 7 dienas sa
vaitėj nuo 11 v. r. iki 1 v. naktį. Rezervacijoms telef. PO 7-8207.Pasauliečių apaštalavimas tik

slesne ir siauresne prasme yra 
regimas ir aktyvus jų dalyvavi
mas Dievo Karalystės įgyven
dinime ir žmonių sielų išganyme.

Dalyvaujant pasauliečiams ta
me pačiame darbe su vyskupais

momis iš pop. Pijaus XII kalbos ir kunigais, dėl to skirtumas 
to kongreso dalyviams mūsų die- tarp dvasininkų ir pasauliečių ne , 
noms būdingais klausimais. To išnyksta.! Šv. Tėvas aiškiai at- 
aktualaus dokumento pilną teks- sako į mūsų dienomis kartais 
tą kiekvienas gali įsigyti betku- pastatomą klausimą: Ar toks pa 
ria kalba. saulietis, kuris, gavęs iš Bažny

čios vadovybės kanonię misiją 
(įgaliojimą) ir visą savo laiką

JHMMUMCfeUMHMiŠhaa Vert* A. LEITIRKIS I

unaAiaA

Tikinčiųjų kompetencijos 
laipsniai

JANIS KLIDZEJS

ROMANAS

:i4

žmogus, o ne koks molio Motiejus. Sako jis labą dieną kyti naujų plūgų, sėklų ir dirbtinių trąšų, 
ir tiesia man ranką. Oi Dieve! Kaip tik ranka buvau Kai Andrius buvo išėjęs iš susirinkimo, kaikurie 
kiaulių ėdalą maišiusi... Galvoju, kur kišti ranką ? To- vyrai pradėjo raukyti ūsus ir skeryčiotis rankomis, 
kiam kmogui juk neduosi rankos su pamazgomis. Nu-j Daugiausia Krumcias ir Gegutė.
traukiau skarelę nuo galvos ir nusišluosčiau ranką.1 — Nešokite, nešokite į ugnį, kaimynai! Jums sa- 
Pasisveikinome. Ir pagalvok, širdele, ką padaro jis: ( kau! — grasė pirštu Krumcias. — Jums sakau, visa ši 
įkišo ranką į kiaulių ėdalo kibirą ir apžiūri, kuo mes naujoji mada yra tik bridimas į skolas... Visi tik skęs-

(TĘSINYS)

63.
pašvęsdamas tik religijos mo-

Pasauliečių apaštalavimo žo- ( kymui, tuo pačiu netampa hie- Kiekviena nauja diena kalbėjo nauju liežuviu. Žo
dis nėra toks senas, kaip pats rarehinio apaštalavimo nariu? džiai skambėjo iš laukų, kelių, namų ir žmonių, 
pasauliečiu apaštalavimo dar-1 Atsakymas vra aiškus: Ne, ne-i Jaunasis agronomas, Andrius Rugajus, čia Rmil- 
bas. Pasauliečių apaštalų buvo Į tampa. Ir čia pat vieta pašte- Į šanuose buvo išgyvenęs tik tris savaites ir jau per šį 
visais laikais. Jau nekalbant a- bėti, kad apaštalavimo darbe Šv laiką daug kas buvo suspėjęs aplink jį susitelkti, ir jis 

šv. Povilo laiškų užbaigas Tėvas pasauliečiais vadina vi
jus kurie neturi kunigo šventi
nu. taigi ir seminarijų klierikai, 
ir broliai vienuoliai, ir vienuolės, 
ir pasauliniuose luomuose gyve
ną — visi yra pasauliečiai apaš
talai.

pie ----------------- (
popiežius Pijus XII pamini, kaip 
pavyzdžius, imperatorių Henri
ką II, Vengrijos kuriją karalių 
Steponą, Prancūzijos karalių 
Liudviką IX, primena Pulcheriją 
ir Mariją Ward, ir klausia, kas 
galėtų sakyti, kad jie nebuvo a- 
paštalai, nors jų gyvų niekas 
tuo vardu nevadino.

Visų, taigi ir pasauliečių, a- 
paštalavimas gali pasireikšti į- 
vairiais būdais. Ir tyli malda, ir 
geras žodis, ir gražus pavyzdys, 
ir labdaros darbai, norint padėti

Kaip Kristaus Bažnyčia yra 
suskirstyta?

Bažnyčioje yra dvi pagrindi
nės tikinčiųjų grupės: turintieji 
kunigo šventimus ir jų neturin-

šeriame kiaules. Po to pasiima nuo krosnies rankšluos
tį, kuriuo indai šluostyti, ir nusišluosto rankas... Pa
galvok, pagalvok, širdele!

Buvo pradėję apie jaunąjį agronomą kalbėti ir kal
bėjo visi, kitas pridėdamas, pagražindamas ir pats ką 
nors išgalvodamas. Taip, jis esąs labai mokytas, išma
nąs ne tik apie ūkio dalykus, bet žinąs ir tą patį, ką 
advokatai apie teismus, net apie gydytojo mokslą.

Andrius turėjo atsitikimų, kad pas jį buvo atėję 
žmonės, kurie bylinėjosi dėl žemės ir palikimų. Kartą 
buvo atėjusi senesnė mamytė ir prašė, kad jis duotų 
kokių vaistų nuo dieglių šonuose ir nuo skausmų nu
garoje.

Pasitaikę juokų, rimties, pykčio ir liūdesio, ir čia 
Andrius jau buvo suspėjęs pamatyti žmonių gyvenimą, 
džiaugsmus ir ašaras, nors ir jam visas šis gyvenimas

pats buvo suspėjęs daug ką sutelkti ir surišti.
Visi Smilšaniesai jau buvo sužinoję, kad šis agro

nomas yra iš čia pat, iš kaimyninio Arumanų valsčiaus.
Juk savo žmogus jis buvo ir to paties Rugajaus sūnus!
Tai visai kitas dalykas, nes kuris juk iš Smilšanų nepa
žinojo senojo Rugajaus? Daugelis čia su Rugajumi nebuvo svetimas, buvo jo ragavęs jau nuo vaikystės 
buvo bendri giminės ir taip jie buvo kartu net alų gėrę.! dienų.
Ir tik dabar visi pradėjo kalbėti ir pasakoti, kaip nau-' Visokius sumanymus jau Andrius buvo išbandęs 
jasis agronomas lankęs namus, kame buvęs, ką apžiū- ir jo apskaičiavimai dėl žmonių minčių, jausmų ir inte- 
rėjęs ir ką sakęs. Toks augštai mokytas žmogus, betĮresų buvo pasirodę tikri, todėl jam jau buvo pasisekę 
kalbąs su visais kaip su dideliais išminčiais, su sene
liais, su moterimis, net su piemenimis ir vaikais.

ta skolose iki kaklo. Ateis diena, kad jus visus parduos 
kaip bekonus su visais gardais! Juokitės, juokitės... 
Greit jūs verksite!

— Na, na! Ar jau taip blogai bus? — kažkuris 
prasitarė.

Krumcias patrynė pirštais žiluosius ūsus ir pradė
jo dar pikčiau šaukti.

— Yra jau blogai! Ko ten dar laukti, kad būtų 
blogai! Ar mes kada nors plūgus ar sėklas savo amžiu
je esame ėmę skolon, kaip dabar mūsų sūnūs. Esu am
žių nugyvenęs ir nesu turėjęs skolų nė per nago juo
dymą!

Jaunieji juokėsi...
— Todėl jau tu amžių pragyvenai susitraukęs kaip 

nagas ir ragas. Jei neturėjai skolų, kur tavo turtas, 
kurį esi susitaupęs ? Tu net bijodavai savo plūgą duoti 
kalviui pataisyti, kad nereikėtų mokėti, bet, jei jis su
lūžo, tada surišai su virvėmis. Šias skolas padarome, 
kad galėtumėm pradėti dirbti ir gyventi.

— O jūs, vėjo botagai! Ar išmintingas žmogus su 
jumis gali kalbėti? Prisiminkite mano žodžius: jus

— Pagalvok, pagalvok, širdele!—pasakojo Skrau- 
tieji. Pirmoje grupėje yra dar! čių Antosė Zuzanai, — užvakar jis įeina pas mus! Jo 
dvi skirtingos grupės: vyskupai i nepažįstu, bet iš išvaizdos galiu matyti, kad mokytas

juos truputį patraukti į save. Pirmiausia apylinkėsl šios skolos išvarys iš namų su visais skudurais! 
jaunimą. Namuose, kur niekada nebuvo skaitomi laik-1 Krumcias nusispjovė į kiemo smėlį, spjovimą ištry-
raščiai, dabar pradėjo ten pasirodyti.

Po paskutinio pasikalbėjimo su jaunuoliais ir jų
tėvais Andrius turėjo važiuoti į Salanų miestelį užga

nė batu, žiūrėjo liūdnas toli virš stogų ir netarė daugiau 
nė žodžio.

j Bus Saugiau)
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ĮVAIRIOS žinios
Norvegų tauta — jūros 

tauta

201,765 mokiniai

New Yorko arkidiecezijoje 
katalikiškas mokyklas šiais mo

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS
REAL ESTATE

kslo metais lanko rekordinis į • •———>•
»T , A . .... ..... . « ksmh., 3 iiil"K.. K»n»»JW. *18,7110 |Noi vojęija, kuri yra pastaty- auklėtinių skaičius net 2()1,76»>. 6 ksuiii. mūr,, a mi’ g. g«r, *i.*».;>oo 

ta, kai kas sako ‘‘ant silkės la- -------------
vono” ir kurios gyventojų skai- Maskvos Žodis 
čius prilygsta Lietuvos gyvcn- ' • ,apie sputniką

REAL ESTATE KKAL ESTATE REAL ESTATE

MASKVA. — „Pravda“ Nr. 
342 gruodžio 8 d. pranešė, kad 
iki to laiko antras sovietų dirbti
nis mėnulis jau buvo apskridęs 
aplink Žemę 489 kartus. Pirma
sis sputnikas iki to laiko jau bu
vo apibėgęs aplink Žemę 975 kar 
tus.

tojų skaičiui — virš 3 milionai, 
kuri teturi vos apie 3 G viso 
krašto ūkiui tinkamos žemės ir 
kuri krašte suvartoja duonos 
apie 80'z< impotuoja — yra tur
tingiausia, proporcingai imant, 
šalis. Josios prekybos laivynas 
įvairiomis kryptimis raižo pa
saulio vandenis ir vežioja įvai
rias prekes svetimuose uostuo- Pirmojo sputniko raketa, pa- 

— Todėl, kad norvegų tauta tekusi į atmosferos sluogsnį, pra 
— jūros tauta; todėl, kad jie dėJ° degti ir jos likučiai nukritę 
jūrą pažįsta kaip savo kišenę,i Aliaskoje bei Amerikos šiaurėje, 
kad jie iš jos sugeba iščiulpti' Pradžioje savo skridimo ji ap- 
viską, ką tik jūra duoti gali; link žem? apibėgdavo per 96,2 
todėl, kad jie myli jūrą, o jūra minutes, skrisdama 500 mylių
_ juos! i augštyje. Aplink žemę skrido

_________ ' apie 58 dienas, iš viso padaryda-
. o . . .... ma 39,000,000 kilometrų (arti
42 ispanų kanKimai 25,000,000 mylių).

Romoje vyksta beatifikacijos 
procesas 42 ispanų saleziečių 
kankinių, žuvusių pilietinio ka-I

Influenzos banga
WASHINGTON, gruodž. 13.— 

ro metu. Jau daug duomenų su-; Jungtinių Amerikos Valstybių
rinkta įr atsiųsta iš Ispanijos.

Ruoš biologijos mokytojus

Marquette universitetas 1958 
m. vasarą turės specialų kursą 
augšt. mokyklų biologijos mo
kytojams. Tam reikalui gavo 
$89,900 iš JAV Gamtamokslio 
fondo.

$77,300 matematikams

JAV Mokslo fondas paskyrė 
$77,300 pašalpų, kad Notre Da- 
me universitetas šią vasarą su
organizuotų specialų institutą 
matematikos mokytojams.

sveikatos tarnyba bijo naujos 
Azijos influenzos bangos Ame
rikoje.

Šaltis užmušė
PORT PIERCE, Fla., gruodž. 

13. — Šimtai mažų žuvų šian
dien rasta negyvos Indian upėje, 
tarp Fort Pierce ir Vero Beach. 
Turbūt jos bus šalčio aukos.

BRIDGEPORT

KLEGANT FOOD MAKT 
3445 So. Halsted St.

Spėriai sale; Manor House Coffee 
2 lb. ean only 81.59. Del Monte, Red 
Soekeye Sulrnon 1 lb. ean 09 c.

Nemokamai pristatome
Gali VArtls 7-2835

Pirkite Savo Apylinkėje Su Pasitikėjimu!
CICERO - BERWYN
Kalėdoms pirkite pas jūsų apy

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

5 kam lt., mūriui* immiJm*. mIS.mio.
2 pu 4 kamb., uiiir., ilki. ak. *23,000. 1 
Turime Ir daugiau namų pasirinkimui

S.A. AGLINSKAS RmI Estate
J43» W. «» >t. HK. 4-82*2

AUTI NABISCO
G kamb. 10 metų mūr. iiiiiiiuh. šil- 

<1.vilias alyva. Dvigubi aliniu, langai 
ir duryn. 2 karų garnžnu. $22,500. A. 
Katilius.

2x» IR l’Alt I 1HTAS 
NEĮRENGTAS

Nuomos už 2 Imtu $200 į mėli. 
KarStu vandenlu-alyvos šildymas. 22 
pėdų sklypus. Valdiniai im-džlal. Ne
toli Manį. Pk. »21,000. A. Sirutis.

30 AkltĮ MIAKO PRIE PAEIK »
Gružus 7 kamb. (5 miegamųjų) 

mūro namus. Rūsys. Ilvlgulius mūro 
garažas. Prie l'S G kelio, apie I4o 
mylių i Rytus nuo Čikagos. $17.000. 
A. Rėklaitis.

P. LEONAS
REAL ERTATP 

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

ĮSIGYKITE dabar

MAItųl KTTK 1‘ARKi:, 2 mūriniai 
namai pu 2 augs,u. l-us namas 2 ba
lai po G kalni,. ir 2-as liuinus 2 bu
tai po 5 kaluli. i’rii, abiejų namų 
2 a ųl imi. garažai. Namai g'ianii- 
siuv i j,-. Iteikaliiųni panialyli, kad 
ga lėt iiniųt (vertint i.

Maiipa-lle Parke 5 kam b. lUŪljlilH 
liiiiiga|iiw. < '■ iii i u linis šildymas np- 
kiiienaiiias alyva. Virtuvė Išklota 
plytelėmis iTile kiteli, n). 2 antimi,
garažas. Pilna kaina tik $10,-500. 
įmokėti reikia nedaug.

Mūrinis | kambarin — ev|uilldill>le. 
G imtų senumo. Virtuvė ir vonia iš
klotos koklinėmis plytelėmis. 2 au
tomobilių garažus su Įvalžavlmii Iš 
šono. Namas atrodo visai kaip nau
jas. Įnešti tik $4, (1116.

ll kiliuli. luiinus, i Vį vonios. T’asta- 
tytas ant didelio sklypo. Automatinis 
karšiu vandeniu apšildymas. Arti ge
ro susisiekimo. Įnešti tik $2.imu.

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

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

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

Kampinis mūr. namas ir krautuvė. 
Gerai einantis biznis Rrighton Park 
centre. Prie kraut. 4 k. liutaB.

Med. 2 a. 3 būt., šild. rad., alyva. 
Pajamų $2 10 mėn.
Mūr. 2 a. po G k. cent. šild., sklyp 
31 pėdų. garažas. $28,000.

M. ŠIMKUS
REAL ESTATE

4259 So. Maplewood Avė.
Tel. Cl.iffsidr 4-7450; Rea. 

YArrls 7-2049

.........................................................
MM SENATVE JAU ATĖJO,
PENSIJŲ KNYGELE PADĖJO!

Neseniai išleistoje knygelėje —
PENSUOS IR PAAALPOS — at
spausdintas Socialinės apdraudos 
(Sočiai Security) įstatymas su 
naujausiais papildymais: 1) mo- 

i terims pensijos mokėjimas nuo 
J 62 metų amžiaus, 2) nedarbin
giems asmenims pensijos mokėji
mas nuo 50 metų amžiaus. Be to Prieš pirkdami ar parduodami na-
čia telpa Nelaimingų atsitikimų j 
įstatymas su nurodymais kokias I 
pašaipas gali gauti susižeidęs as- j 
muo. Knygelės kaina .80 centu 

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

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

Naujasis Testamentas- 
, Šventas Raštas

mm. 3 Ei ®: 6. £‘r.' Z £££ <x>«ooooooooooooooooooooooo

iihiI. 2 bl. o. H. gar. g. stovy — 15,900 MAIU/LETTE PARKE
mūr. U k b. naujais Iki. lot. —pigiai. 2-Jų augštų mūr. 2 po 5 k. Alyvos
» ra pigių ir pelningų namų sų rašus

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

kui'Ato Vand. šiluma. 2 nut&inų mūr. 
garažas. Kilimai. Arti mokyklos ir 

I2N.400.baž.
i-jų augštų mūr. 3_jų butu — 

ir 2 k. Alyvos šiluma. Modern.
MARQI.'E1TK PARKE:

Mūr. bung. G karu b. arti parko,, 
centr. guzu šildym. .reikia parduoti | GAUK PARKE
šių. savaitę. Į Gružliu 5 kamb. mūr. hunguloiv su

•t kainii. Iiiitu rūsy. Nauja šilumos 
sistema, gazu. Apsauga nuo potvy
nių. Garažas su “overli*-a,J doors”. 
$20,0(10.

KITI'R: 4 Imtų mūr. 1 — 5 k. ir 
2 4 k. Metinės pajamos $2,166. Pil
na kaina $lK,ųoo.

(rengimai. Naujas garažas. $30,000.

RRIGHTON PARKE:
Mūr. 2 po 4, centr. šildymus, arti 

susisiekimo. Nebrangus.
GAGE PARKE:

Mūr. 5 butui, po 4 kamb. centr. 
šildymas, gražiai atrodo iš lauko, I 
modern. įrengti butui. Oeros pajų- I 
mos. i

Turime visokio dydžio namų Ir 
jvair. biznių. Purūpinnine paskolas 
lengv. sųlyg.

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

PASITEIRAIKITK mūsų namų 
surašė tr įsitikinsite gerats pirkiniais

VARPAS
Kcal Išstatė — Insiiranot, — Itentals 

Notary Pu bliu
5916 So. Westem Avė.

Pltosp. 8-2234

HELP WANTED — FEMAJ.E

A HOME A\ll A POSITIOA 
Al The hm M ay ne < liildnil's Home
Two positions uvuilitlite <>n pnsini 
sliilf, lloii.se Motlier for senini- giria, 
Kelief liniisc Mother wllli sonn- 
kiumliy dalies, ’l^iies*- are idi-al poai 
linus for widow ladi'-s, single wom< n 
and eareer uoinen uh ii is reųūlred 
to live in tln- modern living ųuurters 
i jirnlshi-d. Modern l'neililii-s, nev,

i liuildings. good pny, pleasnnt sur- 
I roundings. Apply l>y l'-tt'-r in own 
1 ii:inilwriling to

i:i-:v. joun w. iteistand 
Kiiperintenilenl

l-OHT tVAYNE (TIILDHEVK HOME 
I*. O. Ilov 2030, Ktntion A.

REIKALINGA ŠEIMININKE 
vyresnio amžiaus, porai — vyrui ir 
invalidei žmonai. Gyventi vietoje, 
geri namai ir atlyginimas. 40 my
lių į vakarus nuo Chicagos. Rašy
kite Mrs I>. Frega, 338 Ix)eust St., 
Batavia, III.

MISCELLANEOUS

Šioje nekilnojamo turto pardavimo 
ištaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

KORY ILA
RĖJAI, ESTATE SALES 

2600 W. 5Vth St. Tel. PRospect 8-6454

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamą turtą per mano įstaigą. 

I Naudokitės mano teisingu patarna
vimu.

E. KURŠIUS
REAL ESTATE SALES 

REpnblic 7-9400

BUILDING & REMODELING

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

VACYS PETRAUSKAS
BUILDING CONTRACTOR 

0936 So. Maplcsvood Av., Eliicago j 
Tel. HE 4-7182 artm CL 4-7450}

mus, biznius, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC

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

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

PR 8-6040 arba RE 7-8534
2405 W. 51 St. WAIbrook 5-50301____________________ __
PRospect 8-3579 (vak. ir sektu.)

BERWYN.5 kamb. namas. Arti 
22nd ir Ridgeland Avė. Karštu 
vand. alyva apšild. Garažas. 33 
pėdų sklypas. 816,900. SVOBODA, 
6013 Cermak Rd. BIshop 2-2162.

REAL ESTATE
Paskolos. Nej. Turtų Valdymas 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDIMAI 

K. MALONIS,
Namų PRospect 8-2071

VIKTORAS ŠIMAITIS
GENERAL CONTRACTOR 

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

Namų tel. BIshop 7-3S40 
2787 Wcst 4Srd Street

Namų statyba, įvairūs pataisymai 
Ir pardavimas. Jei norite pirkti ar 
užsisakyti namų, kuris būtų gerai ift- 
planuotas, patogus, gražus Ir pigus, 
pirkite ar užsisakykite pas

V. ŠIMKUS
Susitarti šaukite TKrmJnai 0-5531 

nuo 6 vai. p. p. kasdien ir sekma
dieniais nuo 10—4 vai. Adresas: 615
Nolton, \Yillow Springs, m. i

ŠILDYMAS
A Stančtouskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius fur- 
nacea), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air oonditionera) ir atliek* 
visus skardos darbus
I546 S. 49th Court, Cicero

T«L OLympie 6-0775 nuo 8 vaL 
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nuo 5 vai. vakaro: 
OLympie 2-6752

LIET. APDKAVDOH AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

llų finansavimas Notarlatas. Valsty- 
008 pat virt Inos kainos.

Prieš darydami apd raudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS 
WAlbrook 5-5671

INTERSTATE INSURANCE AGENCY 
6108 S. Ashland Avė., fthlcago S6, IU,

CICERO. 2-jų butų mūrinis na- 
Vertė lietuvių kaJbon JUOZAPAS' ^as. Arti Western Electric 5 ir 4 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivys- kamh rūsy. Karstu vand alyva 

1 apsild. 2 autom, garažas. Plytelių 
virtuvė ir vonia. 816,900; įmokė
ti $4,500. SVOBODA. 6013 Cer-

kupas Metropolitas. IV laida. Iš
leido “LUX” 1947 m. Štutgarte. 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlll
KNYGA, KURI VISADA ĮDOMI 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto

BEAUTY SHOPS

CAROLINE’S BEAUTY SHOP 
6540 W; Cermak Rd., Bi rwyn.

A l.itliu.iiiiiin Shop. Pi-rrnani-nt VVaving, i 
H.-iir Styling, Cnloring & Trimmiiig. 

<)|M-n l iiiuilay, Tinus. & l-’iirlay 
until 9 P. M.

Call Mrs. .Mitkus — GU 4-32IK 
i-<n Ap|x>intiii<nt.

__ druČT^tores

ROTHE’S DRUG STORE 
1900 So. Cicero Avė.

Lithuanian Presrription Specialisto 
Call in or have youi Dr. eall for 

immcdiate Service. Also a complete
Line of Baby nei-ds & rosmeties for 

your Xmas Gifts.
OLynipic 2-7592 

AUTOMOBILE^

1

____ HARDWARE STORES

BI.RI.CKIS HARDUARE & PAINT 
. STORE

4912 W. I4ili Si., Cicero
A Kiniph-te Line of llard-VVare & 

Pliiiiibing Supplies Toys. (.'ome in 
now for all your Xmas I <,ys Gift Iti-ins 

T<)wnhall 3-2216

_____ RESTAURANTS

TINTORI’S INN 
5008 W. 16th St.

šioje knygoje gražios mūsų žmo
nių pasakos, su paveikslais. Jas 
mielai skaito ir suaugę ir jaunieji. 
Labai tinka lietuvių kalbos pamo
koms. Iš viso 73 pasakos. Kaina 
$2.50 Platintojams didelė nuolai
da.

Užsakymus kartu 
siųskite:

su pinigais

Galima gauti “DRAUGO” 
Administracijoje

Į Newly remodi-led. Serving choice steaks 
and lobster tail. Our specialty is 

Italian foods.

OLynipic 2-274B

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

Over 30 years in Business in thi- viliu- 
loration. S< <- thc many fine Use<l Cars 

lii-ing traded nu thc 1958 Bui< k.
Ask for Ed. Vengianskas.

- APP^JtEL — WOMEJCS
CAN’T GI.T OI T TO SHOP? 

Call laailse Canipliell nt TOwnliall

___ G L A S S

A. A. AUTO GLASS CO.
5121 YV. Cermak Rd., Cicero

Beantifnl Mirrors for your Xmas Gifts. 
I abli- Taps, Dri-ssi r I oįis & Desk Topu 

inade to ord< r.
Ciane in or eall

TOvvnhalI 3-53h7

CLEANERS

KRIGHT CLEANERS
3-6215 arui let uh do your Hhonning , , ...................
nt our store. The mosi diHcriniinatlng , ' ■ K 1 l,‘' T’I,IR9 darbi), hu kitais už
luste in leidies ’ Apparel, l.ing'-rie, 
.lewi-lery', liosi-, Oloves A- Gifts. No 
extra eharge.

THE SHADOW BOX 
________ 2230 So. Cent rili Avė,

”” ~ "^pizzeria" ~

MARY WU’S PIZZA
234.5 So. Iaramie Avė. Cicero

PIZZA SPECIAL1STB

Italian Hnusage, Heef Hnndwlch<‘s, 
Hpaglieitl. Havioli, chleken, Shrlnips, 
and Steaks. Erec deltvery.
____________Call Ob 6-0257____________

 CAB ŠERYJE ~

CAB SERVICE 
MORTAN CAB CO.

5331 W. Cermak Rd., Cicero
24 Hour Service

Kada vyksite j arba ift Cicero ar 
Chicngoa vakarų priemiesčius. Saukit

A MORTAN 
OLympie 2-1606

bet kokių kainų

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

2134 W. 61st Avė. — Cicero, III.

APPUANCES

PAUI, SMERSTIK
Modern Mer<'lian<liHlng Co.

5531 \V. Cermak IUI., Cicero 
Ever.vthing In Kleetrleal Appllnneen 
for your X-mas Needs at. Wholesale
prlces.

BIshop 2-1170 or Ol^-mpic 2-2071

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

mak Rd. BIshop 2-2162.
$1,500 ĮMOKĖTI. 3 butai — 4, 

4, 3 kamb. Pajamų $102 plius sav.
I butas. Apylinkėje 25th ir Sawver 
Avė. Garažns. SVOBODA, 3739 
W. 26th St. LAwndale 1-7038.

CICERO, ILL. Labai švarus, tvir 
tas namas 2 po 4 k. Kamb. di
deli ir šviesūs. Naujas autom.aly
va anšild. kartštu vandeniu. 2 au
tomobiliu garažas, t butas išnuo
motas už $85. Našlys turi skubiai 
parduoti. Tiktai $16.900.

EVerglade 4 1324.'  ----------- --——- .
CICERO. $3.500 įmokėti. 3-jų 

butu medinis namas. Apylinkėje 
52nd ir 31st St. 4, 4. 3 kamb. Ga
zu apšild. $13,500. BIshop 2-2162.

BERWYN. Bungalow Barge- 
i nas. Apleidžia miestą, turi parduo

ti. 13 m. senumo. Gazu apšild. 6 
kamb. Garažas. $17,900; įmokėti
$3,500. BIshop 2-2162.

■ 2-iu augštų mūrinis namas 4 
| ir 4 kamb. Art; 28th ir St. Louii- 

Avė. Garažas. $12,500. LAwndale 
1-7038.

Arti 71-os ir Campbell Avė.
2-jų butų mūrinis namas. 6 ir 6 k. 
Karštu vandeniu alyva apšild. 35 
pėdų sklypas. Garažas.
________ HEmlock 4-4533.________

Al‘Zlf'RF:KITE SUOS NAMT’S 
l’HIKfi N i SII’KRRANT SAIT NA.M.>

5 gražus 100 Plūs mūriniai namai, 
3 mieg., 1 blokas nuo St. Bude baž- 
nyėios ir mokyklos. 3 blokai nuo 
vii-šosios mokyk., šiaurės rytų knmp. 
X4 gatv. ir Kostner. Atdara 1-5 ni-k- 
niai] i<-n|.

.1. K. O’PONNETjTj SONS,
Iii ll-DGPS OP BHTTGIt KOMES

Esscx 5-3873.

STA N KUS
CONSTRUCTION C0.

IftNUOMUOJAMA "-1 POR RENI

NAMŲ SAVININKAI!
Ta'pininkaujame butų išnuomavi

mui. Patarnavimas veltui. Turim* 
laukiančiųjų sąrašų.

VARPAS Real Estate
5916 So. tVesti rn. PRospect 8-2284

IŠNUOM. 4 kamb. butas su centr. 
apšildymu. 931 W. 33rd Place, tel. 
FRontier 6-2248.

EKSTRA, NAMAI!

PliCI-'l-'l-.HHGD KEAI/TY 
hiilding

AND

Išnuom. 4 kamb. apstatytas bu
tas, garu apšild. Nebrangiai. Nuo
mininkas turės prižiūrėti “boile
rį”. 3041 S. Ix»we Avė. 1-as augš- 
tas iš kiemo.

IŠNUOM. 5 KAMB. BUTAS 
$65 i mėn

OLympie 2-9208
IŠNUOM. 4 KAMB. BUTAS (2 

mieg ). Marąuette Parke. Naujai at 
remontuotas. HE,ml°ck 4-7916.

Išnuom. 2-me augšte 5 švarūs, 
šviesūs dideli kamb. (3 mieg. k.).

944 West 35th Place
Išnuom — 4 kamb. butas. Pa

talpa, krautuvė ir mažas butas. Ga 
Įima nuomoti kartu arba atskirai.

1437 So 49tb Avė., Cicero, III. 
Tel OLympie 2-5121

H Atlieka planavimo ir statybos 
B darbus gydytojų ofisų, gyvena
te niųjų ir prekybos pastatų. JO
KI sų pasirinkimui turime virš 300 
B įvairių standartinių projektų. 
tS Ofiso telefonas ir namų 
■ l'lto-.|M-»'t 8-2913

H 7 193 SO. VVCSTEHN AVĖ.

H (Tliicago 36, III.

ANTANAŠIUKAŠĮRAŠOMUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Telef. — HEmlock 4-5881

11928 S. AVestem III 6555
St. Mary Htar of the Sea parap. 

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

6129 S. killMium

ST. SYMPNOROSA PARIŠK
MODEL AT

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

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

4353-55 SO. KEDVALE

G. ENGEL
CONTRACTOR

For appt. RE 5-8538
Atdaras apžiūrėjimui kasdieną 

<lc luxe 3-jų hutų namas 
MODELIS ADRESU

3712 W. 59th St.
$45.500. Žemas įmokėjimas arba 
mainys į namus. Daug pagerinimų.

------ o------
Vienos šeimos namai

60th ir Rutherford Av.
$18,506

Wm. T. TUNNEY
BUILDER 

LUDIX)W 5-3060

PROGOS OPPORTUN1TIES

TAVERNA & PACKAGE GOODS.
Parduodama su viskuo taip kaip 
stovi. Gyv. patalpa. Verčiami par
duoti dėl ligos. Kaina $2,000 Tel.

OLympie 2-0579

Išoiioni. k.-iiiili.-ii'y.s mažoj šeimoj.
Galimybė naudotis virtuve. 3961 So. 
Canipliell Avė. 3-čia» augšt a.-..

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

krautuvė ir namas, 1735 S. Halsted 
St., Chic., III. Teirauti asmeniškai. 
GROCERY and DEITCATESEN
In Marųiicttc l’nrk; living ųuarters: 
ideal šmuli family oi- retired eouple: 
mine. fnrn. includcd: sae. becanse of 
healtb: $1.500.

! įiM tŲ 3 rnioga- 
niuriniH ir nau- 
A n gi iškas heis-

Marqil»tt(‘ park«'

NHjjų, šviesių plytų,
| jiiH 2 muš. ga ražas.

mentas ir augAta pastogė tinka kam- 
I bariams įrengti. Kokliu vonia, ąžuo

lo medis, gazo Šildymas. $23,ooo.
t lX> augfttij apkaltas rm iiinis. 5

“Perskaitei, šia knvžn nesiiausi ka’"b- apat-ioje ir 3 viršuje su utskl- rerSKanęs šią Knyga, nesijausi rl| Namas reikalingas už-
praleidęs veltui laikžĮ" bet SU svie- baigti taisyti. B< ism»ntas. <’«ntia- 
siu prisiminimu širdyje jieškosi linis šildymas. 2 muš. garažas.

$ I

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

I‘|{ 8-6046 arbn RT 7-8534

4545 W. 63rd, St., CMcago 29, III
lllUIMlIlHllilllllllllllllliihlHii  H»

I
NORI PIRKTI

PRospect 8-9324

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

Si novelių rinkinį galit isigyti 
Drauge. Kaina $3.50. Užsakymus 
ir pinigus siųskit:
DRAUGAS, 4545 W.63rd St. St., 
Chicago 29, III.

FIGHT
INFANTILE
PARALYSIS

Parduodama GROSERIŲ KRAU- 
{TIJVft. įsigyvenęs biznis. Švarūs, 
modernūs įrengimai 5 kamb. butas 
užpakaly. įkainuota skubiam par
davimui. Savininkas turi kitus in
teresus. FRnnt-ier 6-5366.

1 SWEDE In need of refrigerators, 
! gas stovės, tvashers and household 
I fumiture of all kinds, or what 

have you? Also small moving jobs
domi reasc.nably. Call —

WALBROOK 5-1462

PARDAVIMUI

KIRE IS DANGEROUS 
A fire alarm will protect you and 
your famiįv. 20 years. guarantee. 
Entirely automatic. Only $4.95.

Pardavimui VALGYKLA. Gausi 
klijentūrą, didelėj lietuvių koloni
joje. Teirautis 2447 W. 69t.h St., 
arba Telef. GRovehill 6-9504 nuo! Phone Erank Colbert today Hud 

son 8-3061.
8015 S. Indiana Avė.SKELBKITES “DRAUGE’

HELP WANTED - MALĖ

S 0 P H I E BARČUS
RADIJO VALANDA

Iš stoties WGES 1290 k. kaadlenų 
nuo pirmadienio Iki šeštadienio nuo 
8:30 iki 9:16 v. ryte, ir ka* plrma- 
<llen| nuo 7 Iki 8 vakare.

SEKMADIENĮ iš radijo stoties 
W OPA 1490 k. tr KM 102-8 MC. 
8:30 iki 9:30 ryte.

Tel. HEmlock 4-2413 
716* So. M*p1ewood Avė.. Chicago 2*

MARCHOFDIMES

SKelbkitės dien. "Drauge-

ŽIŪRĖKITE!! 2-jų butų namas. 
Arti 28th ir Trumbull Avė. 4 ir 4 
kamb. Tuojau galima užimti abu 
butus. Uždari porčiai. Naujos sin- 
kos ir karšto vandens šildytuvas. 
Kaina skubiam pardavimui tik 
$12,900; įmokėti $2,000. SVOBO
DA, 3739 W. 26th St. LAwndale 
1-7038.__________________________

GRA2US. Mūrinis “bay front” 
namas. 3 butai. Arti 27th ir Drake 
Avė., 4-4-4 kamb. Gazu apšild. Ga
ražas. Visas namas gerame sto
vy. Kaina $20,900, arba duokite 
pasiūlymą. SVOBODA, 3739 W. 
26th Št. LAwndale 1-7038.

Mūrinis. 2-jų butų namas 5 ir 
4 kamb. 50 pėdų sklypas. Gazu ap
šildomas. įkainuotas skubiam par
davimui. $10,300. LAwnd. 1-7038.

WE ARE DIJE TO OPEN IN JANUARY 
Mayfair West in Clayton, Mo.

IIAS DPEMNGS l’DR THE EOLLO\VING COMPETENT STAFF
MAITRE D ” COOKS
CAPTAINS i 
BARTENDERS

THOSE ACCEPTED W0ULD BE ENOAGED IMMEDIATELY
AITLY BU.TWF.EN 2—4 P. M. MONDAY TURU FRU) A Y 

DR WRITK BY LKTTER TO PERSONNEI, OFFICE

MAYFAIR HOTE L
806 St. Charles St. St. Ix>uis, Mo.

WAITERS
STEWARDS

Perskaitę dien. “Draugi ”, duokite jį kitiems.

lloii.se
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PADĖKA
D. L. Kunigaikštienės Birutės 

D-jos Chicagos Centralinio Sk. Val
dyba ši r<l i litru i dėkoja: Didž. "cib. 
U et u vos Konsului ir Poniui linu/.- j 
vurdžinnis ir niitlnnuii t'liictigos liet.
\isuouiciK'i už gausų atsilauky iiią 
musų tradiciniame Koncerte-Baliujc ! 
Ijiipkričici 23 <1., Jauniesiems meni 
iiiukiuus: Vitui Y ui i kaitytei, Laimai 
Leonnitytci ir Valentui liorcutui už 
puikini atliktų meilinę programų ir 
paaukavusiems jiems priklausomų 
Honorarų Sibiro Komiui, gerb. Y. 
Jokūbėliui, Zigmui Mnlįejui, nuotai
kingai praveilnsiam meninę dalį, t'bi- 
engus Ramovės sk. pirmininkui P. 
Pirkini už tartų gražų sveikinimo 
žodį ir talku, dienraščiui Draugui, 
L. Vnimgiiitienei ir Sopbie Barelis 
radio valandėlių vedėjoms už nuo 
Intinj garsinimų be atlyginimo, mie
losioms Birutiniiikėiiis už gausias 
aukas bilietui ir loterijai ir už labai 
uolių talkų, taipgi mieliems Kiimovė- 
mims: Anibroziejui, Babeliui, P. (le
nini, V. Mieželiui, M. Rėklaičiui ir 
J. Tiuliui — labai nuoširdžiai mums 
talkinusiems, Studentui Kęstučiui 
Pirkini, Jūratei Variakojienei ir 
p-lėms: Nijolei Lipeiutei, (Iražinai 
Musteikytei, Aldonai Sidzikn.uskait.ei 
ir Živilei Žemgulytei už sėkminga

gėlių vajų. Akelio kapelai už puikia 
šokių muzikų.

Labai gili ir nuoširdi mūsų padė
ka* prikalusi) visiems biznieriams, 
diiosuiai aukavusiems daiktus loteri
jai: Adomėnui, Onai A leksiūnienei, 
Ari Bell, Bjidrikoi, Clmika, Clnir- 
žiuiskienei, Pargini F-cy, It. Pobi- 
laitei, M. Polis, Frenebys ,lewelry, 
Pavid’s (litis, (lėčienei, t iradinskui, 
(Irimui, M. Gurskis, S. Grubliaus- 
kas, Jonušienei, lvanowski, Jureys 
F-cy, Izokail ienei, Kartuliui F-cy, 
Karvelis, Kopliauskas, Kowal(‘\vski, 
Pr. Pmily Kinkas, Patlabai, Plei- 
uiui, Petkui, Prisimint ui, Jūratei 
Petrauskaitei, Josepb l’ikel, J. Lie- 
poniui, V. Lapaitis, Ijoviekis Flo- 
risl, Motiejūnui, Manpiette Bnkery, 
Marginiams, o. .Montvilienei, B. 

.Mielkus, T. Mickevičienei, Marcin
kevičiūtei, St. Rudaičiui, Radvilie
nei, \|. Ročkieuei, Rimšienei, Smil
giai, Slaneeliui, Stelmoko Foto Std., 
(I. SI riuigienei, I). Slankus, Tallat- 
Kelpšai, Triukui, Tverui, Urbonui, 
\ epštai, Saulei Vaisini imis, Wysoeki 
F-cy ir Žitkienci (kelios pavardės ne
įskaitomos).

Visiems prisidėjusiems prie Va
karo pasisekimo Birut ininkės taria 
nuoširdų lietuviškų Ačiū!

jLnmiPTsrvos

VYČIŲ KONFERENCIJA

New Yorko ir New Jersey ap
skrities Lietuvos Vyčių konferen Į 
ei ja įvyks sausio 10 — 12 die
nomis Newarke, N. J., Robert; 
Treat viešbutyje. Smulkesnė su i 
važiavimo programa bus praneš 
ta vėliau. Suvažiavimo garbės 
pirmininkais yra kun. Vi. Kara- 
levičius ir vyčių pirm. L. Jano
nis. Vykdomąjį komitetą suda
ro V. Guzewicz, J. J. Stukas, E. 
Galenitis V. Laukžemis, R. Mis- 
kevvitz, H. Žindžius, J. M. Sab- 
le ir L. R. Stukas. Suvažiavimo 
proga bus išleistas specialus lei
dinys. Visos pajamos eis Lietu
vos Vyčių Lietuvių Stipendijų

j Fondui. F. V.

NAUJA VALDYBA

J. Zichwic, naujai išrinktas 
Los Angeles, Calif., Lietuvos Vy 
čių kuopos pirmininkas, susižie
davo su naujai išrinkta kuopos 
sekretore Mary Ann Slėnis (Slė- 
nyte). Joseph J$ichwic yra inži
nierius, prieš porą metų atsikė
lęs iš New Yorko, kur jo tėvai 
ir dabar tebegyvena. Jų vestu
vės numatytos ateinančių metų

IDEALI KALĖDŲ DOVANA
IŠLEIDŽIAMAS RIBOTAS SKAIČIUS

LIETUVIŲ SIMFONINES 
MUZIKOS PLOKŠTELIŲ

LEIDINYJE:
1 LIETUVOS HIMNAS
2 GRUODŽIO “LIETUVOJE"
3 BACEVIČIAUS SIMFONIJA Nr. 1
4 JOKUBENO “LEGENDA IR
5 REPSODIJA" .

SIMFONINĮ ORKESTRĄ diriguoja JERONIMAS KAČINSKAS 

KAINA $5.00

VERAVOX MASTERPIECE REf’ORDING 
O F

DAINŲ SKRYNELE 
Aliee Stephens Ansamblis — $5.95

birželio pabaigoje ar liepos pra
džioje. Lietuvos Vyčių 133 kuo
pos kiti valdybos nariai yra šie: 
vicepirmininkai — Thomas Ya- 
k^tis ir Edward Bartkus, fin. 
sek r. Lorraine Samolis (Samoly- 
tė), kasin. Helen Bartkus (Bart
kienė), korespondentė Loretta 
Papsys (Papšytė), tvarkdariai 
— J. Rugelis ir J. Kniuipys, iž
do globėjai — J. Peters ir Hed- 
dy Pomering. Dvasios vadu yra 
kun. A. Bučmys. Yra keletas ko 
misijų, kurių pirmininkus pa
skirs naujai išrinktas kuopos 
pirmininkas. Buv. kuopos pirm. 
L. Valiukas ir buv. kuopos vice- 
pirm. A. Skirius nebekandidata- 
vo jokiai vietai. Jie abu yra cen
tro valdyboje — L. Valiukas yra 
Lietuvos Vyčių Centro Valdybos 
vicepirmininkas gi A. Skirtus y- 
ra centro valdybos narys sen
draugių ktiopų reikalams. Meti
niame susirinkime, kuris įvyko 
lapkričio 16 d., kuopa paskyrė 
$10 Ralfui, $25 Šv. Kazimiero pa 
rapijai ir $15 Lietuvos Vyčių 
Centro Valdybai. Rita Medziu- 
kaitč ir Leonardas Valiukas iš
rinkti atstovauti kuopai vietos 
Alto skyriuje.

DAINA IR MUZIKA — LIETUVIO 
PAGUODA

(Sol. J. Liustikaitės koncertui praėjus)

CURTAIN CALL CONCERTS, INC. 
4424 Furman Avenue

BR0NX 66, N. Y.

VERAV0X 
Masterpieee Reeords

Prašau atsiųsti ............... e.'.rz. lietuvių simfoninės muzikos plokš
telių. Rankpinigių siunčiu $. . ........ Ljkusius $............... su

^persiuntimo išlaidomis sumoku, plokšteles pristatant, COD.«k
Vardas ............................................... ................................i «
Adresas ..................... .............. ..........................................

“ JEI TIK BALDŲ REIK,

pas|Rudaitį
TIESIAI EIK.

Niekur nepirksite pigiau, kaip Major 

Fumiture, Ine., 3207 So. Halsted Street

Noriu pateikti “Draugo” skai
tytojams šiek tiek įspūdžių iš 
neeilinio koncerto, įvykusio To
ronte, Prisikėlimo parapijos sa
lėje, gruodžio 7 d. 8 vai. vak. 
Tai buvo iš Europos atvykusios 
viešnios sol. Janinos Liustikai
tės gražus pasireiškimas dainų 
ir operų arijų meniškame perda
vime torontiečiams lietuviams. 
Viešnios koncertui dar talkinin
kavo sol. Vaclovas Verikaitis ir 
smuikininkė virtuoze Carolyn 
Gundy. Solistams akomponavo 
muz. St. Gailevičius o smuiki
ninkei — Rudi van Dijk.

Koncerto programa

Keturiais gana sėkmingais pa
sirodymais lyrinis sopranas Ja
nina Liustikaitė padainavo šių 
kompozitorių kūrinius: A. Scar- 
latti, G. Sarti, G. Paisiello, Fr. 
Schubert, V. Bellini, G. Verdi, 
Anonimo, G. Bizet ir A. Boito — 
originaliose kalbose, o iš lietuvių 
kompozitorių — J. Žilevičiaus, 
A. Kačanausko, J. Tallat - Kelp

šos ir J. Bertulio. Dideliems pu
blikos plojimams apraminti so
listė dar davė “priedo” — sve
timųjų ir savųjų kūrėjų kompo
zicijų.

Puikiu savo pasirodymu dai
nos mene ir nuoširdžia laikyse
na s2enoje sol. J. Liustikaitė už
kariavo torontiečių lietuvių šir
dis. Tai rodė nenutilsiančios plo 
jimų audros. Čia norėtųsi tik 
tiek pastebėti, jog solistės J. 
Liustikaitės ypačiai stiprios esa
ma augštosiose gaidose. Smul
kesnis techniškasis jos muziki
nio pajėgumo aptarimas, be abe
jo priklauso muzikos žinovams.

Smuikininkė Carolyn Gundy 
scenoje pasirodė du kartus. Ji 
pagrojo A. Vivaldi. J. Sibeliaus, 
A. Dvorak, P. M. Sarasate, H. 
Wieniawski smuiko solo parti
jas. Ši menininkė taip pat su
žavėjo publiką itin drąsia, rit
minga laikysena scenoje ir pui
kiu grojimu. Jos atliktieji daly
kai taip pat buvo palydėti gau

siais plojimais, iššaukiant netgi 
pakartojimui.

Sol. V. Verikaitis pasirodė sce 
noje vieną kartą su St. Šimkaus 
ir K. V. Banaičio kompozicijo
mis bei G. Verdi “Pražudei ma
no laimę” iš operos “Kaukių ba
lius”.

Sol. V. Verikaitis scenoje vi
sada yra torontiečių šiltai sutin
kamas ir gausiais plojimais pa
lydimas. Taip buvo • i c šį kartą.

Dar apie solistę
Rašąs šias eilutes jau daugiau 

kaip dešimtmetis sekė ir tebese- 
ka D. Britanijoje prisiglaudusių 
lietuvių gyvenimą. Tą jų gyve
nimą teko stebėti, galima saky
ti, pro “Didž. Britanijos Lietu
vio”, o vėliaus — pro “Europos 
Lietuvio” langą (prenumeruo
jant tą savaitraštį ir bendradar
biaujant jame). Galėčiau pasa
kyti, jog pamilau toje saloje prie 
globstį radusius lietuvius, Gi jų 
tarpe buvo ir šiandieninė Toron
to lietuvių viešnia Janina Lius
tikaitė. Ji ten dažnai pasirody
davo įvairiuose parengimuose, 
minėjimuose ir t.t. Publika ir 
ten ją gana nuoširdžiai sutikda
vo, nes visi jautė, jog tikrai jos 
asmenyje esama bekylančio ta
lento.

Tik paskutinius dvejus me
tus sol. J. Liustikaitė buvo pra
nykusi iš Didž. Britanijos metro
polinės salos. Ji buvo išvykusi 
muzikos studijoms į Italiją. Su 
koncertais ji yra ne kartą pasi
rodžiusi Anglijoje, Vokietijoje, 
Italijoje, o dabar štai matome 
atvykusią ir Šiaurės Amerikon.

Solistė kilimu yra žemaitė. Ne 
be reikalo koncerto metu šalia 
manęs sėdėjusi kita žemaitė 
man į ausį prašnabždėjo: “Že
maičiai niekur neapsijuokina”.

Ji muziką studijavo Šiaulių 
muzikos mokykloje, Muensterio 
konservatorijoje, Anglijoje ir Ro 
moję.

Linkėtina sol. J. Liustikaitei 
ir toliau savo gerą balsinę me
džiagą tobulinti ir kaskart siek
ti muzikinio meno augštybių.

Pr. Alšėnas

PATIESKOJIMAI
i

Jieškomas ADOMAS KABLIAU
SKAS (KABLOFSKI), s. Adomo, 
kilęs iš Igliškėlių kaimo, Marijam
polės apskr. Į Ameriką atvyko 
1910 m., 1924 metais, gyv. Pots- 
ville, Pa. Jieško jo brolis. Jieško- 
masis, arba kas nors iš jo šeimos 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: A. 
Kabliauskas, 812 E. 58th St. Chi- 
cago 37„ III. MIdway 3-7741.

Camden, N. J.
Vestuvių sukaktis

Ona ir Jonas Januliai iškilmin
gai minėjo savo 3(1 metų vedybi
nio gyveninio sukaktį lapkričio 
27 d.. Su savo giminėmis ir ge
riausiais bičiuliais vaišinosi prie 
stalų, kurie buvo^ apkrauti įvai
riausiais valgiais, gėlėmis ir tor
tais. Svečiams pakėlus šampa
no taures ir sudainavus “Ilgiau
sių metų”, Onai Janutienei nurie 
dėjo per veidą ašaros, nes jos 
brangiausi tėveliai, sesutė ir bro 
lis vargsta šaltajame Sibire. Su
kaktuvių proga jiems išsiuntė po 
gerą siuntinį. Muzika visus links 
mino Antanas šalčiūnas iš Phila- 
delphijos; prie stalų pagelbėjo 
Birutė Vvgeliūtė, Danutė Gasiū- 
naitė ir Estera Bendžiūtė Nie
kad Januliai nepagalvojo, kad 
po 30 metų jie bus taip toli at
siskyrę nuo savo tėvelių. Janu
lis sako, kad rodos neseniai Lie
tuvoje 1927 m. apsivedė ir bu
vo linksma visiems kartu. Janu
lių giminės iš Californijos ir 
Camdeno bei bičiuliai linkėjo su 
laukti 50) metų vestuvių sukak
tis. A. Malinauskienė

Sigrid Undset paroda
Gothenburgo miesto knygy

ne, Švedijoje, išstatyta parodon 
Nobelio premiją laimėjusios ra
šytojos Sigrid Undset rankraš
čiai ir jos veikalų pirmosios lai
dos. Rašytoja, kaip žinome, 
atsivertė į katalikybę. II Pasau
linio karo metu ji gyveno New 
Yorke ir veikė čia su Skandi
navijos katalikais. Mirė 1949 
metais.

Statys atomų skaldytoją
Argonne atominei laboratori

jai paskirta pusantro miliono 
dolerių pradžiai statybos nau
jo atomų skaldytojo, kuris 
veiks 12’/2 milionų elektroninių 
voltų jėga ir kuris kainuos $27,- 
000.000.

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

VIRŲ IR SKALDANČIŲ ŽAIZDŲ 
negali ramiai sėdėti tr naktimis 

miegoti nes jų užsisenėjusios žaidęs 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių žaidų uždėkite 
LEGULO Ointment Jos gydymo 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak- 
ti Vartokite jų tapgi nuo skau
džiu nudegimų. Ji tappgi paftallna 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
S1S Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S EOt|T su
stabdo džiovinimų odos ir perplyštmų 
tarppiršCių Yra tinkama vartoti nuo 
žžiūstančios suskilsiąs odos dedir- 
vinių odos išbėrimų tr t t taipgi 
tinkama varoti vaikučiams,kada pa 
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty
klų Ji yra gera gyduolė nuo Iš 
viršinių odos ligų. Le-
gulo Ointment yra 
parduodama — po 75 
centų, $1.25 Ir $3.50.
Pirkite vaistinėse Chi- 
eagoje ir apylinkėse:
Milwaukee, Wis., Ga- 
ry, Ind. ir DetroitMi- 
chigan, arba rašykite 
ir atsiųskit Money Or
derį Į —

LEGULO, Department I)., 
5618 W. Eddy St., Chieago 34. III.

Skelbkite “Drauge"!
PENKEFitlI METU MIRTIES 

SUKAKTUVES
/

Jieškomi: 1) VLADAS RALIU- 
GA, s. Juozo, gim. 1910 m. Jieško 
jo sesuo Kazimiera Miežetienė iš 
Kretingos. 2) BRONE PETRUKAI 
TE, kilus iš Vabalninko miesto, j 
Ameriką atvyko apie 1930 m. Jieš
ko Valerilja Dumbrytė Ramonienė 
gyvenusi Biržų mieste. 3) STASYS 
TAMULIS, iš Karciamų. Atsiliep
ti šiuo adresu: F. Mataitis, 1632 
S. 49th Court,, Cięero 50, III.

Svečių kambario baldai, miegamieji, virtuvės 

setai, šaldytuvai, virimui pečiai, kilimai, televizijos 

aparatai, vaikams žaislai ir daug kitų prekių už — 

Wbolesale kainas.

t?
PREKYBA ATIDARYTA IKI KALĖDŲ 

KASDIEN 9 — 9 VALANDOS. 
SEKMADIENIAIS 12 5 VALANDOS.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAIumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS

---------------------------------------------------------------------- ■

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

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė. Arti visų “subways”) -u-/ -d

Mūsų firma yra gavusi iš "Intourisl" Moscow oficialų leidimą — "License" 

tiesiog siųsti pakietus į:
USSR, LIETUVĄ, ESTIJA, LATVIJA, UKRAINA, BYELO - RUSIJA, BUKOVINA, 
ARMĖNIJA IR | VISAS SOVIETŲ RESPUBLIKAS.

Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, šių sti mums paštu arba kitom priemonėm. — kaip 
siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių dienų siuntėjas 
gaus oficialų kvitą iš pašto Post Office.
UŽMIESČIO KLIJENTAI GALI BCTI TIKRI, KAD JŲ PRISIŲSTI SIUNTINIAI BUS TUO
JAU SUTVARKOMI. GAVŲ JCSŲ PAKltfTĄ TUOJAU PAT PASIŲSIME JUMS DETALIA 
IŠLAIDŲ SĄSKAITA.

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO IŠLAIDOS, TR MUITAS, VRA IŠ ANKSTO ČIA. APMOKA
MI. JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINĮ BE JOKIŲ PRIMOKĖSIMŲ.

MORU KLIJENTŲ PATOGUMUI. MES TURIME NERIBUOTA PASIRINKIMĄ MEDŽIA
GŲ ODŲ AULINIU BATŲ IR B'ATUKŲ, LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIŲ, VAIKAMS 
ROBU SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITŲ DALYKŲ AUGSCIAUSIOS KOKYBES, PRIEINA- 
MIAURIOMIS KAINOMIS. PILNAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ VAISTŲ. IŠSIUNCIAMlE SIU
VAMAS MAŠINAS, RAŠOMAS MAŠINĖLĖS, MECHANIŠKUS IR TECHNIŠKUS INSTRU
MENTUS, IR FOTO-APARATUS, REIKALAU KITĘ MORŲ KAINORAŠČIO. x

PASTABA! NEGALIMA SIŲSTI MAISTO PRODUKTUS KARTU SU KTTAJS DAIKTAIS 
VIENAME PAKIETE.

Garantuojame greitą išsiuntimą ir pristatymą 
Mūsų moto: Speciali atyda bei asmeniškas patarnavimas kiekvienam klijentui.

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

Mūsų klijentų patogumui atidarėme skyrius Clevelande ir Detroite, ądresai:

A A
STASYS TAMAŠIŪNAS

Gyv. 6136 Archer Avc.,
Argo, III.

Mirė 1952 m. gruod. mėn.
14 d., sulaukęs 64 m. amž.

Gimė Lietuvoje, Ukmergės 
apskr., Žemaitkiemio parap.
Valtūnų kaime.

Palaidotas Resurrection ka 
pinės, Argo, III.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime už
miršti. Lai gailestingas Dievąs suteikia jam amžiną ramybę.

Už jo sielą užprašėme gedulingas Šv. Mišias gruod. 14 
d., Šv. Blazėjau parap. bažnyčioje, Argo, III. Prašome vi
sus gimines ir pažįstamus pasimelsti už a. a. Stasio Tamašiū- 
no sielą.

Mes tavęs, mūsų brangiausias., niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes ankščiau ar vėliau pas 
Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę: Žmona Kathcrinc (Vaičiūnaitė); 2 sūnūs: Vin- 
cent ir Stanley; 2 dukterys: Nellie Rydnak ir Julia Wo.jcie 
chowH*7, ir jų šeimos.

DVTE.TŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVES

900 UITERARY ROAD
CURVELAND 13, OHIO 

Tel. TDWER 1-1461

11339 JOS. CAMPAU 
DRTROIT 12, MICH.

Tel. TOWNSRND 9-3980

A. A.

JAMES R. CHERRY
(Vyšniauskas) -

Jau sukako dveji metai, kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą a. a. JAMES R, CHERRY 
(Vyšniauską). Netekome savo mylimo gruodžio 17 d., 1955 m.

Nors laikas tęsiasi, ,mes jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jo liūdną prasišalinimą iš mūsų tarpo 
užprašėme Šv. Mišias už jo sielą gruodžio 17 d., 7:00 vai. ry
to, su egzekvijomis, Nekalto Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios bažnyčioje, (Brighton Parke).

Kviečiame visus gimines, draugus, .kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti 
už a. a. James Cherry( Vyšniausko) sielą.

Nuliūdę: Žmona, motina, broliai, sesuo, švogerkos, uoš- 
iai k kiti giminės.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, 1957 gruodžio H
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X Balio Sruogos mirties de

šimtmetį paminės visi čikagiš- 
kiai, atsilankę šį sekmadienį 4 
vai. į Jaunimo Centrą, kur 
įvyks B. Sruogos kūrybos va
karas. Jurgis Blekaitis pateiks 
minčių apie Sruogos kūrybą, 
aktoriai A. Dikinis, K. Gan- 
drimas, Z. Kevalaitytė, I. Ni- 
vinskaitė, A. Rūkas, V. Valiu
kas pateiks ištraukų iš B. Sruo
gos veikalų, solistai S. Valiukie- 
nė ir V. Baltrušaitis, VI. Jaku- 
bėno akompanuojami, atliks 
koncertinę dalį, A. Paukštys pa- 
smuikuos. Minėjimo metu veiks 
B. Sruogos gyvenimo ir kūry
bos paroda, ten pat galima bus 
įsigyti šiandien iš spaudos išė
jusią B. Sruogos knygą Dievų 
miškas ir ankstesnius jo veika
lus. Rašytojų Dr-ja kviečia ry
toj neužmiršti Sruogos. Įėjimas 
nemokamas; techninėms išlai
doms padengti priimamos lais
vos aukos.

X Balfo 4-to skyriaus susi
rinkime, gruodžio 8 d. išrinkta 
nauja valdyba 1958 m. Ją su
daro pirm. E. Markūnienė, vice- 
pirm. A. Bitautienė, sekr. B. 
Tūbelis, ižd. J. Vadopalas, ko- 
resp. V. Tubelienė. Kandidatai 
yra L. Pračkaila ir A. Griškė- 
nas. Rūbų vajaus metu surink
ta apie 300 svarų drabužių. 
Skyriaus valdyba dėkinga A. 
Steikūnui už jų skubų perveži
mą į apskrities sandėlį.

X Laiškų iš Lietuvos Drau
ge gauta keletą šimtų. Vieni jų 
persiųsti Balfui, kiti surastiems 
adresatams, treti buvo paskelb
ti pajieškojimų skyriuje. Iš vi
so privatūs asmenys atsiėmė 
146 laiškus. Drauge šiuo metu 
dar yra 104 laiškai. Skaitytojų 
prašome kad pastebėję jog ko
kiam pažįstamam yra laiškas 
iš Lietuvos, jį painformuotų.

x Marytė Meškauskaitė, veik
li Korp! Šatrijos narė, su nepa
prastu kruopštumu rūpinasi, 
kad bufetas ateitininkų rengia
mame Naujų Metų sutikimo ba
liuje būtų gerai ir skoningai 
paruoštas.

X Barbora Dainauskas, 5730 
S. Artesian avė., Draugo ir tė
vų marijonų naujų namų pa
šventinimo proga paaukojo tė
vams marijonams 5 dol.

ŠAUNIAI SUTIKSIME 
NAUJUS METUS

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje šiemet, kaip 
ir kasmet, ruošia tradicinį nuotai
kingą 1958 Naujų Metų sutikimą
— gražioje Midwest Hotel salėje 
13-me aukšte (6 N. Hamlin Avė. 
prie Madison St.) Gros visų mė
giamas Jurgio Akelio orkestras, 
bus patogus bufetas „ nuotaikingi 
šokiai, dainos, gėlės ir puiki kultū
ringa lietuviška nuotaika. Svečių 
patogumui ir aplinkos jaukumui 
bus atskiri dailūs staliukai po 4, 
po 8 ir po 10 žmonių.

Prašoma staliukus iš anksto už
sisakyti ir pakvietimus įsigyti šio
se vietose: Marginių krautuvėje, 
2511 W. 69th St., J. Karvelio krau 
tuvėje, 3322 So. Halsted St., Br. 
Siliūno maisto krautuvėje, 4600 
So. Fairfield Avė., Stanbergų mais 
to krautuvėje, Cįcero, prie šv. An
tano bažnyčios. M. Šimkus real 
estate, 4259 So. Maplewood Avė, 
CL 4-7450, arba pas L. T. A. Sam
būrio valdybos narius: V. Mažeika 
PR. 6-8206, St. Mankus GR 6- 
2723, Pet. Vėbra CR 7-2478, J. 
Dauparas HU 8-4119.

Sambūrio valdyba maloniai kvie 
čia visus Lietuvius su savo arti
maisiais ir draugais šiemet gau
siai dalyvauti Sambūrio ruošiama
me Naujų Metų sutikime.

Pakvietimas - Įėjimas 5 dol., stu 
dentams — 3 dol.

Pradžia 9 vai. vak., pabaiga 4 
vai. ryto.

P. S.: Automobilius pasistatyti 
galima 3900 West Madison Street 
(Goldblat’s parking, — vienas blo
kas į vakarus nuo minėto viešbu
čio).

L. T. A. Sambūrio valdyba.

X D. L. Kunigaikštienės Bi
rutės d-jos Centrinio Chicagos 
sk. tradicinis koncertas-balius, 
įvykęs lapkričio 23 d., praėjo 
labai sėkmingai ir davė gryno 
pelno 1,018.23 dol., kuris buvo 
paskirstytas taip: Sibiro Fon- j 
dui — 300 dolerių, Buv. Lietu- Į 
vos kariams ir invalidams Vo
kietijoje sušelpti per Balfo įgal. 
— 150 dol., Laisvės Kovų Inva- i 
lidų Sąjungai J. V. — 100 dol., Į 
Vasario 16 gimnazijai — 251 
dol., žurnalui “Karys” — 20 
dol., žurnalui “Lituanus” — 25 
dol. ir Kultūros Fondui — 10 
dol. Likusieji pinigai bus su
naudoti skubiai organizuoja
mam didesniam skaičiui siunti
nių išsiuntimui vargstantiems 
tėvynėje ir Sibire. Bus siunčia
mos medžiagos apsiaustams ir 
kostiumams ir per Baifą stan
dartiniai vaistų paketai.

X Zuzana Mačienė, gyvenan
ti su savo šeima 6803 S. Rock- 
well St., Chicago, šv. Antano 
ligoninėje turėjo sunkią vidu
rių operaciją gruodžio 8 d. Dr. 
Tumasonio priežiūroje, nenuils
tamai lankant šeimos nariam, 
žymiai sveiksta. Zuzanos duk
relė solistė dainininkė Genovai
tė Mačytė, išsėdėjus 32 valan
das prie motinos lovos gruodžio 
8 d. dar dalyvavo lietuvių ka
lėdinės eglaitės programoje.

Lanko Zuzaną jos vyras Te
ofilis, jos kita dukrelė Elenutė 
su šeima, kun. Juozas Vaškas, 
MIC, J. Tarulis su žmona ir kt. 
Zuzanos bendradarbės siuvyk
loje meldžiasi už jos sveikatą 
ir užprašo šv. mišias.

X Šatrijos korporacijos me
tinė šventė, įvykstanti sekma
dieni, gruodžio 15 d., pradeda
ma šv. mišiomis 10 vai. tėvų 
jėzuitų Jaunimo centre. Iškil
mingo posėdžio metu paskaitą 
remtą Šatrijos šūkiu — “Me
nas grožiui, grožis gyvenimo i 
tobulumui” — skaitys Aldona 
Augustinavičienė. Meninei da
liai montažą išpildys Elena 
Biandytė, Elena Brazytė, Indrė 
Paliokaitė ir Rasa Augiūtė.

X Monika Dzirvonienė, Ma
rijona Paukštienė ir Aleksand
ra Kivėnienė rūpinasi Kalėdų 
paketėliais saleziečių gimnazi
jai Italijoje. Kivėnienės net trys 
sūnūs ten mokosi.

X Barbora Jerome, duktė 
JAV gimusių ir augusių žymių 
lietuvių veikėjų Juozo Jerome 
ir Ievos Stasiukaitės-Jerome 
įstojo į Chicagos Augšt. Litua
nistikos mokyklą.

X Petronėlė Dapkus, 4414 
|So. Artesian Avė., einant gat
ve suklupus nusilaužė dešinę 
ranką ir skaudžiai užsigavo nu
garą. Išbuvus keletą dienų ligo
ninėj grįžo į namus, bet reikės 
daug laiko kol pilnai sustiprės.

I
X Lituanica, Chicagos lietu

vių futbolo klubas, rengia Ka
lėdų vakarą gruodžio 25 d. 7 v. 

j vak. Lietuvių auditorijoj. Sta
liukais rūpinasi klubo narys V. 
Miceika.

X Marija Rudis Chicagos 
Augšt. Lituanistinės mokyklos 
iventoriui įgyti paaukojo stam
biausią auką — 300 dol.

X P. Petrauskui yra laiškas 
iš Kauno, MaJauskUii Jose p h iš 
Kuprcliškio ir Balsiui Jonui iš 
Skaudvilės. Atsiimti Drauge.

X J. ir sūnus J. Breivės per
sikėlė į savo namą 1437 S. 49th 

Į Avė., Cicero, III. Tel. OLympic 
2-5121.

X Mažam miesteliui reikalin
gas daktaras. Jis rastų įrengtą 
kabinetą. Klimatas čia gražus 
ir šiltas. Gyventojų apylinkėj 
apie 5,000. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis šiuo adresu: 
Rev. Justin Klumbis, P. O. Box 
700, Hatch, New Mexico.

KALĖDOS KORĖJOJ

JAV kariai Korėjoj puošia eglutę. Vienas karys yra iš Grand 
Rapids, Mich., antras iš Arizonos ir trečias iš Marion, Ind.

(INS)

CHICAGOS ŽINIOS
Pijaus XII ir Eisenhowerio 

sveikinimai
Švenčiant šimto metų sukak

tį nuo tėvų jėzuitų pastovaus 
įsikūrimo Chicagoje, buvo pa
gerbta šimtas labiausiai pasižy
mėjusių čikagiečių, kuriuos pa
rinko speciali komisija, Taip 
buvo pagerbta eilė miesto parei
gūnų, verslininkų ir profesiona
lų, pramonininkų, pirklių, mo
kytojų, laikraštininkų, rašyto
jų ir kitų pasižymėjusių, ku-
riuos, atvykstančius į banketą nepastebėjo, kad Allcox buvo
Palmer viešbutyje sutiko baltai 
apsirengusios mergaitės paly
dovės ir raudonu kilimu nuve
dė prie garbės stalo. Iš viso bu
vo 1,600 svečių. Buvo gautas 
specialus Šv. Tėvo palaimini
mas. Atsiuntė laišką preziden
tas Eisenhoweris, pasidžiaugda
mas: “Tėvo Marąuette ir tėvo
Damen dvasia yra su jumis šią j ėmė Esposito, kai tuo tarpu ki
ną ktį.” Prezidento suminėtas ti du pabėgo nepastebėti. Su- 
tėvas Marųuette buvo Vienas'gautąjį atpažino Budriko krau- 
pirmųjų baltveidžių, kuris jau tuvės tarnautojai. Banditai iš- 
1673 metais aplankė tą vietą, nešė pinigų ir prekių už $2,500. 
kur vėliau išaugo Chicaga. Tėv.
Damen prieš šimtą metų įstei
gė Šv. Šeimos bažnyčią Chica
goje.

Chicagos meras jėzuitams dė
kojo už nuopelnus švietimo ir 
dvasinės kultūros srityje. Illi
nois universiteto prezidentas dr. 
D. Dodds Henry, kuris vadova
vo programai, pažymėjo: “Mes 
ateiname iš įvairių tikybų, bū
dami įvairios padėties žmonės, 
kad pareikštume savo gražų 
įvertinimą to, ką šiam miestui 
padarė tėv^i jėzuitai.”

Ispanai dėkingi 
amerikiečiams

Ispanijos ambasadorius JAV 
Jose Maria Areilza, kalbėdamas 
Užsienio Santykių tarybos su
ruoštuose pietuose Chicagoje,

Pas sugautąjį nieko nerasta.

Nauja Azijos slogos banga?
Dr. H. Bundesen spaudai pa

reiškė savo baimę, kad pabai
goje gruodžio mėnesio gali vėl 
pasireikšti nauja aziatiškos slo
gos epidemija. Nuo rugsėjo 1 
d. JAV-se aziatiška sloga sirgo 
apie 20,000,000 žmonių. Tai bu
vo viena iš plačiausiai palietu
sių epidemijų per paskutinius 
40 metų; šiuo metu ta epidemi
ja, atrodo, jau bepranykstanti.

Rankinukai pašto dėžutėse
Paskutiniu metu kasdien įvai

riose pašto dėžutėse Chicagoje 
atrandama maždaug po 50 ran
kinukų. Dažniausiai iš jų pini
gai pavogti. Jeigu rankinukuo-

Morrison viešbutyje, dėkojo ge randama adresas, paštas pa- 
amerikiečiams už ūkinę paramą, j siunčia juos savininkėms, tik 
kuri daugiausiai gaunama įren- jos turi užsimokėti persiuntimo 
giant Ispanijoje karines bazes, išlaidas.
Jis pažymėjo, kad naujai Ispa- į —
nijoje įrengtos aviacijos bazės ' ______,
bus neprieinamos sovietų le
kiančioms bomboms ir tie kari
niai įrengimai sovietus gerokai 
atbaidys nuo agresijos. Amba
sadorius taipgi pažymėjo, kad 
šiais metais 285,000 amerikiečių 
turistų lankėsi Ispanijoje.

30 naujų aikštelių 
žaidimams

Chicagoje numatyta įrengti 
30 naujų žaidimo aikštelių. Jų 
įrengimas kainuos $2,181,000.

X “Gajos" gydytojų korpo
racijos bendros šventos mišios 
bus sekmadienį, gruodžio mėn. 
15 dieną, 10 vai. Tėvų Marijo
nų naujoje vienuolyno koplyčio
je — 4500 West 63-ji gatvė.

Nuo 9:30 ryto toje pat kop
lyčioje bus kląusoma išpažinčių.

Visi gydytojai su šeimomis 
prašomi dalyvauti. — Valdyba

X Balys Pakštas, jau baigia 
įrengti salę Califomia ir 38 gat
vių kampe. Jos atidarymas į-- 
vyks gruodžio 27, 28 ir 29 d.

šė Juozo Budriko brangenybių 
krautuvę 3241 S. Halsted St. 
Jo vardas Francis Esposito, 28 
m. amžiaus, gyvenąs 11054 
'Green Bay Avė. Jį sugauti pa
dėjo pas Budriką tarnaująs 
Norbert Allcox, 35 m. amžiaus. 
Kai banditai liepė dviem tarnau
tojams ir dviems ten buvusiems 
pirkėjams gulti ant žemės, jie

krautuvės užpakaliniame kam
bary. Allcox sekė plėšikus iš 
krautuvės, panaudodamas pra
važiuojančiojo automobilį ir ties 
33 gatve ir Morgan informavo 
sutiktus policininkus, kurie ėmė 
vytis plėšikus. Susigrūdus ma
šinoms ties 37 gatve, policinin
kai, iššokę iš automobilio, su-

PADEKIME ARTIMIESIEMS LIETUVOJE 
IR SIBIRE

Siunčiame i Lietuvą, SSSR ir Idtus kraštus Anglišką me
džiagų, avalynės, vaistų ir maisto siuntinius, taipgi nmilnrrr. mu
zikos instrumentus ir kita. Vartotų daiktų nesiunčtame.

VftL DIDELI KIEKIAI ir LABAI NUPIGINTOS KAINOS!

No. 7 — 10 sv. cukraus,
10 sv. taukų ...................... *16.25

No. 8 — 20 sv. cukraus *11.61

No. !» — 20 sv. kiaulinių
taukų ...................................... *20.90

No. 30 — 20 sv. kvietinių
miltų ...................................... *10.86

No. 35 — 10 sv. kumpio,
5 sv. Kalami ir 6 trv. 
barono ................................. *32.76

No. 38 — 20 sv. ryžių

PATRIA 3IFT PARCEL C0.
3741 West 26th St., Chicago 23, UI. USA Tel. CRawford 7-2126 

3305 S. Halsted St. (Alfonsas Kavaliauskas). Tel.: LA 8-2021. 
6908 Superior Avė., Cleveland S, Ohio (Bronius Gražulis). 
Universal Parcel Service Co., 414 Scribner Avė., N.W. 

Grand Rapids 4, Michlgan

Pasižymėjo čikagiečiai
Chicagos Jaunių Komercijos 

ir Industrijos sąjunga išrinko 
keturis labiausiai pasižymėju
sius čikagiečius. Ta garbė teko: 
daktarui Th. Baffes, 34 m., ku
ris parodė daug sugebėjimo 
operuodamas vaikus ir ištaisy
damas jų kraujo indus; pagerb
tas kun. J. Jonės, 30 m., Cook 
apskrities kapelionas ir direk
torius Šv. Leonardo namų, kur 
gali prisiglausti išleisti iš ka
lėjimo; tarp pasižymėjusių yra 
ir Perry Brand, 35 m., iš Wil- 
mette, pagelbįs savo apylinkės 
jaunimui, pagaliau išrinktas ir 
pramonininkas Dwight D. Guil- 
foil, 35 m., kuris padeda invali
dams rasti darbo.

Britų išradimas svarbesnis 
už Sputniką

Dr. H. C. Urey, Chicagos 
universiteto fizikos chemikas, 
Nobelio laureatas už naujus at
radimus sunkiojo vandenilio sri-

Sugavo apiplėšusi Budriką tyje, spaudai pareiškė, kad nau- 
_ įjasis britų atradimas — iš jū-
Chicagos policija sugavo vie-|rose esan5io aunkiojo vandeni. 

na ii trijų vagių, kurie apiplė- Uo energij, _ svar.
besnis už sputniką. Jo apskai
čiavimu, tuo būdu atrasti nauji 
energijos šaltiniai, kurie prilyg
tų 45 bilionams tonų gazolino. 
Jos jėgos užteks visam pasau
liui nenumatytai ilgiems lai
kams. Anot šio mokslininko, po 
šio atradimo reikia laukti pra
moninės revoliucijos.

Liepę žiūrėti televizijos, 
grobė namus

Nakčia į penktadienį trys 
banditai, nuduodami, kad jie yra 
dujų bendrovės tarnautojai, įė
jo į Green šeimos namus 6415 
N. Kenton, Chicagoje, namie 
esančiam vienam vyrui ir vai
kui liepė sėst ir žiūrėt televizi
jos, o patys iš namų gabeno 
įvairias gerybes į savo automo
bilį. Po kiek laiko grįžo iš mies
to kiti namiškiai su svečiais — 
iš viso keturi žmonės. Banditai 
ir juos pasodino prie televizijos, 
o patys pripildė dar ir jų auto
mobilį gėrybėmis, apiplėšė at
važiavusius ir patys išsiskubi
no. Policija tuojau jų ėmė jieš- 
koti. Vien kailinių ir brangeny
bių banditai išvežė už $10,000.

Kalėjimas dėl sukčiavimo 
mokesčiuose

Chicago Heights kontrakto- 
rius Benjamin G. Lange, 66 m. 
amžiaus, nubaustas $5,000 pa
baudos ir keturiais mėnesiais 
kalėjimo už tai, kad buvo nu
slėpęs dalį savo pajamų ir už 
1951 ir 1952 metus ir nebuvo 
tuo būdu sumokėjęs $51,493.

KAS KĄ IR KUR
— Marųuette Parko Tėvų Mari

jonų Rėmėjų 5 skyrius šaukia su
sirinkimą gruodžio 15 d. 3 v. p.p. 
Gimimo Panelės švč. parapijos sa
lėje. Kviečiami visį nariai atsilan
kyti. Bus vaišės.

Valdyba — P. Dublnsldenė

No. 46-22 sv. brt. 9 dėž.
bacono ................................ (28.66

No. 47 — 22 sv. brt. 9 dėž.
kumpio .................................. 32.88

No. 48 — 20 sv. Malami *30.94
No. 49 — 22 sv. bruto *10.76 
Mūrio 1000 Or.
Kviesto 860 Gr. 
šokolado 1000 Or.
Atnerik. cigarečių 60 
Kakavos 466 Gr.
Kavos 466 Gr.
Medaus 1368 Gr.
Pieno miltelių 1368 Gr.

*11.26 Kepimui alyvos 1600 Gr.

Statybų daugiau biliono
Šiais metais Chicagoje tiek 

daug statybų, kad jau bus tre
ti metai, kada statybų vertė 
prašoka bilioną dolerių. Dar 
galutini duomenys nesuvesti, 
bet numatoma, kad Chicagos 
statybos gali siekti netoli 
$1,000,000,000.

Pavogė brangius kailinius
Iš Rosalind Bernstein buto 

vagys išsinešė kailinius, kurių 
vertė $3,500, ir apyrankę, $300 
vertės.

IŠARTI IRTOLI
J. *. VALSTYBĖSE

— Ona ir Vincas šalčiūnai, 
Philadelphia, Pa., gruodžio 7 d. 
susilaukė sūnaus.

— Amerikietis rūpinasi trem
tiniais. Vokietijoje stovįs ame
rikietis karys Charles E. Reeves 
paskelbė San Francisco Exami- 
ner laikraštyje laišką, kuriame 
rašo, kad jis lankė lietuvių naš
laičių stovyklą Vokietijoje. Ka
rys rašo, kad tremtiniai turi 
sunkiai gyventi iš pašalpų. Jo 
aplankyto j vietoj gyvena 124 
vaikai lietuviai, kuriems reikia 
pagalbos. Vaizdas kurį jis ma
tė stovykloj jį sukrėtė. Atrodo, 
kad laiško autorius bus lankęs 
Vasario 16 d. gimnaziją.

Užsisakykite
Naujai išleistą knygą
“A NEW LOOK AT 

CHRISTMAS
DECORATIONS”,

kurių suredagavo 
sesuo M. Gratia, (Listaitė)
Marijos AugštesnSs mokyklos 

meno dalykų mokytoja

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

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

Kaina $4.95.
Užsakymus siųskite:

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

ATKREIPKIT DĖMĖSI!
Gauta iš Europos Kalėdoms įvairių į- 

vairiausių dovanų.

Taippat rasite didelį pasirinkimu Ka
lėdoms lietuviškų meno kurinių.

Kę bepirksite prašome prieš tai pasi
teirauti pas -

J. KARVELĮ
3322 St Halsted St. Chicago, III.

Tel. YArds 7-0677

KAS TIK TURI GERA SKOM|,
VISKĄ PERKA PAS LIEPONĮ!

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

ModernMIdauaia lietuviu baldų prekyba Chicagoje 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI - 

FURNITURE CENTER, INO.
3222-24-26 So. Halsted St Vlctory 2-4226

Iki Kalėdų atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto
iki 9 vai. Sekmadieniais 12—5

ARGENTINOJ

— Rosario Lietuvių Ben
druomenė šių metų lapkričio 23 
d. Rosario mieste rengia links
mą vakarą su vaidinimu ir šo
kiais. Argentinos Lietuvių Vai
dintojų būrelis iš Bs. Aires, re
žisuojant Kvirinui Runimui, 
suvaidins linksmą komediją 
“Ar nenori atjaunėti?”

— Pasiruošimas Vasario še- 
šioliktajai jau pradėtas. Visas 
Rosario lietuvių jaunimas kvie
čiamas lankytis į choro ir šokių 
repeticijas.

Vieną kartą prisiminkite 
žurnalą Užuolanką

Žurnalas išeina 10 kartų per nit-tus, 
didelio formato, po 40 psl. Gausiai 
iliustruotas iš iiiūhų didingos praei
ties, Nepriklausomos Lietuvos laiko
tarpio ir aktualiomis dienos įvykių 
nuotraukomis. Kiekviename Nr. telpa 
nuo 30 iki 50 nuotraukų. Užuolan
koje rašo žinomi rašytojai, žurnalis
tai, kultūrininkai, visuomenininkai.

Prenumeratos kaina: 1 met. — 5 
dol., pusei metų — 3 dol. Atskiras 
Nr. 75 et. Susipažinimui siunčia tik 
atsiųstus 50 et. pašto ženklais. Užsa
kymus adresuokite;
Užuolanka, 2918 S. Union Avė., 

Chicago 16, Ilk

ŠIAIS METAIS “DRAUGAS” 
TURI TRIJŲ SKIRTINGŲ 

RŪŠIŲ KALĖDINĖS KORTELES

Rinkinys nr. I
DRAUGO LIETUVIŠKOS,
SVEIKINIMO KORTELĖS 

KALĖDOMS
Kiekvienais mitais DRAUGAS pa

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

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

Rinkinys nr. 2

SPECIALIOS SVEIKINIMO 
KORTELES KALĖDOMS

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

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

Rinkinys nr. 3

LIETUVIU DAILININKŲ 
KALĖDINĖS KORTELES

šiame rinkinyje yra Pauliaus Au- 
glaus, Vytauto Jonyno, Petro Klau- 
lėno, J. Paiitienlaus, J. Steponavi
čiaus ir T. Valiaus piešti vaizdai. Šių 
menininkų darbai yra keturių spal
vų, gražiai atspausti ir keletas jų 
tikrai tinka persiuntimui J Lietuvų. 
Ši dėželė su 16 kortelių kainuoja 1 
dol.

Pinigus su užsakymais siųsti:
DRAUGAS

4545 W. 63 St, Chicago 29, OI.


