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JUNGT.TAUTOS SUSTABDĖ KARA V. RYTUOS
Izraelis užėmė žydų teisėjo

Samsono kalinimo vietovę
Užimdami pajūrio vietovę Gazą, izraelitai užėmė tą vietą, 

kurioje gilioje senovėje buvo filistinų suimtas ir kalėjime laiko
mas žydų teisėjas Samsonas.

Jo žmonai išdavus paslaptį, 
kad jo jėga yra plaukuose, Sam
sonas buvo surdištas, išdurtos jo 
akys ir pasmerktas dirbti sun
kius darbus. Bet jo jėgai atau
gus, jis išvertė salės kolonas, ku
rioje filistinieeiai pokyliavo. Tai 
buvo toje pačioje Gazoje, pajūrio 
vietovėje, netoli Izraelio, kurioje 
dabar yra susitelkę arabai pabė
gėliai iš visos Palestinos. Vieto
vė turi 314,000 gyventojų, iš ku
rių 216,000 yra pabėgėliai, nuo 
1948 m. gyveną keturiose dide
lėse stovyklose.

Egiptiečiai šią vietovę užėmė 
Izraelio karo metu ir ji jiems pa
siliko 1949 m. paliaubų sutarti
mi, pasirašyta Rodos saloje.

Ši vietovė turi turtingą praei
tį biblinėje istorijoje. Šalia Sam
sono istorijos, makabėjų laikais 
ji ėjo iš rankų į rankas tarp žy
dų sukilėlių makabėjų, Aleksan
dro didž. įpėdinių ir romėnų. Vė
liau dėl jos kovojo kryžiuočiai su 
turkais. Paskui ji buvo britų val
doma. Pirmojo Pasaulinio karo 
metu ten buvo sąjungininkų ka
rinė stovykla. Galutinė Gazos pri 
klausomybė niekad nebuvo su
tvarkyta. Buvo projektuota ją 
atiduoti arabams ir sujungti eko 
nomine unija su Izraeliu.

“Paimkite tuojau
lėktuvą į Maskvą”...

STOCKHOLM, Švedija, lapkr. 
6. — Be galvos žmogaus iškam
ša buvo įmesta per tvorą į Rusi
jos ambasadą Stockholme, kaip 
simbolinis protestas prieš sovie
tų kariuomenės įžygiavimą į 
Vengriją.

Apie 100 Stockholmo universi
teto studentų pažadino rusus su 
garsiu šauksmu: „paimkite tuo
jau lėktuvą į Maskvą“.

Iškamša buvo ištepta pamido- 
rų sunka, kuri vaizdavo kraują.

Olandų katalikų
protestas prieš sovietus

AMSTERDAMAS, Olandija, 
lapkr. 6. — Daugiau kaip 60,000 
katalikų, protestuodami prieš so 
vietų žygius Vengrijoje, tyliai 
melsdamiesi žygiavo Amsterda
mo gatvėmis. Olandų minia ap
mėtė sovietų prekybos rūmus. 
Keli šimtai kitų demonstrantų 
puolė olandų komunistų „De 
Waarheid“ laikraščio raštinę.

Vyksta namo

“Ivan, eik namo” -
šaukė berlyniečiai

BERLYNAS, lapkr. 6. — Dau
giau kaip 100,000 Vakarų Berly
no gyventojų vakar demonstravo 
prieš sovietus ir reiškė simpati
jas vengrų tautai. Demonstran
tai šaukė: „Ivan, eik namo“.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 6. - 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenės laivas „General 
Patch“ vakar išplaukė iš Kretos 
salos į Neapolį. Laivas veža dau
giau kaip 1,800 civilių amerikie
čių, pasitraukusių iš Vidurio Ry
tų.

Romos studentai

prašo pagalbos
ROMA, lapkr. 6. — Tūkstan

čiai Romos studentų vakar nu
žygiavo prie Jungtinių Amerikos 
Valstybių ambasados ir prašė 
pagelbėti Vengrijos laisvės ko
votojams.

Paskui studentai nužygiavo 
prie Sovietų Sąjungos ambasa
dos ir čia jie sušuko: „Kiaulės! 
kiaulės!“

„Mirtis rusams!“

• Vilniaus radijo 1956. X. 18 
pranešimu, pavergtoje Lietuvoje 
per pastaruosius metus iš miesto 
buvo pasiųsta į MTS 173 inžinie
riai ir 180 technikų, 827 agrono
mai ir zootechnikai. Į ekonomiš
kai silpnus kolchozus „partijos 
šaukiami išvyko“ 835 žmonės, iš 
jų 390 komunistų.

“Pax Romana”
ragina protestuoti

FRIBURGAS, Šveicarija, lap
kričio 6. — „Pax Romana“, tarp
tautinė katalikų studentų ir in
telektualų organizacija, ragina 
viso pasaulio katalikus studen
tus protestuoti prie sovietų am
basadų prieš jų užgniaužimą 
Vengrijos laisvės sąjūdžio.

Musulmonų vadas
pasmerkė sovietus

JAKARTA, Indonezija, lapkr. 
6. — Mohammcd Natsir, Musul
monų Masjumi partijos vadas, 
vakar pasmerkė Rusijos atakas 
Vengrijoje kaip agresiją. „Indo
nezijos vyriausybė turi būti 
Vengrija“, pareiškė Natsir.

su

• Valstybės sekretorius Dul- 
les po operacijos jau atsigauna.

• Keturi britai kareiviai vakar 
krito nuo graikų kipriečių po
grindžio kulkų Nicosia mieste, 
Kipro saloje.

Prieš pradedant spausdinti šios dienos dienraščio laidą, vėliausi duo
menys rodė, kad Eisenhoweris ir Nixonas daugelyje rinkiminių apy
linkių pirmauja ir jų la’imėjimaa į prezidento ir viceprezidento pos
tus beveik užtikrintas.

Vyrai, moterys ir vaikai
išėjo prieš sovietų tankus

BELGRADAS, Jugoslavija, lapkr. 6. — Vengrijos vyrai, mo
terys ir vaikai šiandien metėsi su nauja energija į kovą prieš so
vietų armijas Budapešto mieste, Vengrijos sostinėje, praneša in
formuoti šaltiniai iš Belgrado.

VIENA, lapkr. 6. — Vengrijos 
sukilėlių tvirtovės Budapešte ir 
kituose miestuose tebesilaiko. 
Vengrijos patriotai atmetė Krem 
liaus reikalavimą pasiduoti.

Sovietų' armijos divizijos — 
200,000 kareivių — kovoja be
veik prieš beginklius vengrus, 
kurie nori laisvos Vengrijos.

Raudonoji armija ir jos lėlinė 
Vengrijos vyriausybė vartoja 
ginklus, prašymus ir gąsdinimus 
prieš mirštančius sukilėlius. 
Nors Kremlius perbloškė Veng
riją ir ją mindo geležiniais ba
tais, bet sukilėliai dar kovoja 
izoliuotose apylinkėse.

Vengrijos sukilėlių radijas 
silpnu balsu šį rytą prabilo: ko
vos tebevyksta degančiame Bu
dapešte. Sovietų tankai ir artile
rija šaudo į laisvės kovotojų am- 
bulansus.

Kiti sukilėliai, ginkluoti ranki
niais ginklais ir namie gaminto
mis granatomis, kovoja prieš so
vietų tankus Meczek uranijaus

Egiptiečiai daro apkasus
Kaire, Aleksandrijoje ir kitur

LONDONAS, lapkr. 6. — Britanija ir Prancūzija šiandien iš
laipino savo kareivius iš laivų į Egipto žemę. Port Said’e vėl vyks
ta kovos, kurios buvo sustabdytos keturias valandas, kai Port 
Said’o vadas svarstė pasidavimo sąlygas. Egiptiečiai atmetė są
jungininkų sąlygas dėl miesto pasidavimo.

Kairo radijas tvirtina, y g E- 
gipto kareiviai ir ginkluoti civi
liai visa energija priešinasi, bet 
sąjungininkų jėgos stiprėja šiau
rinėje Suezo kanalo dalyje.

Kairo karinis pranešėjas pa
reiškė: sukilėliai Port Said’e nu
kirto vandens atsargas.

Jis taip pat praneša: padega
mosios bombos buvo numestos į 
civilius gyventojus. Nuostoliai 
dideli... Ligoninės pilnos sužeis
tųjų. Egiptiečiai Kaire ir Alek
sandrijoje ir kituose kanalo mies 
tuose daro apkasus, iš kurių puls 
britų ir prancūzų kareivius.

Prancūzijos Gynybos ministe
rija praneša, kad Port Fuad mies 
tas, rytuose nuo Port Saido, esąs 
prancūzų rankose.

Sąjungininkų štabas iš Kipro 
praneša, jog Port Said’e kovos 
buvo atnaujintos, kai Port Skaido 
miesto vyriausybė atmetė pasi
davimo sąlygas, kurias pirmiau 
buvo priėmusi.

Kairo radijas ragina Port Sai
do miestą kovoti iki paskutinių
jų prieš įsibrovėlius.

6.

Vakarų Vokietija
susirūpinusi

BONNA, Vokietija, lapkr.
— Vakarų Vokietijos vyriausy
bė, susirūpinusi įvykiais Vengri
joje ir Vidurio Rytuose, pagrei
tintai nori suorganizuoti savo 
naujos kariuomenės jėgas.

Antrų kartų
LONDONAS, lapkr. 6. — Va

kar nuleidus parašiutais karius į 
Port Saidą, britai 75 metų lai
kotarpyje antrą kartą išlaipino 
savo kareivius Suezo kanalo zo
noje. Pirmas karių išlaipinimas 
buvo 1882 m., kai Aleksandrijoje 
kilo priešeuropietiškos riaušės.

šiuo

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien apsi
niaukę ir šalta, rytoj — irgi ap- 
siniaukę ir šalta.

Izraelis sustabdė

kovas Egipto fronte
JERUZALĖ, Izraelis, lapkr. 6. 

— Visos kovos sustabdytos Egip 
to fionte, Izraelis pranešė antra
dienį.

Izraelio vyriausybės pranešė
jas pasakė: Izraelio jėgoms, oku
pavusioms Egipto Sinai pusiasa
lį, įsakyta nebešaudyti.

Jis pasakė, jog Izraelio atsto
vams Jungtinėse Tautose duotos 
instrukcijos, kad jie dar „kartą 
patvirtintų ,jog Izraelis sutinka 
užgesinti karinę ugnį“.

Neoficialūs šaltiniai skelbia: 
Izraetlis paėmė 15,000 egiptiečių 
kareivių nelaisvėn.

kasyklose, netoli Jugoslavijos pa 
sienio pietuose.

Vengrijos sukilėlių radijas vis 
prašo Vakarų pagalbos.

Čekoslovakijoj auga
- nepasitenkinimas

VIENA, Austrija, lapkr. 6. — 
Čekoslovakijos komunistų parti
jos vadai įspėjo savo narius, kad 
jie budėtų. Pragos radijas pra
bilo: „Čia pas mus yra akmenų, 
kurie nekenčia mūsų žmonių de
mokratijos“. Vadinasi, patys ko
munistai prisipažįsta, kad Čeko
slovakijoje didėja opozicija prieš 
jų „demokratiją“ (prievartą).

Tarptautine policija
paliauboms stebėti

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y„ 
lapkr. 6. — Jungtinių Tautų ge
neralinis sekretorius Dag Ham
marskjold antradienį pranešė, 
jog šešios valstybės pasiūlė sa
vo karius tarptautinės policijos 
jėgoms stebėti karines paliaubas 
Egipte.

Kanada, Kolumbija, Danija, 
Pakistanas, Norvegija ir Švedija 
pasiūlė savo karius tarptautinės 
policijos jėgoms.

Korėjos klausimas
SEOUL, Korėja, lapkr. 6. — 

Pietų Korėjos laikraštis pareika
lavo, kad prezidentas Syngman 
Rhee susitiktų su raudonosios 
Kinijos Mao Tse - tungu ir pa
prašytų jo ištraukti raud. Ki
nijos kariuomenę iš Šiaurės Ko
rėjos. Laikraštis reikalauja su
jungti pietinę ir šiaurinę Korėją.

Šveicarija siūlo
sušaukti konferencijų
BERNAS, Šveicarija, lapkr. 6. 

— Šveicarijos vyriausybė prašo 
keturių didžiųjų jėgų ir Indijos 
tuojau sušaukti konferenciją, 
kad užkirstų kelią trečiajam pa
sauliniam karui.

Šveicarijos vyriausybė tuo rei 
kalu pasiuntė telegramas Jungti
nių Amerikos Valstybių, Sovietų 
Sąjungos, Britanijos, Prancūzi
jos ir Indijos vyriausybėms. Švei 
bari jos vyriausybė siūlosi pagel
bėti suorganizuoti konferenciją.

Pilotas žuvo
TOKIO, lapkr. 6.’— Jungtinių 

Amerikos Valstybių F-86 Sabre 
sprausminio lėktuvo pilotas žu
vo, kai jo lėktuvas sudužo. Pilo
to pavardė nepaskelbta.

Septyni žuvo, kai
lėktuvas nukrito

GLACKWATER, Anglija, lap
kričio 6. — Lėktuvas, gabenęs 
britų žmonas ir vaikus namo iš 
Vidurio Rytų, nukrito į mišką ir 
sudegė. Septyni keleiviai iš 80 
nelaimės metu žuvo. Apie 40 ki
tų keleivių buvo sužeista.

Daugumas keleivių spėjo pa
sprukti iš lėktuvo, kai jis dar 
nebuvo apsiaustas liepsnų.

• Šveicarijos Seimininkės, se
kančios tarptautinės politikos 
situaciją, krauna maisto atsar
gas.

, Kalendorius
Lapkričio 7 d.: šv. Florenci- 

jus; lietuviški: Cirtautas ir Kvie 
tė.

Saulė teka 6:28, leidžiasi 4:41.

Jungtinės Tautos laimėjo
paliaubas Vidurio Rytuose

JUNGTINĖS TAUTOS, N. Y., lapkr. 6. — Jungt. Tautų asam
blėja įtemptai dirba, kad išblaškytų karo debesis Vidurio Rytuose. 
Antradienį jos darbotvarkėn buvo įtraukti net du posėdžiai. Pats 
Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministeris, kaip praneša kores
pondentas Pierre J. Huss, apsisprendė atsiskubinti vadovauti So
vietų Sąjungos strategijai Jungtinėse Tautose.

Dar prieš antradienio posėdžių 
pradžią buvo numatoma, kad So
vietų Sąjunga ^gali iškelti savo 
pasiūlymą, jog JAV ir SSSR pra 
dėtų jungtinius karinius veiks
mus prieš užpuolėjus Egipte, ta
čiau nebuvo pramatoma, kad tas 
planas praeitų, ypač kai dėl jo 
buvo neigiamai apsispręsta jį so
vietų delegatui Sobolevui iškėlus 
Saugumo taryboje. Iš 11 tautų 
sudaryta Saugumo taryba 4 bal
sais prieš tris net atmetė įtrau
kimą šio siūlymo į dienotvarkę.

Unijos pagalba
PTCTSBURGH, Pa., lapkr. 6. 

— Plieno unijos darbininkai va
kar sudėjo $25,000, kad pagelbė
tų Lenkijos ir Vengrijos darbi
ninkams, norintiems išsilaisvinti 
iš komunistinės vergijos.

Laivynas išplaukė
NEWP0RT, R. I., lapkr. 6. — 

Dvylika JAV naikintuvų šian
dien išvyksta į Viduržemio jūrą, 
praneša JAV laivynas.

• Daugiau kaip 1,000 Mas
kvos gyventojų demonstravo 
prie Britanijos ambasados Mas
kvoje ir reikalavo baigti karą 
Egipte. Demonstracijos buvo su
ruoštos po to, kai Jungtinės 
Amerikos Valstybės atmetė So
vietų Sąjungos pasiūlymą, kad 
Amerika ir Rusija jungtinėmis 

'karinėmis jėgomis „sutriuškin
tų“ anglus - prancūzus įsibrovė
lius Egipte.

• Sovietų Sąjungos ambasado
rius išvyko iš Izraelio. Izraelis 
mano, kad sovietai įsikiš į Vi
durio Rytus,

Dm didieji punktai
Antradienio neprastoje Jungt. 

Tautų asamblėjoje buvo du svar
biausi punktai: Suezo kanalo pro 
blemos ir, antra, vertimas Rusi
jos išpildyti nutarimą dėl Ven
grijos, priimtą 50 balsų prieš 8, 
ir reikalaujantį, kad SSSR at
šauktų savo dalinius iš Vengri
jos. Tuo nutarimu buvo pasmerk 
tos Rusijos vykdomos skerdynės 
Vengrijoje ir generalinis sekre
torius Hammarskjold įgaliotas 
suorganizuoti įvykių stebėjimą 
vietoje.

Kas dėl įvykių Afrikoj - Azijoj 
(Egipte), tai Jungtinių Tautų 
asamblėja pasmerkė Britaniją, 
Prancūziją ir Izraelį dėl atakų 
ir pareikalavo pertraukti' mū
šius.

Smūgis Sovietų Sąjungai
Rusijos pralaimėjimas besi

stengiant pravesti, kad būtų 
duota eiga JAV — SSSR kari
nėms operacijoms Egipte, patai
kė į Rusijos silpną vietą. Tai pa
rodė, kad sąjungininkai yra ne
palaužiamai vieningi, kai eina 
reikalas apie taiką ir saugumą 
Sovietų Sąjungos grėsmės aki
vaizdoje. Prieš Rusijos pasiūly
mą balsavo JAV, Britanija, Pran 
cūzija ir Australija. Susilaikė na 
cionalinė Kinija, Belgija, Kuba 
ir Peru. Tik Rusija, Jugoslavija 
ir Iranas pabalsavo rusams pa
lankiai. Saugumo taryba netgi 
atmetė tą pasiūlymą įtraukti į 
svarstytinus dalykus, ir tai įvy
ko praslinkus tik valandai po 
prez. Eisenhowerio pareiškimo, 
kad Maskvos pasiūlymas yra 
toks, apie kurį ir galvoti nega
lima.

Tai buvo vienas Iš ryžtingiau
sių smūgių Rusijos bandymams 
Jungtines Tautas išnaudoti savo 
politiniams motyvams.

JAV ambasadorius Lodge ir 
Australijos atstovas E. Ronald 
Walker tą pasiūlymą pasmerkė

kaip Rusijos pastangas įvesti sa
vo karinius dalinius į Artimuo
sius Rytus. Saugumo tarybos va
karinė sesija, sušaukta pirmadie 
nį Šepilovui karštai reikalaujant, 
atmetė naktinę Jungtinių Tautų 
asamblėjos sesiją.

Paliaubos Egipte
Įvykiai toliau riedėjo greit ir 

staigiai. Izraetlis pareiškė, kad 
sutinka su besąlyginiu kovų su
stabdymu, kaip to pareikalavo 
asamblėja ir pranešė, kad duoti 
įsakymai visiems daliniams su
stabdyti mūšius. Izraelio telegra
ma pranešė Hammarskjoldui, 
kad kautynės nutrauktos anksti 
lapkr. 5 d.

Tačiau Egiptas pranešė, kad 
jisai kreipėsi į Afrikos — Azijos 
kaimynus, prašydamas pagalbos 
atmušti Britanijos, Prancūzijos 
ir Izraelio agresiją. Egipto vy
riausybė patikino Jungtines Tau 
tas, kad ji sutinka primti tarp
tautinės policijos pajėgas savo 
teritorijoje. Tai atidarė kelią 
įvairiems kraštams greit per
mesti savo dalinius, pasiūlytus 
Jungt. Tautų budėjimo parei
goms. Britanija ir Prancūzija, 
kad ir su savo sąlygomis, priėmė 
tą Jungt. Tautų patruliavimo pla 
ną.

Daliniai paliaubų priežiūrai
Jungtinių Tautų Palestinos 

paliaubų viršininkas maj. E. L. 
Burns (Kanada) buvo painfor
muotas : visą savo karininkų šta
bą jis turi nukreipti į Jungt.

, Tautų sutelkiamus dalinius, ku
rie, kaip taikos prižiūrėtojai, bus 
lėktuvais nuskraidinti į Egiptą. 
Britanijai ir Prancūzijai priėmus 
paliaubas ir sustabdant kauty
nes, Egipto padangė skaidrėja ir 
stiprėja viltys, kad Jungt. Tautų 
priežiūroje bus taikiu keliu rasta 
visiems prieinama išeitis. Dabar 
Jungt. Tautos galės kiečiau 
grumtis su Maskvos meška, iš
tiesusią savo nagus į Budapeštą 
ir draskančia Vengrijos širdį.

J. Pr.

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Jungtinės Amerikos Valstybės vakar išsirinko prezidentą, 

viceprezidentą, kongresmanus, dalį senatorių, kai kurių valstybių 
gubernatorius, apskričių ir miestų valdžios pareigūnus.

— Sovietai šaudo ir karia Vengrijos sukilėlius. Sukilėliai vis 
' dar tebekovoja prieš sovietų tankus Budapešte.

— Britanija ir Prancūzija vakar sutiko sustabdyti karinę ugnį 
Egipte, jei tą pat padarys Egiptas ir Izraelis.

— Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Dag Hammarsk- 
jold vakar informavo Egiptą, jog Britanija ir Prancūzija sutinka 
sustabdyti karinę ugnį.

— Egipto prezidentas Nasscris vakar prašė Jungtinių Ame
rikos Valstybių ir kitų kraštų pagalbos prieš įsibrovėlius.

— Kairo radijas vakar pranešė: Saudi Arabijos kariuomenė 
įžengė į Jordaną.

— Britanija ir Prancūzija vakar pranešė, jog jų rankose yra 
Port Said ir Port Fuad, šiaurės vartai į Suezo kanalą.

— Izraelis ir Egiptas sutiko sustabdyti karinę ugnį, jei tą pat
padarys Britanija ir Prancūzija.

Trumpai iš visur
• Pavergtoje Lietuvoje, bolše

vikų žiniomis, veikia 13 „linų 
apdirbimo įmonių“. Geriausiai 
dirba Biržų ir Kartenos linų ap
dirbimo fabrikai. Nemenčinėje, 
Šilutėje ir Alytuje statomi nauji 

• fabrikai. Kelmės fabrike įreng
tos visai naujos konstrukcijos. 
Keturiuose fabrikuose pradėjo 
dirbti iš Kostromos tekstilės ins
tituto paskirti linų specialistai. 
Vasaros metu_Lietuvos linų ga
mybininkai buvo pasiųsti pasi- 
specializuoti į Estijos, Latvijos 
ir Gudijos „priešakinius linų fab 
rikus“.

• 10,0(10 asmenų gydėsi.. Vil
niaus radijo pranešimu, Druski
ninkų, Palangos, Birštono ir Li
kėnų sanatorijose sezono metu 
gydėsi daugiau kaip 10,000 žmo
nių. Palangos’ poilsio namuose 
vasaros sezoną ilsėjosi apie 8,500 
vasarotojų, Druskininkų—5,000 
ir kt.

• Vakarų Vokietija. Vakarų 
Vokietijos pabėgėlių ministeri
ja Bonnoje praneša, jog 270,000 
asmenų pabėgo iš Rytų Vokieti
jos į Vakarus 1956 metų pirmųjų 
dešimties mėnesių laikotarpyje,
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Veiklos nuotaika
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reikalingas paskatinimas, darbo 
ugnelė ir lenktynių nuotaika. 
Tiesa, žiemos metu nebus sto
vyklų ir sąskrydžių, kur gimsta 
nauji pbnai ir veiklos nuotaika. 
Gal manai bus progų prakti
nėms varžyboms, kurios skiltys 
daug pasimoko viena iš kitos. 
Darbas gi tačiau vyksta ir vyks, 
ir jei nebus galimybės jo matyti 
daugumai skautų, tai svarbu, 
kad būtų žinoma, jog ten ir ten, 
tas ir tas, tą ir tą padarė. Ir 
neveikliausias skiltininkas, su
žinojęs, kad jo senas draugas, 
su kuriuo jis davė įžodį, gra-

kas padaroma, kas planuojama, 
kas verčia sukti galvą. Mintys,

pozityviai skautiškų vienetų dar 
bą, labai daug prisidės prie vi-

idėjos, naujos sugestijos jau suotinės veiklos nuotaikos pakė- 
savaime rodo asmens arba or-ilimo mūsų skautų ir skaučių

Stovyklaujant t a r ptautinėjcj jo eis didesniu tempu būkle ar 
skautų Jamboree ar savoje sto-! salėje. Greta konkursų, paty- 
vykloje, kiekviena grupė sten-| rimo laipsnių, kursų, specialy- žiai dirba, neiškęs apsnūdime ir 
giasi parodyti, pademonstruoti bių ar modelių statybos, vyks pašokęs griebsis darbo.
ką nors charakteringo, įdomaus,' bendrojo bei tautinio lavinimosi 
pamokančio, kuo kitos skautų : darbas, organizuotai išeinant net 
grupės būtų sudomintos, kas pa už būklo ribų. Suksis “kubilai”, 
trauktų kitų stovyklautojų akį.' "lenciūgėliai”; linguos scenos 
Paskiras skautas čia stengiasi nuo vaidintojų ir salės nuo žiū- 
ne tik pasirodyti, bet ir pama- rovų. Literatai — mėgėjai lau- 
tyti, gauti naujų idėjų bei pasi- žys plunksnas, o redaktoriai 
savinti kitų pademonstruotas suks galvas, kokį vardą beduoti 
mintis. Tie vaizdai, tie įspūdžiai naujiems laikraštėliams, kaip 
nevienam pakelia nuotaiką, pa- i besutalpinti medžiagą. Adminis- 
skatina dirbti ir atbudina jau tratoriai ir visoki kasininkai ne- 
net prisnūdusį brolį. Tokia in- bežinos, kuriamu banke atidary- 
spiracija, išplaukianti iš asme- ti naujas sąskaitas ir niekas 
ninio pažinimo, iš konkrečių pa-į nebesuks galvų dėl naujų fon- 
vyzdžių, pagautų nuosava aki- dų steigimo ar senų palaikymo, 
mi, suteikia daugiausia dinami
kos darbe ir uždega jaunimą dar "-Aišku, kad šiuo metu skai- 
bo nuotaika. tytojai juokiasi! Pasijuokus ga-

! Įima ir ripitai tarti: “O kodėl gi 
, Darbo nuotaiką kartais ban-, negali taip būti?”. Gali, tik tam 
doma sukelti premijų laimėjimu 7~ ~
pagaiba. Skautišku požiūriu ma j jr ATVIRU ODOS LIGŲ
terialinio pobūdžio premijos yra ATVIRU ŽAIZDŲ
tik bėdos priemonė normaliose NUO UŽSISENEJUSIŲ
gyvenimo apystovose. Lenkty- Tie. Kurie kenčia nuo senų at- |
niavimo dvasiai iššaukti nebūti-1ir skaudžių žaizdų,

... ... . . i negali ramiai sėdėti ir naktimisnai reikia medžiagines kompen-' miegoti, nes jų užsismSjusios žaizdos
sacijos. Moralinė kompensacija:
yra tvirtesnė ir dažnai efektin-1 rų ir skaudžiu žaizdų, uždekite 
gesnė jaunimo tarpe, kur ma-LEOUL° °‘ntment Jos gydymo 

terialinės vertybės daug mažiau
gerbiamos, negu vyresnės kar
tos tarpe. Svarbu tik sukelti 
sveiką skautišką ambiciją dirb
ti, veikti ir padaryti geriau, ne
gu kiti.

Šiuo metu vasaros stovyklų 
palapinės guli supakuotos ir lau 
kia vasaros dienų. Nuleistos jau 
ir jachtų burės, padžiauti ir irk- gulo 
lai. Iki vasaros mažai beliko 
progų vienetui sutikti vienetą, 
ypač jaunesnių skautų,-cių tar- cagoj ir apylinkes©— 
pe, ir darbai atgyja būkle, kla: Miiwaukee, wtsc.,oa 
sėje, žiemos iškyloje, scenoje ir ry.ind.irDetroit, Mi-
minėjimų salėse. Jh“>an ^J**?*'

t, . t© Ir atsiųskit© Mo-
Po vasarinio atsigaivinimo, n«y Order |

miško stovykloje, darbas beabe-
-r-T LEGULO, Department D.,

Spauda tiems, kurie ją skaito, 
yra viena patogiausių priemo
nių parodyti, kas kur ką dirba.

ganizacijos dinamiškumą. Gi jų 
nebuvimas parodo pasyvumą, su 
menkėjimą, rezignaciją. Beabe- 
jo blogai ir tada, kai tik kalba
ma ir rašoma, bet nieko neda
roma arba nepadaroma. Šio 
straipsnio - paskirtis yra ne iš
šaukimas skambių žodžių, nie
ko bendro neturinčių su realiu 
darbu, bet paraginimas aprašyti 
nuveiktuosius darbus, iškelti 
naujas mintis, kurios uždegtų 
bkaiitytojus darbui, veiklai, o 
publikai parodytų, kad lietuviš
koji skautija dar daug ko ver
ta.

Vienetų vadovai, koresponden

vienetuose, o tuo pačiu bus ge
rokai pakęltas ir visos organi
zacijos veiklos potencialas mūsų 
gražiųjų idealų kryptimi. Tad 
pa judėkim!

Jei mes nelenkiame savo gy
venimo prie tiesų, mes sunyksi
me taikydami tiesas prie gyve
nimo. Fulton Sheen

Svarbiausia nevengti parodyti tai ir reporteriai, aprašydami

TELEVIZIJOS
r Ratilo Aparaty Taisymas
Sąžiningas ir garantuotu darbai 
lt RIMKUS, 4617 8. 8»wyer St. 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087

r?

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE! ! I
Scghetti Travel Burciui kviečia jus pasirinkti vienų kurį iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje, sutinkant Kalėdų šventes Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs savo puikiu 
Įrengimu ir greičiu laivas 

*’QVEEN MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENA. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai įdomia.

SKAUTININKŲ,-KIŲ .te, įvyks bendra skautininkių ir
RAMOVES SUEIGA ! skautininkų sutiga.

Ateinantį sekmadienį, lapkri-, Programos pradžioje bus iškil 
čio 11 d., 11 vai. Lietuvių audi-1 (Nukelta į 5 pusi.)
torijos mažojoj salėj, I augš-1

Telefoną© REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 We»t 59th Street 

VAJL. 1—4 popiet, 6:80—8:80 rak
Trečiad. pagal sutarti

Tel. ofiso Ir buto OLymplo 8-4166
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 W. 15th SU Cicero 

Kasdien- 1—S v. Ir 6—8 ▼. vakare. 
Išskyrus trečiadienius

Butas 1526 So. 4»tb Are. 
•eštadleniala 12 iki 4 oonte*

TcL oflao YA 7-4787, rea. PR 6-1 BAU

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4646 S. Ashland Are. (kamb. 811)
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeigu neatsilieps vlršminėtl telefonai 

kaukite MId»av >-0001

Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteziatas 

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojom

(Areli Supports) ir 4.L
•-4 Ir 6-8. šeštadieniais 8-1. 

ORTHOPED1JOH TECHNIKOS LAB. 
8860 W. 03rd St. Chieago 89, 1U. 

Tel. PRospect 6-5084.

ypatybes palengvins jusu skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
Į. Vartokite Jų taipgi nuo skau 

džlų nudegimų. Ji taipg' pašalint 
niežėjimų ilgo© vadinamos PSORIA- 
SIS. Taipgi pašalina peršėjimų ilgo. 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su 
stabdo džiovinimų odos ir perplySlmų 
tarppirščių. Yra tinkama vartoti nuo 
džiOstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
atrodo skaudus Išbėrimas nuo vysty 
klų. Ji yra gera gyduolė nuok 
virtinių odos ligų. L©

Olntment J ra
parduodama po 16 
ct., I1.2B, ir >8.50.
Pirkite vaistinėse Chl

SOFHIE BARČUS 
RflDIO PROGRAMA

Iš \VGES stoties — Banga 1390
NUO PIRMAD. IKI P.ENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:30iki 9:30 ryte

,PIRMA I >J ENNIO vak. nuo 7—8-v 
SEKMAD. 8:30 --9:30 v. r. iš stoties 

WOPA — 1490 kil.
7159 SO. MAPLEWOOD AVĖ. 

Chicugo 29, Iii. HEhilock 4-2413 j

i

Norvegų linijos laivas
M. S. BEtRGENSFJORI) išplaukia gruodžio 8 dienų. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu Įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kaip 
svečius užimti, kad kelionė būtų smagi i- Įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. l.IBERTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dienų.
Kelonės vadovas Mr. Otto Balderiotti. jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esųs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesniu informacijų kreipkitės j

i SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chieago 8, III Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

Tel. ofiso HE 4-0090, rez. PR 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Gartield Blvd.
VAI.: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki t vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad.

Tel. OLympic 2-427(1

DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

1446 So. 49th Ct., Cicero 50, I1L
Vai. antr. ir ketvirt. 10 r. iki 9 vak. 
Pcnkt. 7—9 vak. Ir šešt. 10—12 v. d. 

— o —
3147 So. Halsted St., Chieago 8, III. 

Tel. CAlumet 5-0270
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo- 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai, p. p. - i

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 So. Westcm Avenue
vai.: Jtasdien 10-12 vai. ir 7-9. vai. 
vak. šeštadieniais 10-.1 vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus

Ofiso telefonas: l’B 8-3229 
Res tolef. H'Albrook 5-5070

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2868

DR. EMILY Y. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Avė.
VAK. Kasdien popiet nuo 12-2:80 ▼ 
vak. pirm., antr., ketvirt. 6-8:8* v

Atliekame didelius ir mažus automobilių remontus. Lyginimas, da
žymas, Elektrinis suliedinimas. Parduodame automobilių dalis.

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

2641 Wesl 71 st Str. (Kampas Talman flvej 
Telei. PRospect 8-9842, Namų tel. WJUbrook 5-5934

\>v
"tepto

40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

senorovB 
r

4038 Archer Avenue Tel. LA3-67T9 ;
AUGUST SALDUKAS Prezldentm

5618 W. Eddy St., Chieago 34, III.' — ■

M O V I N G
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. Blshop 7-7075 arb> 
PRospect 8-9842

TELEVIZIJA* RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 So. Halsied St. CAlumet 5-7252

Chieago Savings and Loan Assoeiation naujai 
•tatomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visus atsilankyti į 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 
Opening, įvykstantį 1957 m. sausio mėnesį.

Saugiausia ir pelningiausia vieta taupomiems 
pinigams laikyti yra apdraustose taupymo ben
drovėse, kuriose kiekvieno taupytojo indėliai yra 
pilnai apdrausti iki $10,000 Jungtinių Valstybių 
valdžios. Visos bendrovės, turinčios šitokius ap
draudimus yra vienodai saugios. Visos stropiai 
valdžios įstaigų prižiūrimos ir visos tari atidėti 
vienodai reikalaujamų samų atsargas, bet dan- 
gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taupytojo! visada Išmokėjo Ir Išmoka ankšteanina dividendu. 
Ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.

Chieago Savings n no pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negn 32 metas, visada išmokėdavo tanpytojams visas taupy
mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chieago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iš keičiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 
kias pinigines operacijas.

Chieago Savings h-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet. tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000./
Kviečiama visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais —- atsiklauskite.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6234 South Wcstern Avenue Tel. GRovehill 6-7575 Chieago,Illinois

UURRENTLY — A L RAČIAUSIĄS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT RAID UP IN VES T MEN T V SKYRIAUS.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą, 

i Dėl valandos skambinti telefonu 
Prospcet 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir
šeštad.

Itcs. .tol. GRovehill 6-5603

DR. VL.BUŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 South D ame n Avenue

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

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

Telef. ofiso LAfayette 3-6018 
Rez.: YVAlbrook 5-3048 

Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2434 West 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., pcnkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir : cšt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVitiŪF
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SS17 South We«teri Aveaa* 
Chieago 29, III. 

Paalmatymal pagal sutartie* 
Telefonas REpubUc 7-4900

Bezldenetja: OKovehlU 5-81«l

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oflao vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:80 v. 
▼ak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal .utart)
Ofiso tel. Vlrglnia 7-0036

Rezidencijos tel. BEverly 8-8844 

Tel. ofiso VI 7-0600, rez. RE 7-6867

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Hpeo. moterų ligos Ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir Californla Ava. 

VA-L ; 2—4 Ir 6—8 ▼. p. p,
&6št 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso tvlef. YArds 7-1166
•eaidencijos — STesrart 5-4*21

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 We»t 85th Street
'.kampas Halsted Ir 86-ta gstv*)

V AL. 1—4 Ir 6:80—8:80 p. p. kas
dien išskyrus trečiadieniu.. Atidarė

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlbrook 5-2670
Res. Hllltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠA?)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical' Center 
6132 So. Kedzie Avenue

▼AL. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 ▼. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tai. oflao PR. 6-8888. rea. RE. 7-8189

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We*t 63rd Street

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:80 
iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
KPECIAIiISTfi

T1B0 South WeBtern AvenM
(MEDICAL BUILDING) 

'Irmai, antrad., ketv. Ir penkta*) 
tuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nut 
S ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nut 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. fleštad. 1 
vai. ryto Iki 8 vai. pot .'et

Ollce tel. RE. 7-.168
Rea. tel. YVAlbrook 6-S768

fet ofiso YA. 7-6667, res. RE. 7-486'

DR. FRANK C. KWINN
. (KY1ECINSKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1651 West 47th Stroel
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo : 
/ai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 ▼. Iki 8:8' 
Uždara treč, visą diena Ir šeštad, vak

Tel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGIJOS LIGOS 
5700 S. VVood Street

Priėmimo vai. nuo 2—'4 vai. kasdien 
ir nuo 6 iki 8 vai. pirmad. ir penkt 
Trečiad. ir sek. uždaryta.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA m CHJBUBO. 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Bererly Hllls 
Vai.: kasdien nuo 6 v. ▼. Iki 8 ▼. ▼. 
.šsklrus trečiad. Šeštadieniais nuo 
Iki 4 vai. popiet

Tel.: Ofiso — PUllman 6-6766 
Buto — BEverly 8-3846

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso tel. REliance 6-4410 

Rezid. telef. GRovehill 6-0617
valandos: 1—3 p. m. 6—8 p. m. 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Oflao tel. CLlffstde 4-2886 
Rezidencijos: LAfayette 3-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1724 West 47th Street 
(Kampas 47th Ir Hermltage) 

Val.; nuo 2 Iki 4 ir 6 Iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek.

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 Ncrth VVaekcr Drive

(Civlo Opera House, kamb. 858) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2284 
6002 West 16th Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8. šeštad. 1—8
Tel. TOwnhall 3-0868

Kitu laiku ir trečiad. susitarus 
Rezid. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS. 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
SPEC. MOTERŲ LIGOS

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st 8t 
Tel. PRospect 8-1823 arba WE 6-6677 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. ▼. Antr r. 

Trečiad. Ir Penktad. 6-9 vai. vak. II
■ Šeštadieniais 2-4 vai. popiet

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 6-8484

į DR. V. P. TUMASONIS
I CHIRURGAS

6255 South Westeru Avmiu

Ofiso HErolock 4-5816 
Rez. HEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
x PLAUČIŲ IR VIDACS LIGO* 

2745 W. 69 St.
(priešais Sv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS

U6S S. Wlūpple Strtel
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 10 iki 12; 2—6; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta.

LAfayette 3-4948 
Namų — CEdarcrest 3-7786

DR. ALBINA PRUNSKlŠ-
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 
8259 South Halsted 8t 

Kasdien 8—7 vai. vak. Šeštad. auo
1—5 vai. vak.

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resld. 2487

62nd St., tel. RepnbUe 7-8818. 
__ k_____________________________________
Ofiso telefonas — Blshop 7-8686

DR. AL RAČKUS
GYDYTOJA^ IR CHIRURGAS

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer).

▼ai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai.
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublie 7-2290
BPECI. CHIRURGINfiS IR 

ORTOPEDINES L1GO8 
2745 West 69th Street

▼AL.: Pirm., antr.. Ketv., penki 
nuo 9 Iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00. 
Sešt. nuo 2:00 — 4:00. Trečiad. lt 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrins akis: pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rėmus.
4468 So. Oalifornia Avė., Ohicago 

šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9; šeštad. 

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir sekmad. 
tik susitarus.

VAL. kasdien 2—4 p. p. ,r 7—9 "V 
( Trečiadieniais, šeštadieniais l£

sekrrtadienlala uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1124

DR. A. VALIS-LABOKAS
lloTERŲ LIGŲ GYDYTOJA.

3267 South Halsted Street
Vai. 1 iki 4 ▼. p. p. ir 6—8 ▼. rak 

Šeštadieniais 1—4 ▼. n. p

r©L ofiso PRospect 6-9400
Rczld. PRospect 6-8406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevlčlatė)

GYDYTOJA IR CHIRURGK 
6248 South Kedzie Aveaae

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečtadisalala 
ir kitu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso VIctory 2-1681
Rez. VIctory 8-6748

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.

802 West Slst Street 
Kamp. Halsted Ir Sl-mos gatvių, 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p. 
ir nuo 6-8 v.y. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. ofiso PR. 6-6446, rez. HE. 4-3130

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Bd.
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak.

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso CA 6-0857, res. PR 6-6686

DR. P. Z. ZALATORIS
1821 So. Halsted Street 

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 6-6666 
RezicL 6600 S. Artesiau A«.

VAL. 11 v. r. Iki S p. p.; R—* ▼. t

OR. G. SERNER
UITU VIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 66 metų patyrimo
Tel. YArds 7-1886 
Pritaiko akintas 
Kreivas akis 

Ištaisa
orines Ir akinių dlrbtnvF
756 West S8th Street

Vai. nuo 10 Iki 2. nuo 6 iki 8.
*<«d nuo 10-12. penktadieni l>-> 

šeštadieniais 16-2 vai. poniet.

▼irs se

Telefonas GRovehill 6-1S95
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ 8PECIAIJ8T*

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—f v. v. pagal 

susitarimą Išskvrus trečiadienius
2422 Weet M&rų'iette Bd.
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$Ve£iadienis, lapkričio T, 1956

„MES KALTINAME!“
“The New York Times” vieną lapkričio 5 d. vedamųjų pa

vadino tokiu vardu — “Mes kaltiname”, šiame straipsnyje So
vietų Rusijai pasakomas atviras ir griežtas žodis, būtent:

“Mes kaltiname sovietų vyriausybę žmogžudystėmis. Mes 
ją kaltiname bjauriausiu išdavimu ir pagrindiniąusiu žmogui 
žinomu apgavimu. Mes ją apkaltiname papildžius taip baisų 
kriminalą prieš Vengrijos žmones vakar, kad tos baisenybės nie
kuomet nebus galima atleisti ar užmiršti”.

šis dienraštis primena 1900 metais Lenino parašytus žo
džius: “Caristų vyriausybė ne tik mūsų žmones laiko vergijoje, 
bet ir siunčia jėgas nuslopinti kitų žmonių sukilimus prieš ver
giją (kaip buvo padaryta 1849 m., kai rusų kariuomenė sulaikė 
revoliuciją Vengrijoje)”. Laikraštis nuo savęs prideda: “Kaip 
šie žodžiai yra aktualūs šiandien, kai caristus pakeičiame sovie
tais, o 1956 metus — 1849 metais”.

“Neapykanta ir gailestis, gedulas ir pasigerėjimas, tai mū
sų šiandieninis jausmas”, toliau rašo “The New York Times”, pa
brėždamas, kad “kyla neapykanta žmonėms ir sistemai, kurie 
nesvyruodami lieja naujas Vengrijos nekaltų žmonių kraujo upes, 
kad uždėtų jiems savo vergiją; pasigailėjimo verti sovietų ka
riai, apsvaiginti ir maną, kad jie malšina ‘fašistus’, užmušinė- 
dami beginklius ar beveik beginklius vyrus, moteris ir vaikus; 
liūdime ir gėrimės narsumu Vengrijos žmonių, kurie kovoje dėl 
laisvės ir mirties nepabūgo”.

“Jau dingo paskutinė iliuzija. Maskva pati save apnuogino. 
Sovietų kulkų tirada vakar nevien Vengrijos laisvę ir Vengrijos 
kankinius žudė. Tos kulkos pirmoje eilėje užmušė atgailaujan
čios Rusijos, siekiančios pasmerkti stalinizmą ir įgyvendinti ko
egzistenciją, reformuotą vaizdą. Ar Stalinas galėjo barbariš- 
kiau pasielgti, kaip vakar pasielgė jo palikuonys? Ar mes dar 
galime abejoti, ko sulauktume, jei nustotume budėti ir leistumės 
tapti priklausomais nuo sovietų jėgos ir malonės, kaip Vengrija 
vakar?” •

Savo vedamąjį “New York Times” baigia labai reikšmin
gais ir pilnais įkvėpimo sakiniais:

“Baisenybių diena pasibaigė. Blogas darbas atliktas. Di
dieji herojai yra žuvę. Bet laisvės tikslag yra gyvas ir jis yra 
stipresnis, negu bet kada; jis yra pastiprintas krauju tų, kurie 
krito kankiniais dėl laisvės. Vengrijos žmonės to niekuomet ne
užmirš. Neužmiršime ir mes. Neapykantoj ir ašarose gimė ryž
tas vesti kovą tol. kol laisvė bus triumfuojanti”.

Rodos, kad šiems žodžiams komentarai yra nereikalingi. Ten
ka tik konstatuoti pasitenkinimą, kad Vengrijos įvykiai plačiau 
pravėrė laisvojo pasaulio spaudos akis ir leido pamatyti rusiš
kojo bolševizmo bestiją pilnoje šviesoje. Tie įvykiai gal lęiš la
biau suprasti, ką yra pergyvenusi Lietuva 1940 m. birželio 15 
d., kai ji buvo okupuota, 1941 m., kai sovietai dešimtis tūks
tančių mūsų brolių trėmė į Sibirą ir žudė, ir 1944 m. pabaigoje, 
kai grįžo atgal Lietuvą okupuoti ir ją kankinti. Gal pasaulis 
dar labiau atjaus Lietuvos ir kitų pavergtųjų tautų žmonių kan
čias bolševikiškoje vergijoje? Todėl, reikšdami užuojautą Veng
rijos kovojantiems dėl laisvės žmonėms, priminkime ir Lietuvos 
žmonių skausmus ir jų troškimą sutraukyti bolševikiškosios ver
gijos pančius.

ir gyvenime
PAGARBA SAVANORIAMS

Artėjant Lietuvos kariuome
nės šventei (lapkričio 23 d.), 
naujausiame “Lietuvių Dienų” 
numeryje (lapkričio mėn.) vir
šelyje randame įspūdingą Chi- 
cagos savanorių vaizdą prie sa
vo vėliavos, o įžanginį parašęs 
dr. K. Sruoga apie Lietuvos sa
vanorius. Jis primena, kad mū
sų laisvės kovose žuvo 1,392 ka
riai, o Lietuvos kariuomenės į- 
statymu pripažintų savanorių iš 
viso buvo 14,672. Autorius pa
stebi, kad negalima kaltinti Lie
tuvos karių už neapgintą laisvę 
paskutiniuoju laikotarpiu, nes 
mūsų kariuomenė negavo įsaky
mo kariauti. “Kodėl negavo? 
Tai politinis klausimas, apie ku
rį jau buvo daug kalbėta, yra 
kalbama ir bus kalbama”.

Net ir atominiame amžiuje, 
nors ir maža Lietuva negalės at 
sisakyti kariuomenės. Ne viską 
atominė bomba lemia. Anglija 
turi atominę bombą, bet ja Egip 
to nepuola — bijo arabų parti
zanų, o taip pat ir apsiskaičiuo
ja dėl kitų aplinkybių. Nei Ko
rėjoje, nei Indokinijoje, nei Af
rikoje atominė bomba kovų me
tu nenaudojama. Taigi, nors 
Lietuvai ir neturint atominių 
bombų, kariuomenė, kaip krašto 
saugumo garantija, nenustoja 
prasmes.

Suprantama, kad deramas lė
šų kiekis turi būti skiriamas 
kultūros reikalams. Kultūrinis 
ginklas ir krašto saugumui yra 
didelės svarbos.

MONTESSORI METODAS 
LIETUVIUOSE

Montessori metodo mokyklos 
kūrėja Lietuvoje Marija Varnie
nė sulaukė 70 amžiaus. Jos su
kaktį minėdamos “Lietuvių Die
nos” (lapkr. mėn.) išspausdino

keletą nuotraukų, pavaizduojan
čių jos darbą, įdėjo pasikalbėji
mą su ja, paruostą E. Vasyliū- 
nienės (Lawrence, Mass.). Pa
klausta apie galimybes šį meto
dą pritaikyti tarp Amerikos lie
tuvių, sukaktuvininkė M. Var
nienė sako:

—- Neabejoju, kad montessori- 
nio metodo principus ir lavina
mąsias bei mokomąsias praty
bas pagal tą metodą galima sėk
mingai pritaikyti lietuvių vai
kams Amerikoje.

Gal tinkamiausias kelias bū
tų — kurioj parapinėj mokyk
loj, kurioje atsirastų palankes
nės sąlygos, Bukurti tam tikrą 
centrinį židinį. Jame būtų įsteig 
ti “Vaikų nameliai” (kitaip va
dinamas vaikų darželis), kurie 
būtų vedami pagal Montessori 
metodą. Prie tokių “namelių” 
palaipsniui būtų praktiškai pa
ruošiamos naujos auklėtojos. 
"Namelių” vaikai ilgainiui pri
bręstų pradžios mokyklai ir duo 
tų pagrindus naujam jos vei
dui — tiek išoriniam, tiek ir vi- 
dinam — susidaryti.... “Vaikų 
namelius” organizuoti iniciaty
vos galėtų imtis L. B. Švietimo 
Taryba arba Lietuvių Mokyto
jų Sąjunga.

Sukaktuvininkė suminėjo, kad 
šiuo metodu Lietuvoje domėjosi 
D. Petrutytė (Nicoje baigusi 
Montessori kursus), prof. Ad. 
Varnas, prof. Iz. Vasyliūnas, 
insp. K. Ubeika, pedagogas kun. 
V. Mažonas (pats baigė Montes
sori kursus Anglijoje ir išvertė 
Montessori knygą “Vaikas baž
nyčioje”), tėvai jėzuitai, prof. 
St. Šalkauskis (buvo Montesso
ri draugijos narys).

Rodos ateinančią vasarą Lie
tuvaičių Seselių Institutas posė
džiaus Chicagoje. Suvažiuos vi
sų lietuvaičių kongregacijų at
stovės — mokytojos. Būtų ge-

draugas, ctttcago, rlInots
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PADĖTĮ VERTINANT
to, nei jų drąsos neturi. Iš jųŠiuo metu viso pasaulio akys 

nukreiptos į anapus geležinės 
uždangos esančius kraštus. Po
znanės sukilimas ir staigus pir
moje eilėje Lenkijos ir Vengri
jos komunistinių režimų nusigrę 
žimas nuo Maskvos, siekiant sa
varankiškumo patvirtino, kad 
sovietinio imperializmo ir kolo
nializmo aukų — pavergtų dau
giau kaip 100 milionų europie
čių, kurie ligi II Pasaulinio karo 
buvo laisvi, — kantrybė trūko, 
ir pradeda gaivališkai veržtis 
laisvės atgavimas.

šiandien būtų sunku pasakyti, 
kuo visi šie reiškiniai baigsis. 
Vieną aišku, kad pirmą kartą 
po karo pasireiškia gili visos 
komunistinės santvarkos ir so
vietinės imperijos krizė. Atro
do, būtų visai natūralu, kad į- 
vykiai riedėtų natūralia krypti
mi ir patvirtintų mūsų didžiojo 
dainiaus žodžius: “Nebeužtvenk 
si upės bėgimo”. Mes, vertinda
mi padėtį, esame jau prieš kele
tą mėnesių pasisakę, jos “pava
saris eina Karpatų kalnais”. 
Tačiau negalima nenumatyti, 
kad savo viešpatavimo Maskvos 
valdovai lengvai neišsižadės. 
Taip patogiai turėję, komuniz
mo vadeivos savo aukų lengvai 
neišleis iš nagų.

Jeigu Sovietų Sąjungos komu
nistų partija ir pasijustų nepa
jėgi savo viešpatavimą išlaikyti, 
nežinia, ką pasakys raudonoji 
armija. Deja, šiandieninis pa
saulis neturi pajėgos, kuri ga
lėtų sutramdyti grobuoniškus 
Maskvos kėslus, jeigu sovietai 
ginklu bandytų savo aukas klup 
dyti ant kelių. Visa vadžių at
leidimo kryptis pačioje Sovietų 
Sąjungoje gali pasikeisti per 
naktį ir prasidėti “atstalinini- 
mo” reakcija, grįžtant prie iš
bandytų diktatūros metodų.

Netenka taip pat pervertinti 
paties vyksmo esmės Lenkijoje 
ir kitur; Komunizmas su viso
mis jo neigiamybėmis norima ir 
toliau palikti, apie žmogaus lais
vės ir vertės atstatymą iš es
mės ten nėra kalbos. Kol kas 
pasipriešinta tik Maskvos domi
navimui. Tačiau ir tai jau yra 
be galo svarbus ir naujas eta
pas kovoje prieš komunistinės 
vergijos grėsmę.

Kad ir kaip bevertintume vi
są raidą, betgi vieno ginčyti ne
tenka, jog ši raida ir mums pir
mą kartą teikia realių vilčių, 
kad turi sprogti vergijos pan
čiai ir mūsų tėvynėje. Tiesa, 
mūsų padėtis sunkesnė, negu 
Lenkijos ar bet kurių kitų kraš 
tų. Mes esame okupuoti ir to 
valstybinio savarankumo, kurį 
turi Lenkija, neturime. Neturi
me ir savos kariuomenės. Oku
pantų valdžios aparatas visiš
kai svetimas. Okupantų pasta
tyti ir iš jų malonės gyvenantie
ji lietuviškieji kvislingai yra 
perdėm menkos asmenybės, ku
rie nei Gomulkos ar Nagy mas-

ra proga tada pademonstruoti 
šį metodą ir pasvarstyti, ką iš 
jo būtų galima pritaikyti mūs- 
sų mokyklose. Dr. J. Daugi.

netenka laukti, kad pabustų jų 
sąžinė ir jie aukotųsi bei kovo
tų už mūsų laisvę, atgailaudami 
už tėvynės išdavimą. Jie visi bu
vo ištikimi Stalino bernai jau 
Lietuvoje, jie nieko nereiškia, ir 
nuo jų yra nusigręžę net pado
resnieji komunistų partijos na
riai...

Mes žinome, kad gyva tėvy
nės meile yra persiėmusi visa 
mūsų krašte pasilikusi tauta, 
priversta vilkti sunkų okupaci
jos jungą. Naujos jėgos ten 
kaupiasi, ten visų lietuvių yra 
vieningas frontas.

Mes taip pat žinome, kad pir
mieji sukilimai, davę pradžią 
viskam, kas dabar vyksta už ge 
ležinės uždangos, prasiveržė pri
verčiamojo darbo stovyklose. 
Nuo Petsamo, Suomijos pasie
nio, ligi Kamčatkos Tolimuosiuo 
se Rytuose perėjo sukilimų ban
ga, kuri, nežiūrint viso režimo 

baisumo, kirto pirmąjį smūgį 
sovietinei santvarkai. Maskva 
kapituliavo prieš šiuos narsuo
lius, kurie skelbė neturį nieko 
daugiau nustoti, kaip tik savo 
pančių, o mirtis yra nebaisi, pa
lyginus su vergo gyvenimu.

Mes žinome, kad šių narsuo
lių priešakyje daug kur stovėjo 
mūsų tautiečiai. Vokiečių karo 
belaisvius globojąs karo kape
lionas su ašaromis akyse dėstė 
Koenigsteine 28 tautų atsto
vams suvažiavime grįžusiųjų pa
sakojimus, kaip jauni lietuviai, 
neretai aštuoniolikmečiai, savo 
nuogas krūtines atstatę sovietų 
budelių kulkosvaidžiams Vorku
toje, drąsiai šaukė: “Šalin pri
verčiamojo darbo režimą!” — 
ir, daug savųjų paaukoję, lai
mėjo.

Lietuviai tėvynėje ir anapus 
geležinės uždangos savo pareigą 
atlieka. Atlikime tik ją mes čia, 
laisvajame pasaulyje.

Įsidėmėkime, kad liktume iš
tikimi mūsų išlaisvinimo kovos 
pagrindui — jokių pusiauprie- 
monių, jokių kompromisų su 
okupantais. Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė turi būti at
statyta, sovietų kariuomenė tu
ri apleisti mūsų kraštą, pasi
traukdama su visu savo apara
tu. Turi būti užtikrinti laisvi 
rinkimai. Mūs ųrespublikos va
dovybėje turi atsistoti demokra 
tiniu būdu sudarytoji Lietuvos 
vyriausybė, kaip visos politinės 
partijos ir kovos organizacijos 
yra paskelbusios Vliko deklara
cijoje.

Padvigubinkime savo pastan
gas, kad kiekviename laisvaja
me krašte, kuriame tik mes esa
me atsidūrę, spauda, viešoji opi
nija, politinės partijos, parla
mentas ir vyriausybė remtų mū
sų išlaisvinimą. Sutelkime visas 
savo jėgas, kad pasaulinės poli
tikos pagrindan būtų padėtas 
dėsnis — pavergtųjų tautų, tai
gi ir mūsų, išlaisvinimas yra 
kertinis visos tarptautinės poli
tikos akmuo. Be to nebus nei 
taikos, nei sugyvenimo. Imki
mės visų žygių, kurie tik įma-

(Nukelta į 5 pusi.)
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— Ar gailiesi? — juokėsi iš klausyklos, ir jis 
atsakė:

— Gailiuosi. Gailiuosi, kad permažai nusidėjau 
—- gailiuosi, kad nepadariau ko nors, ko Dievas neuž
mirštų, kad esu vienintelis.

Juokėsi du — jis ir klausykloje — ten sėdėjo 
velnias. Ne, ten sėdėjo jis pats.

Jis buvo atsigavęs, jis kur nors padėjo savo jė
gas. Kaip jis galėjo taip susmukti, sakykite, kovoto
jas! Jeigu tiktai jis nebūtų uždarytas — kokia kvai
lystė. Kodėl neateina jo paleisti — sakysim, zakristi
jonas? Argi tikrai jie nežino, kur yra suslėpti kiti 
raktai? Ar jo brolis kunigas tai padarė? Su viltimi, 
kad reikės kada? Nujausdamas, jog bažnyčia bus už
daryta, ir kad vėl jie atvers? Kam jis pasakė? Jonas 
galėjo ateiti! Jis gi turi kur ryšių su partizanais, jis 
gi matė, kad brolis buvo suimtas, vadinas, šiuo aktu 
yra vėl priskirtas prie savo krašto žmonių. Juk suima 
tik vertus — kodėl jie neateina ir neišplėšia durų? Jis 
būtų su jais, o, jis tiktų vadovauti jiems, jis puikiai

pažįsta ne vieną silpną kulnį, tuzinus. Ir žino pa
slapčių.

Jis negali perlipti duobės — jo brolis Jonas, jis 
gi pasiliko tenai su motina ir parapiečiais. Jo negali
ma prisišaukti per tėviškės miškus, brolio Jono. Jis 
žino, ką reiškia kalbėtis akis į akį su broliu, kaip kal
bėjo 'kunigas Kazimieras — žino brolis Jonas. Brolis 
Jonas neateis čia, nė vienas, nė su vyrais.

— Sudiev, broli Jonai, — juokiasi jis, — ką gi 
apsieisim.

Ar aš viską apžiūrėjau? Kas matyti bokšte? Gal 
iš ten paregėsiu kvieslius, gal pasiuntiniai joja, — jis 
švilpaudamas užlipo augštyn, kitą kartą, labai seniai, 
tai skaitėsi avantiūra. Jis prilipo varpą — ir dar te
matydamas jo galvą, tarė: — padarysiu alermą, pa
skambinsiu, kaip nesusiprotėjau? Jie ateis išgirdę, 
tikrai, ne dėl mano brangios galvos, o manys, kad vi
sa armija kontrrevoliucijonierių tupi čia. — Bet jis 
neregėjo virvės. Paskui pamatė: tokį trumpą galą, jog 
pelei uodegos neišeitų. Bravo, vyrai, jūs atlikote šau
niai darbą, — nuostabu, kas buvo toks apdairus?

Jis lipo, kiek tiktai buvo užlipama, ten nedide
lis langas buvo visai atviras, pro jį galėjai išlįsti, 
taip — ir žemai būtum visiškai laisvas. Ir negyvas. 
Jis nenorėjo kristi iš bokšto, kaip romantiška mer
giote, kaip senų laikų princas, — labai dėkui.

Tačiau nuostabu buvo matyti pasaulį! Ne ka- 
žinkiek — tiktai miestelio dalį, ir iškišus galvą, vie

PASIRINKITE DOVANAS 
TERROJE!

Čia didelis pasirinkimas vo
kiečių, švedų ir čekoslovakų 
kristalo, porceleno (chinos) ir 
keramikos, odinių albumų, pi
niginių, manikiurinių setų, tau
tiniais raštais pagalvėlių, ta
kelių ir juostų, iš medžio drož
tų koplytėlių, kryžių ir vyčių.

Gintaro papuošalai, gražūs 
ir labai pigiomis kainomis. Vi
sos lietuviškos knygos. Visos 
lietuviškos ir klasiškos muzi
kos plokštelės (rekordai): ope
ros, operetės, simfonijos, ari
jos ir kt.

Prekės ir jų katalogai siun
čiami į visus kraštus.

Adresas: Terra, 3333 South 
Halsted Street,’ Chicago 8, III. 
Tel. LA 3-0427.

PUTINKITE "DRAUGĄ"

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir t.t. Alyva, baterijos ir padan
gom. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus įdedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25Murcerv 49-51 SIS 95
Chev. AJI 1937-53 ........ 8.25Old<t. C cvl 41-50......... s
Chevrolet 54-55 .............. 9.95P|ymouth 42-56 9.95
Chrysler 6, 42-52 ......... 9.91 Pontiae 37-54 s 05
Dodge 6, 42-56 ............... 9.95 Buick 37-52 .J.’.’::: .‘"J

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipą irgi įdedama veltui, jeigu perkama kartu su duslintuvu.

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidary
ta. nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta,

M. ČESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

DABAR JAU METAS 
PAGALVOTI APIE

JUSU
SANTAUPŲ
SAUGUMĄ

"sMVNG?

"safeiy i 
IR SAVINGS

i.j

INSURED

Žemiau išvardintieji dalykai padaro STANDARD 

FEDERAL stipriausia ir labiausiai pasižymėjusia 

Chicagos taupymo bendrove:

Virš 44 milijonai dolerių investuota j Government Bonds ir 
veteranų morgičius, dalimi garantuotus U. S. valdžios įstaigos.

Turtas virš .............. • •................................................ $58,000,000.00
Atsargos Fondas virš .............................................  $ 5,000,000.00

1.

2.
3- Ntio 1909 metų visada išmokėjome pagal pareikalavimą.

4.

5.

Federal Savings and Loan Insurance Corporation bei 
Federal Home Loan Bank sistemos narys.

Sumažink rūpesčius. Taupyk saugiai. Visuose skyriuose 
mes mokame vienodą dividendą.

Darbo valandos: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 4 p.p., įskaitant šeštadienius.
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 valandos vakaro. 
Trečiadieniais visai neatidaroma.

CHARTERED AND SUPERVISED BY THE UNITED STATES GOV’T.

JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHĖR AVĖ., CHICAGO 32

(Archer Avė at Sacromento)
PHONE: Vlrginia 7-1141

noje pusėje regėjai laukus — ir viskas buvo balta, 
giliai užsnigta. Tačiau dabar buvo giedra ir speigas, 
tai išaiškino nakties šaltumą. Bet šičia jis nejuto, 
kad šalta, jis tiktai norėjo žiūrėti ir žiūrėti. Vis
tiek, nors niekuomet neužmatysi tėviškės, nors ne
gali praskleisti kito vaizdo, kaip tiktai tas pats ir 
tas pats, bet čia yra langas. — Juos vežė užkaltus, 
šviesos dydis nebuvo ilgesnis už adatą, juos vežė 
per miestus ir per laukus, ir buvo vasara, birželis, 
ir paskutinis jiems jų žemėje. — Kodėl atsiminti, 
kaip tiktai dabar? Kad jis juos buvo lydėjęs iki 
stoties, kaip sargas? Ar, kad tiktai dabar supran
ta, nes gali žiūrėti pro langą? — Džiaugsmas buvo 
užsnigtas, tiktai ne sniegu, o suodžiais. — Kitą 
kartą, — tarė — jeigu aš neišeisiu šiandien, aš 
ateisiu čia vėl—bet, manau, kad galiu tarti sudiev.

Jis pasuko prie vargonų — jaunas gimnazis
tas būdamas jis giedojo su choristais, jis taip mė
go mišparų antifonus — jis ėmė niūniuoti, jis ga
lėjo pritarti sau vargonais, juk jie nebuvo išlupi
nėti: jo vyrai negalėjo visko suskubti, nes tokį 
greitą laiką? Jie tebebuvo, vamzdžiai ir klaviatūra, 
reikėjo tiktai sėsti. Jeigu kas pamintų dumples. Vel
nias. Ar jis buvo čia? Ką gi jis turėtų veikti— gun
dyti ^Igundytą, tarsi Marksui skaitytį Staliną. 
Kaip linksma!

(Boa du«lAQ) ų j .‘J
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PENKI VIRŠ ŠIMTO

Susan Rowe rodo, kad ji turi 5 metus virš šimto. Gyvena Culver 
City, Galit'. (1NS)

GAS RANGĖS, 01 L, COAL 
& GAS MEATERS 

STOVĖS 0F ALL KINDS
New and Used

Repairs & Parts for Ali Makes

ENGLEW000 STOVE 
& REPAIR CO.

SALES • SERVICE 
HUdson 31220

7300 So. Halsted St.

CLASSIFIED AND HELP W A N T E D ADS
REAL ESTATE

TV Savaitė Pas Budriką

PAJIEŠKOJIMAI
Kotryna Mitkienė, d. Antano, 

gyv. Brooklyne, prašoma atsiliepti 
šiuo adresu: Marijona Čepanskienė, 
Jaunosios gvardijos g-vė Nr. 21, 
Kelmės m., Lithuania.

Jiškomas Antanas Latužis ar La- 
tužas. J ieško jo sesuo dabar gyv. 
Klaipėdoje. Atsiliepti: Albinas Taut 
kevičius, 1033 Dougall Avė., Wind- 
sor, Ont., Canada.

Jūs pirksite geresnę Televiziją už žemesnę kainą 1957 mėty 

modelius. Jūs gausite didelę nuolaidą už jūsų seną TV ar 

radio arija fonografą. Jūs gausite pilną garantiją ant (fctu- 

gelio metų. Pasirinkimas: Philco, Admiral, RCA-Victor, 

General Electric, Zenith, Traivler. Nerokuojam nei jokio 

procento per 90 dienų. Duodamos brangios dovanos: Auk

sinis rankinis laikrodėlis, Elektrinis patefonas arba Port- 

able radio dykai su TV pirkiniu.

Pirkite dabar prieš Reiną 
pilk raust y U

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4. centr. šlld., garažas. 
Mūr. bung. 6 kb. Ir 1 kamb pa

stogėje, centr. šlld., garažas, 316,600. 
Med. 5 kamb. su ledų parduotu

ve, 316,500.
Mūr. 2 po 6, centr. šlld., garažas. 
Mūr. bung. 6 kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gelių krau

tuvę, erdvi Ir modern. patalpa, pui
kūs įreng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

Naujas bung., 2 mleg.
Nauj, mūr. 2 po 5. platus sklypas.

BRIGHTON PARKE:
Med. 4 Ir 3 kamb., 350 pajamų,

312,000.
Med. 5 kamb. "Ir 3 kamb. skiepe, 

311.700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj'galima 

užimti.
Mūr. 4 butai 2 po 4 ir 2 po 6, 

centr. šlld., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, 315,200.
Mūr. 4 butai ir taverna su visais

jreng.
Mūr. su taverna Ir 1 kamb. 

KITUR:
Med. 2 po 4. 316,600.
Med. 2 butai 5 ir 4 kb. 312,000.

ŠIMAIČIAI
Realty, Bullders, Insurance 

2737 Weet 48 St 

CLiffside 4-2390

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
Ir parduodami uždirb
site per šių įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

•REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Callfornljos g-vėa) 
LAfayette 3-3384

HELP YVANTED — VYRAI

WOODWORKERS
Able to make set-ups on small 

saws, routers, and shapers. Marrled. 
English speaklng. South West Side.

KENNEDY MFG. CO.
2424 W. Ogden Avė. 
CHesapeake 3-4511

Jieškomas Stasys Mažintas, gyve
nęs J 8225 E. Park Drive, Clevelande 
19, Oliio. Jo jieško brolis iš Lietu
vos, gauta žinių. Atsiliepti adresu:
Mrs. Anna Aukštikalnis, 129 Fish 
St., Athol, Mass.

Jieškomas Jonas Perliubis iš Vil
kaviškio apsk., Alvito vaisė.,' Mal
denių km. Jieško jo brolis Juozas iš 
Lietuvos. Prašau atsiliepti jį pati 
arba kas nors turi žinių apie jį. Ra
šyti — Jurgis Jusaitis, 6810 S. Ar- 
tesian Avė., Chicago 29, III.

Jieškomas .Jonas Šaulys, sūnus 
Stasio, kilęs iš Tauragės apskr., 
Skaudvilės^ vaisė., Mažintų km. At
siliepti: Vladas Vinciūnas, 1193 E. 
82nd St., Cleveland 3, Olno. Turiu 
žinių nuo giminių iš Sibiro.

Skubiai pajicškonii Ryčkuvienės 
anūkai Gužulaičiai. Yra, svar. žinių 
iš Sibiro. Prašau kreiptis: Z. Kolba,
5647 S. Wood St., Chicago 36, UI., 
tel. PRospect 6-4324.

Birutė Rutkūnienė, d. Jono, gi
musi 19)2 m., atsiliepk. . Turiu žinių 
iš Lietuvos. Jieško brolis Vytautas. 
Rašyk šiuo adresu: Vando Fiankie- 
nė, 6947 S. Artesian Avė., Chicago 
29, III.

Jiškonii agronomai Brickus, Na
vakas ir Šmaižys, gyv. Amerikoje. 
Jieško agronomas Navickas iš Lie
tuvos. Teirautis: F. Putnus, 4612 S. 
Westem Avė., ęhicago 9, III.

Jieškomas Kazimieras Jockevi- 
Čius, S. Kazio, gini. 1926 m., išvykęs 
iš Lietuvos 1943 m. Jieško pusseserė:
Bronislava Vižinytė, Daukanto g- 
vė Nr. 24.A, Šiaulių miestas, Lithua
nia. '

; Jieškomas Justinas Stankevičius, 
i anksčiau gyv. Patcrson, New Jcrsey.
| Turiu žinių iš jo motinos. Jo paties 
arba žinančius apie jį prašau pra
nešti šiuo adresu: Miss Mary Janu-

' laitis, St. Clares Vilią, Greene, Mai
ne. Janulaitis.

pra-
Ja-
St.,

Valė Ūselienė-Andriukaitytė 
soma parašyti laiškų Teofiliui 
nukevičiui, gyv. 206 Hamilton 
Hartford 6, Conn. Yra žinių iš Lie 
tuvos.

Antoni Kuratčik, s. Silvestro, g. 
[ 1920 m., spalio mėn 26 <1. Atsiliepti 
i arba apie jį pranešti šiuo adresu:
į Kuratčik, S., Montvilo g-vė Nr. 6, 
butas 2, Kaunas, Lithuania.

TV Console, Aluminizcd Tube, 1957 kaip amt paveikslo,
kitur perkant $225.00 — pas Budriką ............... $159.50

RCA Portable Television, už .............. ......... .  . $139.50
17 colių Travler stalinė, už ........................................ .,...$ §8.50
21 colio Zenith stalinė, už .......................... . .......... ,..$159.50

Prieš pirkdami ar parduodami 

namus, biznius, sklypus ar ūkius 

atlankykite mus.

KUTRA-NORKMS REALTY
REAL ESTATE-INSURANOE 

NOTARY PUBLIC 
2405 West 51 St 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak- Ir sekmad.)

GRAŽUS 3-jų butų namas. Par
duodamas dėl šeimyniškų priežasčių. 
3 po 6 kamb. ir 1 — 4. Karštu van
deniu apšild. Rūsys. Pastogė. 3 au
tomobilių garažas. 33 pėdij sklypas. 
$2S.9OU. Geros pajamos. SVOIIODA, 
3739 W. 20th St. Lanndale 1-7038.

PIRKITE ir parduokite savo ne
kilnojamų turtų per mano įstaigų. 
Naudokitės mane teisingu pfttama- 

1 vimu.
E. KERŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-6232

kšisfis mss ikšUKumuK nhnisrusmik mikmmS6i6
į Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas. 

VISŲ RŪSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVI'CIUS 

“Varpas” Kcal JEistate
General Insurance, Nota r y Public 

5910 S. VVestem Avė.
REp. 7-0880 arba HE m. 4-7085

Iš Lietuvos Ona Jacevičienė jieš
ko Lukošiaus, vardas nežinomas. Jis 
pats, arba kas apie jį žino prašome 
kreiptis: B. Kūkalis, 241 Keele St., 
Toronto, Ont., Canada.

Jieškomas Adolfas Atraškevičius, 
s. Kazio, Panevėžio apskr. Jieško 
brolis Mykolas. Kreiptis: Maj. F. V. 
Kaunas, Arsenai, Rock Island, III.

Šioje nejudomo turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant, jū
sų laukia greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5154

FITTER - VVELDER
Eitter-Welder Needed for Truck 

Rody and Hoist Installation, and 
Repalr Work. ARC VVeldlng Abillty 
Required. Mušt Have Initlative Good 
Future for the Right Man.

ONTARIO EQUIPMENT CO.
7340 E.vehange Avė. ,

SAginaw 1-8055
MISCELLANEOUS 

įvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDU AGENTŪRA
Visų rūšių apdraudos. Antomobl 

tlų finansavimas. N o ta ristas. Valsty 
bSe patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

jonas k ir v Arną, 
YVAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGEN01 
0108 S. Ashland Avė- Chicago 30, lū

L BREIVE ancFsON
CONSTRUCTION COMPANY 

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, III.

Statome nanjus namus ir garažus. 
Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairius remonto darbus, skubiai,
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 0-2793 nuo • vaL 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 0 vai. 

vakaro Iki 11 vai. vakaro.

ANALYZERS 
(T. V.)

INSPECTORS 
GOOD STARTING RATE

COMPANY BENEFITS 
SONORA RADIO & TV CORP. 

2043 W. Carroll

grindUrs
Crankshaft grinders. Experiencc 

preferred. Toj) tvages. Stcady eiu- 
ployment. jį

General Automotive Machinists
348 W. 55th St. BOulevard 8-4246

FURNITURE FINISHER

Start innucdiatly. Union wagcs. 
Stcady cinployincnt. ___________

See Mr. Newniau.
L. FISH FURNITURE CO. 

2225 W. Pershing Rd.

HELP YVANTED — MOTERYSŠILDYMAS
A. StančJauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu- Pro»rani- Able to »Peak and read 
vus (Air conditioners) ir atlieka English oP’>ortunity to advance to 
visus skardos darbus.
1546 S. 49th OOURT, CICERt 

Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai.
ryto ild 5 vai. vakaro.

Telefonas nuo 5 vai. vakaro:
OLympic .2-6752

FILE CLERK

T’crinanent. 5 day tveek. I’aid vaca- 
tion. Hospitalization and retirement

other positions.
NATIONAL SI'I’I’LY SERVICE 

1)1 VISION
231 S. Green Št. 3rd floor

ISNUOMUOJAMA

Išimom, krautuvės, patalpa, tin
kanti gydytojui ar dantistui. 6136 
Archer Road, Argo, III. Susitarimui 
kreiptis į Stanley Tomashunas, tel.
Globė 8-1310.

Jieškomas Jonas Bočiulis, sūnus 
Stasio, kilęs iš Nociūnų km., Šimo
nių valse. Jieško jo brolis Bronius 
iš Klaipėdbs. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašom pranešti šiuo ad
resu: Mm. Adelė Idzelis, 4862 Ma- 
goun Avė., East Chicago, Indiana. .

Jonas Kulikauckas, kilęs iš Vilka
viškio apskr., Kybartų vaisė., Ostan
kino kaimo, prieš didįjį karų išvy
kęs į JAV ir gyvenęs Clevclando 
mieste, yra jieškomas jo sesers duk
ters. Jį patį arba kitus, kurie žinotų 
Jono Kulikaucko likimų, prašo at
siliepti šiuo adresu: Petronė Juo- 
daičiūtė, Peirų g. 35, Kybartai, Lie
tuva.

PUIKI TIKRŲ VILNŲ
IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

BUILDING * REMODELENG

VIKTORAS ŠIMAITIS 

General Contractor

. Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; Išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4220 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

6 I M A I C I A I 
Realty - Bullders - Inauranoa

2737 Wcst 43rd Street

Specialus pasiūlymas! Visiškai 
naujas mūr. narnas rinktinėj Mar- 
ųuettc Parko vietoje. 2 butai po 6 
kamb.. rūsyj vieta bizniui. Kaina 
numažinta iki $42,500. Dėl palygini
mo atvykit bent pažiūrėti!

3 metų senumo, mūrinis. ' šviesių 
plytų namas su 3 miegamaisiais.
Marųuette Parke. Viršuje galima 
įrengti dar 2 kambaliai. Augštas rū
sys. Plieno konstrukcija. Aut. gazo 
šilima. A. Linas.

Biznieriai, paskubėkit! Mėsos ir j 
maisto produktų krautuvė Marųuette 
Parke, žymi savo vardu ir gera apy
varta, Skubiai parduodama už $7,000 < . . A
J. šaulys. I dažymo darbai Ir keičiamos dalyt.

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savinirjkui su $90 paja- 15759 8. WESTERN AVĖ. PR 8-95X0 
m.ų mėnesiui.
$21.500. Tuojau teiraukitės! Volodkc-

abtomobuiEh — truck* 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO KO2I00S 
lietuviška gazolino atotla Ir aulo 

UUaymaa
Oltekami motoro remontai, lyginimo,

CALL-ME-MOTORS 00.
savininkui su $90 paja- į 5759 8. 

ii. . 7 r ir California. į ——.

Reguliari $7.50 vertė vilnonė 
eilutėms medžiaga tik

13.95 už jardą

PUIKI RINKKINft IMPORTUO
TA VILNONE MEDŽIAGA 
EILUTĖMS

SUTAUPYSITE IKI 50% pirk
dami medžiagas užuolaidoms 
ir baldų apdengimui.

VERTINGOS NEMOKAMOS 
DOVANOS UŽ KIEKVIENA 
PIRKINI.

....$169.50 

....$169.50 

... $159.50 

....$129.50 

....’$ 6.00

$4.95 jardai

VILNONE PALTAMS 
MEDŽIAGA vertės nuo 
$7.95 iki $9.50, dabar

S4 .35
už jardą

MOŠŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI
LIAMS PASTATYTI. KRAUTUVE PATOGI - Vėdinama ir erdvi

HELFAND’S TEXTILE 
FABRICS

1210 So. Union A»«. Telefonai: MOnroe 6-1210 
, SEoley 3-8806

Krautuvė yra atidaryta kasdien, įskaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro. Seėtadienieis uždaryta

21 colio Admiral Console ......................................
21 /.-olio General Electric ................ . .  . • •............
21 colio Philco ..........................................................
24 colių Consolcttc, už ...........................................
Vaikams Kalėdiniai Fonografai, po ....................
Hi-Fi Automatiškas Phonographas, groja 10 rekordų ant

sykio visokios rūšies rekordus, reg. kaina $69.50, už $49.50 
(DYKAI 12 REKORDŲ)

Labai gražus ąslinis maliogany Patefonai ir Radio AM ir
FM, Automatiškas Hi-Fi. Kitur perkant $300,00, už $159.50

Importuotas iš Vokietijos Patefonas ir Radio, visų bangų
Hi-Fi, kitur $450.00, pas Budriką ............................. $299.50

Importuotas radio visų bangų, kitur $169.50, už ......... $ 99.00
Naujos TV kainos nuo $88.00 iki $380.00.
Automatic Tuning. Galima sėdinčiam kėdėje ar lovoje

nustatyti stotis. . „
SPALVOTA Televizija, 21 colio Console, 1957 ....$398,00

JOS. F. KUDIilK FURNITURE, INC.
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7234

CHICAGO 8, ILLINOIS

Atdara Nedėliotai* 10-5. Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais iki 9:30. 
Kitomis dienomis nuo 9 ryto iki 6 vai. vakaro.

Budrlko radio valanda iš WHFC, 1450 kilocycles radio Stoties 
kas ketvirtadienį nuo 6 iki 7 valandos vakaro.

Kas neišgali naujos Televizijos, Budriką* turi gerų 
perdirbtu Televizijų — po $38.00.

Perskaitę ilienr. “DraujJa”. duokite Jj kitiems.
-»------MU

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimi
ANTANAS LUKAS IR SONUS 
2717-19 West 7lst Street

BUILDING CONTRACTOR8 

Stato naujus namus, atremontuo 

ja senus. Kreipkitės:

, Tel. — HEmlock 4-5881 
iinmiiimiiiiiiiimiHmiiuiiimminiiHit 
'JlIflllIlIinilllllllllHllllllIliflllilliiliiiliir 
= LIETUVIU STATYBOS 
1 BENDROVE

Į MŪRAS |
S Bullders, (,en. Contractors ~ 
£ Atlieka planavimo ir staty- J 
5 bos darbus gydytojų ofisų, gy- ” 
S veliamųjų Ir viešųjų pastatų. 3 
3 Namų įkainavimas Ir įvairūs s 
S patarimai nemokamai. 3
£ Kreiptis šiūo adresu:

| lūSAS STANKUS |
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki Z S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus X
= TeL PRdenect «-20i3 
= 6800 SO. CAMPBELL A VU. 3

Chicago 29, DOnoia 
aiiimiiiHiiHiniiiiiiMuiiiiiiiiiimiiiiniig

D ft M E S I O 1

vidus.
Moderniškas 5 kamb. mūr. namas 

Marųuette Parke. Antram augšte pa
ruoštas įrengti 4 kamb. butas. Aut. 
šildymas gazu. Prie namo 25 pėdų 
sklypas. Graži aplinka. A. Sirutis.

Geriausioje vietoje Brighton Par
ko 2 butų mūr. namas su gretimu 
30 pėdų sklypu. Dvigubas mūro ga
ražas. $23,500.

Skubiam pardavimui: 2 butų med. 
namas Brighton I’k. šildymas karštu 
vandeniu—alyva. Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morgiėių. Pilna kaina $15,000. K. 
Juknis.

štid bargenas! 8 aparfmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj. Bridgeporte. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Namų kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

PARDAVIMUI

Pardavimui stiprus “cabinet" sti
liaus anglinis pečius. Nebrangiai. 
Šaukite VIrginia 7-6640 tarp 7 ir 
7:30 vaL vakare.

PROGOS — OPPORTUNITIES

PARDAVIMUI kampinė krautu
vė, 34x120 j»ėdų dydžio, tinkama 
bet kokiam bizniui, judrioj gatvėje.
6135 Archer Road, Argo, III. Tel. 
GLobe 1-1310.

Visi

P LEONAS
REAL ESTATE

2735 West 71st Street 
telefonai: IVAlbrook 5-6015

Parduodama GROSERFV KKAV- 
TUVft. Pilna prekių. Visi įrengimai. 
Garu apšildoma. Pilna kaina $3,500. 
Žema nuoma. 4119 S. Eraneisco Avė.

i Remkite di ’* Drangą!

>«

Skelbtis “DRAUGE” apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama vtoiSras.

NARIAI UFTUVIU TAUP. IR SKOLINIMO
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki SrS,OOO.OQlt
Paskolos Duodamos Namy įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis
CHICAGO i SAVINGS t L0AN ASSR.

6234 S. Weitem Avė. Chicago 36, Ūl.
GRANE SAVINGS t L0AN ASSS.

2555 ff. 47th St. Chicago 32. HL
DISTR1CT SAVINGS S L0AN ASSN.

3430 So. Halsted Street Chicago 8, UL
ST. ANTHONY SAVINGS A LOAN ASSN.

1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III.. Tel. TO 3-6131-32
OIHVERSAL SAVINOS S LOAN ASSN.

1600 S. Halsted St. Chicago 8, UI.
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Šeštadienį, lapkričio mėnesio 10-tą dieną Lietuviu Auditorijoje, 3133 So. Halsted St. Didžiojoje salėje rengiamas

SPORTININKU VAKARAS
o naujai įrengtoje svetainėje II-ame augšte 7-tą valandą ruo
šiama iškilminga vakarienė sportininkams ir jų bičiuliams. ★ ★ Šokiams gros Balio Pakšto orkestras. Šokių pradžia 7:30 v. v. 

Visus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti . . . L.S.K. "NERIS"

SKAUTAI
(Atkelta iš 2 psl.) 

mingoji dalis su skautiriinko,-ės 
įžodžiais, tddėl visi prašomi su
sirinkti punktualiai. Bus prane
šimai iš Piranijos Tarybos dar
bų ir v .s .Alg. Aglinskas bei 
s. E. Korzonas patieks Liet. Sk. 
S-gos juridinių bei vykdomųjų 
organų nuostatų projektus.

Kviečiami dalyvauti visi skau
tininkai ir visos skautininkės!

Ramovės Valdyba

J
i i

PASTOGĖJE.

— Australijos skautų rajono
vadeiva paskirtas ps. A. Bakai
tis vietoje buv. vadeivos ps. J. 
Makulio. Naujasis vadeiva pa
siekiamas adresu: 20 Haig Str., 
Mornington, Victoria. Australia.

— Psktn. Alf. Valatkaitis, 
LSB vilkiukų skyriaus vedėjas, 
jau baigia paruošti jauniesiems

skautams tautinės savišvietos 
vadovėli. Leidinys bus klausi
mų ir atsakymų formoje, para
šytas lengva, jauniesiems su
prantama forma.

— LSB Jamboree Fondo Gar
bės Komitetą sudaro visai lietu
vių bendruomenei nusipelnę as
menys ir žinomi veikėjai: A. Au 
dėnas, J. Bachunas, prel. J. Bal- 
kūnas, S. Barzdukas, dr. S. Bie- 
žis, gen. J. Černius, P. P. Dar- 
gis, E. Devenienė, min. St. Lo
zoraitis ir min. P. Žadeikis.

— Detroito Baltijos tunto tun 
tininku patvirtintas s. v. v. 1. 
D. Dulaitis, 1977 Morrell Str.. 
Detroit 1, Mich, buv. tuntinin- 
kui ps. V. Simučiui pasitraukus 
iš pareigų.

— Los Angeles Žalgirio vieti- 
ninkijoje veikiąs skautų vyčių 
Lietuvos karaliaus Traidenio 
vardo būrelis išsirinko savo sa
vo vadu Algį Raulinaitį.

— LSB Užsienio Skyrius Bro
lijos vardu sveikis kitų kraštų

ir Naujųjų Metų proga. Tam 
reikalui ruošiami specialūs at
virukai.

— Žalgirio skautų vietininki- 
jos adjutantas v. si- R- Dabšys 
gražiai pasirodė choro giesmės 
solo partijoje Kristaus Kara
liaus šventės minėjime Los An
geles, Calif. Visuomenė debiu
tantą sutiko labai palankiai.

— “Skautų Aidas’’, susitaręs 
su Seserijos ir Brolijos vadijo- 
mis, paskelbė 1957 metų prenu
meratų platinimo vajų. Vajaus 
pradžia yra š. m. graudžio 1 d., 
o pabaiga — 1957 m. balandžio 
1 dieną. Visi LSS nariai kviečia
mi aktyviai įsijungti į savo ofi
ciozo platinimo darbą!»

— Vyr. sktn. K. Kodatienės,
Skaučių Seserijos Socialinio Sky 
riaus vedėjos, iniciatyva šiemet 
buvo surinkta šiek tiek pinigų 
mūsų skautėms Vokietijoje pa
remti, kas suadrė galimybę jom 
suruošti vasaros stovyklą. Šiuo 
metu sesė stengiasi padėti ma-

Kalčdų proga pasiųsti maisto 
siuntinėlių.

— Korp’ Vytis Chlcagos sk. 
išrinko naują valdybą, kurion 
įeina pirm. A. Mickevičius, vice- 
pirm. R. Vėžys, sekr. R. Karzo- 
nas, juniorų tėvūnas Z. Viskan
ta ir -ižd. A. Jakubauskas.

— “Pavasario” redaktoriai 
broliai Bazilevičiai yra Sibire, 
ir žada sugrįžti į Lietuvą.

Paskutinė gcltonligės epidemi-, šiuo metu jau pagaminama
ja JAV buvo 1905 metais New 
Orleans, Louisiana.

5,000 skirtingų 
rūšių.

sulfonamidų

skautų organizacijas šv. Kalėdų terialiai sesėms Vokietijoje ir

Padėtį vertinant
(Atkelta iš 3 pusi.) 

nomi vietos sąlygose, šiam rei
kalui popularinti ir į plačius 
sluogsnius nešti.

Spieskimės-glaudžiau apie tas 
demokratines .dešimtmečiais iš
bandytas politines jėgas, kurios 
sukūrė Lietuvos nepriklausomą 
valstybę, įvedė demokratinę san
tvarką ir kurios, dabar susispie- j 
tusios Vlike, dirba be atvangos 
Lietuvos išlaisvinimui. Visa pro 
paganda, nukreipta prieš Vliką, 
buvo ir yra be galo žalingas reiš 
kinys ir neprasmingas jėgų skal 
dymas. Apie žadėtus didelius 
darbus tų, kurie sėjo nepasiti
kėjimą Vliku, nieko negirdėti, 
nes iš tikro jie ir neturi ko gar
sinti. Kelias į Vliką yra atvi
ras visiems, kas tik nori dirbti 
ir jungtis sėkmingesnei kovai už 
Lietuvos išlaisvinimą.

Sovietų galybė ima braškėti 
iš pačių pagrindų. Darykime vi
sa, jog Maskvos viešpatavimui 
galas ateitų juo veikiau. Prisi
dėkime ir mes prie komunizrųo 
sužlugdymo, įsijunkime į pasau
liniu mastu einančią kovą už 
laisvę ir teisingumą. Eidami 
šiuo keliu. Lietuvos išlaisvinimo 
tikrai sulauksime. (URT)

GRAND OPENING
Lucille’s & Jim’s Tavem & Restaurant, 4522 S. McDowell Avė. 

(arti 47th ir Ashland Avė.) Tel. Vlrginia 7-9845
IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ĮVYKS NOV.-LAPKR. 

9 ir 10 d. d. — 7 vai. vak.
Vaišės, šokiai. Gros Biliūno orkestras 

Kviečiame visus atsilankyti.
Jim ir Lucille Rudis, savininkai

Okupuotoje Lietuvoje
— Pagerbtas Žukauskas-Vie

nuolis. Vilniaus radijo žiniomis, 
“ryšium su 1905—1907 m. 50 
—' šiomis metinėmis aktyvų da
lyvavimą revoliuciniame judė
jime” Lenino ordinu apdovano
tas Kvedaras, o “darbo rau
donosios vėliavos” ordinais — 
Vadopolas, Daržinkevičius, Do
vydaitis, Žulpis, Žukauskas- 
Vienuolis, Zdanovskis, Zarale- 
vičius, Kandratovič, Krasavi- 
nas, Krušnauskas,' Kursonis, 
Lukavičius, Makovskis, Mogi
liovas, Motiejūnas, Pažerskis, 
Petrauskas, Povylius, Radze
vičius, Podcris, Podlipskis: Pu
renąs, Rimša, Sarapinavičius, 
Stasiulis, Chackelitytė ir Jes- 
trebovas.

—Ukmergėje atidaryta “sep
tynmetė muzikos mokykla”.

.

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILJ^S GFLINYCIA

1 Geriausios gClfta d#l vestuvių, banke 
i ų, laidotuvių Ir kitų paDuotitraų.
I 344S WEST OŠIU) STREET 
1 TeL PRoapeot H-OSSS ir FR 8-0834

Vytauto Augustino
Lietuvos Vaizdų Albumas

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba apie 
Lietuvą visiems suprantama kalba 
todėl jis tinka visiems, kas kokia 
kalba bekalbėtų.

Albumas Lietuva 
yra gražiausia dovana 

Kiekvienam verta šį gražų leidinį 
pačiam įsigyti ir kitam dovanoti. 

Išleido ATEITIS. Jį galima gauti' 
Kaina 6 dol.

ATEITIES administracijoj 
916 Willoughby Avs. 
BROOKLYN 21, N. Y.

ibSMVOS

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo S28-0C 
pas

Roosevelt Furniture
Company 

(LIETUVIU KRAUTUVE) 
2310 Wcst Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711 
Keltie Bertulis Ir Peili Raudonis,

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien Iki 6 
vai vak. Plrmad. Ir Ketvlrtad. Iki 
9 vai. vak. Ir bekmad. nuo It vai. 
ryto Iki 4:30 vai. po pietų.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS 

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalai), 
prekės dovanoms.
2646 W. 69th St. RE. 7-1941

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
Skolinimo Bendrovėse yra

Š. m. lapkričio jliėn. 8 d. sueina metai, kai mirė mūsų mylima 
žmona ir motina

A. -[ A.
ONA MINTAUTIENĖ

.Jos brangiam prisiminimui, gedulingos pamaldos už jos vėlę bus 
atlaikytos š. m. lapkričio 1(1 d. 7 :30 vai. Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 
5541 So. Paulina St., Cliicagoje.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįtsamus dalyvauti pamaldose.
VYRAS IR SŪNELIAI

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Associatlon užtikrina 
mą ir gražų pelną.

saugn-

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, filmos, TV ir radio lempos. 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdien 9—6, pirm. ir ketvirt 9—9, sekm, 9—2

2646 Wesl 7įsi Street Tel. PRospeci 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra iki 
$10,000.00 kiekvienam Indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

■ I

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

UMVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JONAS GRADINSKAS
vokiški 
radijai

lobui pMtobulintas trumpų bangii nustatymas; gerai girdėti Europa 
J. G. TELEVISION OOMPANY

BLAU PUNKT

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atvykit pasižiūrėti spalvotos TV

CRANE SAVINGS ' ™
2555 WKST 47th STREET LAfayette 3-1083

B. R. Pletkiewlcz, prez.; E. R. Pletklevvlcz, aekr. ir advokatas ’
Mokame augštus dividendus. Mėšluojame čekius. Parduodame Ir 
Išperkamo valstybės bonus. Taupytojoms patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ Al ANUI EN.- Apdrausta Iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo B iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio.

Yra kalbama mieste, kad STEIN TENTILE BENDRO
VĖJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy
rams ir moterims.
STEIN’AS turi metini išpardavimą, štai pavyzdys kainų:
Geriausios ANGLIŠKOS bei J‘worsted MEDŽIAGOS kos

tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50
Visokiausių pamušalų nž pigias kainas. Spausdintas šilkas 

ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiąue taffeta”, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................ ...98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir “flaimei” vyriškiems ir 
moteriškiems kostiumams tiktai ........................................$1.89

48 colių užuolaidoms bei uždangoms medžiagos, vertės iki
$2.98, tiktai ............................................................................ $1.39

1 '

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidomu tik .$1.09
Atvykite į STEIN T£XTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek

vienu pirkiniu virš $20.00 gausite vienai suknelei medžiagos
Pas STEIN'Ą jūs rasite didelį pasirinkimą• nuotakoms, kaip tai 
..“laces“, satiną, taffetą, “brocades”, Shantung, ir t. t. Taip 

pat liekanas medžiagų pamušalams už baisiai pigias kainas.
kaip dovaną.

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUEz '

1 blokas į rytus nuo Halsted St., iy2 bloko j pietus nuo 
Roosevelt Iltį. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152.

IŠ TOLI IR ARTI

MOVIMO

NAUJI OIMU TtOKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO ĮRANKIAI 
UBU MBTU PATYRIMAS-PI6US IRSĄŽININ6AS PATARNAY/NAi

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. V/Alkmok 5-9209

UŪDĖSIO VALANDOJ

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

8M8 ta. Westem Ava. Air Oaadttkmed 
7-8600 — 7-8601 Automobiliams 
kurto <yv«aa kitom miesto aalymt

koplyčia arėtas Jūsų aamų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SU. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 501h AVĖ. 
CHICAGO, ILL. CICERO, ILL
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba i 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenuo

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851
4330 34 South California Avenuo

Telefonas LA 3-0440 ii LA 3-9852
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTJ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

lAmbulanaų patarna- lies turime koplyčias
rimas dieną Ir nak- riaose chieagoa ir

I tį> Reikale šaukite Roaelando dalyse ir

tuojau patarnaujame

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. « Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArda 7-3401

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 8-5711

ALFREDAS VANCE
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tek OLymplc 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. Y Arda 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. TeL CUmmodoro 4-2228

JURGIS F. BUOMUI
8819 8. LITUANICA AVĖ. TeL Y Arda 7-1188-1139

VASAITIS — BUTKUS
IMS 8. 50th AVĖ., CICERO, DŲ Tat OLymplc 2-1008

ŽIGMŪND (ŽUDYK) ZUDYCKI
1646 W. 46th STREET Y Arto 7-0781

5TEp0HAS c LACKAWICZ 
2424 W. STREET BEpufeila 7-LILB
2814 7?. PLACE Tfrgtnlą 7^79
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TALKON KOVOJANTIEMS UŽ LAISVĘ! siekimo nelaimė buvo įvykusi;
*■ 1936 metais, kada iškeltojo

Ginkluotos bolševikiškosios kad išreikštų kovojančiai Ven-

Trečiadienis, lapkričio 7, 1956

X ALB Cicero apylinkės na
rių lapkričio mėn. 4 d. susirin
kime kun. Alf. Grauslys skaitė 
įdomią paskaitą apie Pietų A- 
meriką. Išrinkti atstovai į Chi
cagos apygardos suvažiavimą: 
kun. P. Patlaba, N. Kreivėnas,

bestijos 'jėgos žiauriausiomis 
priemonėmis -žudo kovojančius 
vengrus dėl savo šventų teisių 
į laisvą, nepriklausomą ir de
mokratinį gyvenimą, šis ir 
daugelis kitų Sovietų Rusijos 
brutalumo veiksmų kelia di
džiausią pasipiktinimą visame 
civilizuotame pasaulyje. Pikti
namės ir jais biaurimės ir mes 
lietuviai. Daug kas iš mūsų 
jau esame pergyvenę bolševi
kiškąjį žiaurumą. Todėl mums

N. Kazlauskaitė, J. Vodopolas,dera ne tik užjausti, bet ir gel
bėti šiandien kovojančiai dėl 
laisvės Vengrijai. Ateis laikas, 
kuomet jų talka Lietuvai bus 
reikalinga.

Atsižvelgdami į tai, Chica- 
gos ir apylinkių lietuviai tesu
sirenka į Lietuvių auditoriją šį 
penktadienį, lapkričio 9 d., kad 
pasiklausytų pranešimų apie 
didžiuosius šios dienos įvykius,

A. Zailskas, P. Bačinskienė, G. 
Ročkienė, J. Krivickas, V. Ra- 
dys, A. Orvidas, V. Paulauskas 
ir G. Bučmys. Priimtos trys 
rezoliucijos, raginančios Chica- 
gos apygardos valdybą daryti 
žygių, kad didvyriškai vengrų 
tautai per josios atitinkamus 
organus būtų pareikšta lietu
vių tautos meilė ir pagarba dėl 
jų didvyriškų žygių, užuojauta 
dėl komunistų persekiojimų, 
dėl jų tautos dabartinių kančių 
ir pasižadėti viskuo kuo bus 
galima paremti. Daryti žygių, 
kad šiuo -pavojingu Europos 
pavergtosioms tautoms mo
mentu viskas būtų daroma, 
kad nenusileistų visiems lai
kams geležinė uždanga nelai
mingosioms tautoms. Daryti 
žygių, kad Amerikoje metuose 
viena diena būtų skiriama Eu
ropos pavergtųjų tautų diena.

Susirinkimą gyvai ir įdomiai 
pravedė J. Kreivėnas. Susirin
kusius gardžiai pavaišino stu
dentės N. Kazlauskaitė ir G. 
Kizlauskaitė.

X Krikščionių Demokratų 
susirinkimas, įvykęs praeitą 
sekmadienį, nutarė skatinti vi
suomenę gausiai dalyvauti pa
maldose, kurios Šv. Tėvui kvie 
čiant, ruošiamos už Vengriją 
ir visas kitas persekiojamas 
tautas. Bridgeporte yra pa
skelbta penktadienį tam tiks
lui Šventoji valanda, kuri bus 
7 vai. 30 min. Taip pat nutar
ta prisidėti prie Alto kvietimo 
dalyvauti protesto mitinge Lie
tuvių auditorijoje.

Krikščionių demokratų susi
rinkime buvo išklausyta prane
šimai: iš veiksnių konferenci
jos, iš Kr. Demokratų konfe
rencijos ir apie tarptautinę pa
dėtį. Išrinkta nauja skyriaus 
valdyba iš šių asmenų: A. Rep
šio, J. Sabaliausko, J. Bičiūno, 
P. Maldeikio ir Kazio Povilai
čio. I

X Labdarių Są jungos 37 sei
mas įvyks lapkričio 11 d. sene
lių prieglaudoje. Seimas prade
damas šv. mišiomis 10:30 vai. 
Posėdžių pradžia įvyksta 2 vai. 
p. p. Labdarių sąjungos sky
rių atstovai ir paskiri asme
nys kviečiami dalyvauti seime. 
Į seimą vyks autobusas nuo 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčios Brighton Parke. Vė
liau autobusas sustos prie Gi
mimo Panelės šv. parapijos 
bažnyčios Marųuette ’Park. Vi
si, kas nori vykti auto' 
prašomi iš anksto užsisak" 
vietą pas Anna Jasper, M. Na
vickienę ir S. Cibulskį.

grijai užuojautą, kad pažadėtų 
jai bent moralią pagalbą, kad 
priimtų atitinkamus pareiški
mus ir juos pasiųstų Jungtinių 
Valstybių vyriausybei, Jungti
nėms Tautoms ir gal net pa
čiam Kremliui. Taip pat bus 
pasitarta ir apie Lietuyos iš
laisvinimo reikalus.

Masinį susirinkimą kviečia 
Chicagos Lietuvių Tarybos val
dyba, kurios pirmininku yra 
Dan Kuraitis. Susirinkime pra
nešimus padarys Alto Vykdo
mojo Komiteto nariai Kalbės 
dr. Petras Daužvardis, Lietu
vos konsulas. Mielai sutiko pa
dainuoti keletą dainų Chicagos 
Vyrų Choras, Vlado Baltrušai
čio diriguojamas.

Tad. lapkričio 9 d. visi būki
me Lietuvių auditorijoj, 3131 
S. Halsted Str. Pradžia 7 vaL 
vakare.

CHICAGOS ŽINIOS
7 užmušti, 160 sužeistų
Chicagą supurtė didelė susi

siekimo nelaimė: iškeltasis 
traukinėlis trenkė į North 
Shore linijos traukinį ir 7 žmo
nės buvo užmušti, o arti 60 su
žeista. Nelaimė įvyko šiaurinė
je miesto dalyje ties Wilson 
Avė. stotimi, nakčia į antra
dienį. Atvykusieji gelbėti žmo
nės turėjo ištisas valandas dar
buotis, kol įstengė ištraukti iš 
griuvėsių užmuštuosius ir su
žeistuosius. Tarp užmuštų yra 
dvi moterys. Subėgo tūkstan
čiai žmonių į nelaimės vietą, 
užtvenkdami susisiekimą. Dau
gelis grįžtančių iš darbo suvė
lavo ilgas valandas ir namiš
kiai buvo nepaprastai susirūpi
nę, ar kartais su jais neįvyko 
kokia nelaimė. Nelaimėje žuvo:
Frances Strauss — 40 m., Men- 
tor Williams — 56 m., Andrew
Halligan — 40 m., Robert Mo- greįtosios 

rehart — 49 m., Robert Al- 
ford — 24 m., Henry Levy —
70 m., Helen Zimmerman —
50 m. Iškeltojo traukinėlio ma
šinistas Michael O’Driscoll, 52 
m. amžiaus, tebuvo ištrauktas 
iš griuvėsių tik praslinkus 5 v.

29 min. Reikėjo su acetyleno 
deglais supjaustyti metalą, ap
globusį jį.

Iškeltasis traukinėlis buvo 
perpildytas žmonių. Važiavo į 
šiaurę ir priekių trenkė į pa
skutinį, šeštąjį, North Shore 
traukinio vagoną; šis trauki
nys stovėjo išleidęs savo kelei
vius ir pasiruošęs važiuoti į 
Milwaukee. Nelaimė įvyko 5 v 
28 min. pirmadienio vakare 
Pasigirdo klaikūs šauksmai. 
Daugelis keleivių buvo par 
trenkti ant žemės. Šviesos už 
geso. Kaikurie keleiviai manė, 
kad traukinėliai kris nuo iškel
tų bėgių ir įpuolė į paniką. Net 
17 asmenų buvo prispausti su
daužytų vagonų, bet ir iš jų 
daugelis buvo išbelbėti gyvi.

Atsiskubino ugniagesiai, ku
rių čia prie gelbėjimo darbavo
si daugiau kaip 100. Iš miesto
.suvažiavo

Sužeistieji

X Visų Šventųjų draugijos 
Cicero 40 metų jubilėjinis pa
rengimas įvyksta lapkričio 11 
d. Šv. Antano parapijos salėje 
6 vai. vakaro. Programą išpil
dys solistai ir J. Kreivėno ve
damas vietos choras. Per 40 
metų Visų šventųjų draugija 
yra daug pasitarnavusi Lietu
vai, lietuviams ir Bažnyčiai.

X Pirmosios Amerikos ir 
Kanados lietuvių tautinių šd- 
kių šventės, įvykstančios 1957 
m. birželio mėn. Chicagoje, da
lyvių registracija vyksta gy
vai. Be Chicagos tautinių šokių 
grupių jau atsiliepė New Yor- 
kas ir kitos tolesnės vietovės. 
Šventei rengti komitetas pri- 
mena, jog registracija vykdo-

° vi*’ ma lapkričio 15 d. 
įsakyti x Danutfci |r dJ. A Bielke-

vičių dukrelė buvo pakrikštyta 
Reginos Birutės vardu. Krikš- 

Ričardas Ukrinas Ir Dalia to sakramentą suteikė kan.

visos ugniagesių 
pagalbos mašinos, 
buvo nugabenti į 

septynias ligonines: Weiss Me-
morial, Edgewater, American, 
Illinois Masonic, Ravensvvood, 
Cuneo Memorial ir Swedish 
Covenant. Kaikuriems kelei
viams buvo sulaužytos kojos, 
kitiems tiesiog — sumaltos. 
Kaikurių galvos kaulai įskelti.

Pirmasis iškelto traukinėlio 
vagonas užsidegė, bet gaisrą 
greit užgesino North Shore li
nijos traukinio konduktoriai. 
Pati baisiausia Chicagos susi-

traukinėlio susidūrime žuvo 11 
žmonių ir buvo sužeista 58.

Balsavimai Chicagoje
Rinkimų vietose balsavimai 

Chicagoje vyko ramiai ir tvar
kingai. Ankstų rytą kiek truk
dė lietus, bet ir to nepaisyda
mi kaikurie darbininkai vyko 
balsuoti prieš išvažiuodami į 
darbą. Pasitaikė tačiau ir ne
laimių, net ir lietuvių gyvena
muose rajonuose. Taip, gaisras 
sunaikino balsavimo mašiną 
vądinamame Fellowship name, 
831 W. 33 pi., Bridgeporte. Ten 
miegojęs klubo direktorius Da- 
vid Carmody buvo dūmų paža
dintas, ,bet negalėjo išbėgti ir 
išėjo tik kaimynams atidarius 
duris antro augšto, kur jis nak
vojo. Ugnis persimetė ir į kai
myninį namą — 829 W. 33 pi, 
Nuostolių padaryta apie $5,- 
500. Balsuotojai turėjo pasi
naudoti kaimynine balsavimo 
vieta — 840 W. 33 str.

4 savaitės atostogų
Chicagos Miesto Tarybos Fi

nansų komitetas suteikė teisę 
kaikuriems miesto tarnauto
jams, kurie jau yra išdirbę 25 
metus, gauti atostogų 4 savai
tes. Tuo galės pasinaudoti iki 
1,500 tarnautojų. Tas nuosta
tas nelies ugniagesių, policinin
kų, rinkimų pareigūnų, biblio
tekų tarnautojų, Miesto Tu
berkuliozinės ligoninės darbi
ninkų ir miesto įstatymdavys- 
tės tarnautojų. Jų atostogas 
sprendžia Illinois įstatymai, ne 
miesto potvarkiai.

Ilgų baltinių savaitė
Chicagoje ateinanti savaitė 

spaudoje paskelbta — Ilgų Bal
tinių savaite. Norima vyrus ir 
moteris įkalbėti grįžti prie il
gų apatinių,., Pasakojama, 
kad britų sausai kitados nešio
jo ilgas apatines kaip protestą 
prieš normanus, jų užkariauto
jus, kurie buvo pradėję piršti 
nešioti tunikas.

Girtą vairuotoją 
nubaudė $425

James C. Haddon, 32 m. am
žiaus, Oak Parko Municipalinio 
teismo buvo nubaustas $350 už 
vairavimą , sunkvežimio esant 
girtam ir $75 už priešinimąsi 
areštui. Tik kad nebūtų finan
sinių sunkumų šeimai, teismas 
bausmę sumažino $150, bet nu
sikaltusį metams paliko prie
žiūrai ir išbandymui.

Lietuvis tarp sportininkų
Sportininkų parengime Mor- 

rison viešbutyje kalbėjo lietu
vis, Notre Dame universiteto 
atletinės programos direkto
rius, Ed Krause. Jis pabrėžė, 
kad tas universitetas veršis 
pirmyn vystyme atletinės ir 
sportinės programos. Pasitai
kantieji pralaimėjimai jam tik 
laimės daugiau draugų tarp tų 
universitetų, su kurių koman- 
domis žaista. Priimdami tai su 
nuolankumu, Nortre Dame uni
versiteto sportininkai sutelks 
visas jėgas tolimesniam tobu- 
linimuisi. Jokių pakeitimų uni
versiteto sporto vadovybėje 
nenumatoma.

Apaštalauja vežiojamoj

Kun. Tomas Obryski, 33 m. 
amžiaus, kalbėjo televizijoje iš 
vežiojamos kėdės. Jis yra tik 
33 metų amžiaus, bet parali- 
žuotas iki pusės, nes per auto
mobilio nelaimę buvo sulaužy 
tas jo nugarkaulis. Jis pralei
džia daug laiko Little Companyi 
of Mary ligoninėje, Evergreenl 
Parke, važinėdamas nuo vienos 
lovos prie kitos ir guosdamas 
ligonis. Jis tegali sėdėti tik tris- 
keturias valandas vienu metu, 
o paskiau reikalingas pailsio. 
Šv. Tėvas jam davė specialią 
dispensą —- laikyti šv. mišias 
be atsiklaupimų. Jis buvo į- 
šventintas kunigu 1948 m.

Padeda studentės
De Paul universiteto studen

tės, lankančios baleto klases, 
padeda mašinomis išlyginti, iš
poliruoti Fizinio Auklėjimo sa
lės grindis. Salė yra didžiulė, 
naujai pastatytame name. Šie 
rūmai išaugo vykdant De Paul 
universiteto $5,500,000 plėti
mosi programą, paskelbtą 1953 
metais.

Sąrašai nusikaltusių 
vairuotojų

Illinois Valstybės sekreto
riaus įstaiga mūsų dienraščiui 
nuolat atsiunčia sąrašus tų 
vairuotojų, kuriems atimti šo
ferio leidimai. Daugiausiai nu
baudžiama yra už vairavimą 
esant girtam. Pvz. lapkričio 2 
d. už tą nusikaltimą atimti lei
dimai vairuoti mašiną 243 as
menims.

Saulė duos daug energijos
Šveicarų mokslininkas dr. P. 

Couvousier pirmadienį laikė pa
skaitą Illinois Technologijos 
institute ir Armour Tyrimų 
įstaigoj. Jis priminė, kad dau
gelis žemėje esančių energijos 
šaltinių per 50, per 100 metų 
išsibaigs ir tada žmogui teks 
dar uoliau jieškoti būdų įkin
kyti saulės energiją. Tiesa, 
bus išvystyta atominė jėga, bet 
ją ne visur bus galima panau
doti. Saulės energijos tyrinėji
muose amerikiečiai atlieka va
dovaujantį vaidmenį: jiems jau 
pasisekė saulės energijos pa
galba pasiekti 5,600 laipsnių 
(Fahrenheito) temperatūrą, ši 
augšta temperatūra jau nau
dojama Kalifornijoje kerami
kos reikalams ir metalų išban
dymui. Mokslininkas Courvoi- 
sier pramato, kada net apie 
trečdalį sunaudojamos energi-( 
jos žmonės gaus iš saulės, ir 
tai įvyksią neperdaug tolimo] 
ateity.

Dujų bendrovės pelnas
Peoples Gas Light and Coke 

bendrovė, kuri Chicagai teikia 
kūrenamąsias dujas, per devy- 
nius šių metų ihėnesius turėjo 
pelno $13,286,462, beveik pora 
milionų daugiau, kaip pernai 

, šiuo metu.

Regėjimo pagerinimo institu
tas praneša, kad apie 6 milio- 
nai JAV mokyklinio amžiaus 
vaikų turi regėjimo trūkumus.

IŠARTI IR TOLI
J. A. VALSTYBĖSE

— Washington’o Motery klu
bas š. m. gruodžio 1 d. gr ažioje 
Knights of Columbus salėje 
ruošia didelį koncertą - vakarą, 
kurio programoje dalyvauja 
valst. operos solistė Pranciška 
Radzevičiūtė, mūsų žymusis ak 
torius Henrikas Kačinskas ir 
kiti. Po programos bufetas ir 
šokiai. Vakaro pelnas skiriamas 
siuntinėliams į Sibirą. Washing- 
tono lietuviai rodo didelį susi
domėjimą šiuo vakaru ir taip 
pat laukia gausaus svečių bū
rio iš kitų miestų.

— Adv. Shalna aktyvus na
rys Prekybos namų Cambridge, 
Mass., buvo perrinktas nariu 
Tautinio veiklos komiteto 1956- 
7 m., kuris studijuoja tautinius 
ir užsieninius prekybos namų 
reikalus.

— Kazimieras Stočkus mirė 
spalio 27 d. Long Beach, Calif. 
Jis buvo pirmosios emigraci
jos lietuvis. Velionis iš savo 
kuklių pajamų dažnai parem
davo ir lietuvišką parapiją.

GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas bfldas stotims

pasirinkti /
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC

Noreikaitė Chicagos jaunimo 
literatūros būrelio susirinkime 
praeitą šeštadienį paskaitė sa
vo kūrybos, eilėraščių. Abiejų 
literatų kūryba buvo susirinku
siųjų aptarta.

Vincentas Gudaitis, 3743 S. 
Damen, tik už 1 savaitę sugaiš
tą namuose dėl ligos, iš Leonar
do Jankausko gavo $60.00 čekį

PAJIEŠKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
sau pagelbininke didesnei grupei 
žmonių. Geras atlyginimas, ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas", 
Adv. 7214 2884 So. Oaldey
Ava. Chicago 8, Illinois.

Steponaitis, Šv. Onos bažny
čioje, E. Moline, III. Krikšto 
tėvais buvo dr. F. Kaunas ir 
J. Kamarauskaitė.

X Roselande Balfo vajus 
vyksta šiomis dienomis, vajaus 
paskutinė diena lapkričio 9 d. 
Lapkričio 10 d. rūbai bus iš
vežti į centrinį sandėlį.

X P. Kurziskauakas, uolu
sis Balfo 57-to skyr. iždininkas, 
padedant A. Šteiniui, renka 
Roselande aukas aplankydami 
prekybininkus jų namuose.

X A. Zubavičiui yra laiškas 
iš Lietuvos, Būdvičių apyl. At
siimti Drauge.

Remkite dien. Draugą!

JONO IR ANGELINOS ANDRULIO IR JŲ ŠEIMOS

MICHIGAN FARM SŪRIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalau
kite Michigan Farm sūrio, šis sūris i&u per ilgus metus gami
namas Jono ir Angellnoa Andriulių ir jų šeimos, Fountain. Mich.

Šis sūris yra gaminamas pagal receptą, atsivežtą iš Lie
tuvos, ir bus gaminamas tik Andriulių ir jų šeimos. Tas jums 
užtikrina gerą kokybę ir jūsų mėgiamą skonį. Šis sūris taip 
yra mėgiamas lietuvių, kad jo didelius kiekius siunčia ne tik į 
Chicagą, bet ir visą Ameriką ir Kanadą. Chicagoje visą lai
ką tą sūrį atstovauja ir ateityje atstovaus Stasys Ir Marija 
Metrikiai. Jų adresas:

i FARM FOOD COMPANY
1804 Wcst 47th St., YArds 7-8393

nana

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė

PRFflN PHOTO STIIDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS,

4058 Archer Avenue
Telefonas VIrginia 7-2481

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

PAGARSĖJUSIŲ FIRMŲ
Kainos pagal susitarimą. Ne

mokamai apkainuojame jūsų 
namuose. Atvykstame su pa
vyzdžiais dieną ar vakare. 
Visų plač. reklamuojamų firmų

BALDAI - LEMPOS
— LOVOS IR MATRACAI.
Pagaminami baldai pagal už

sakymą už fabriko kainas.

STAN LE Y’S 
FURNITURE

(Lietuvių Krautuvė)
“Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

7026 So. Western Avė.
Telof. PRospoct 6-2294

Savininkas Stanley C. Tranas

NEŠIOJAMI TV APARATAI:
• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GE RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• žadintuvai

GE ELEKTR. NAMŲ

APYVOKOS REIKMENYS: 
i • Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Miitmasteriai
• Iv. laidynės (prosai)
• Tosteriai ir kt.

' — NUOLAIDOS — 
GARANTIJA — IŠSI MOKĖJUSIAI

PARDUODAMA — TAISOMA

Dfl i na
TCLCVISIOn

Lsales - Service)
Sav. Inž. A. SEMCNAS 

3321 S. Halsted — CLlffside 4-5665

'iimiitiiiiiiammiiiiiiimmiiiiiiiiniiiiit

STATYBAI 
(B NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
MED2IAG4

P.AJ. JOKUBKA
TV. DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas Ir Taisymas
4077 Sj. Archer Avė. 

Chicago 82, I1L — TeL LA 8-861

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE ii; IS TOLIAU

K. EIDUKONIS

tunu naują dideli sunkvežimį 
ir apdraudaa

W1 W. 91«t St Ohicago, DL 
TeL PReacott 9-2781

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVINAS, Pro*.
3036 So. Halsted St.

TeL VIctory 2-1272
Vpkalnavimą ii Prekių Prlataty 

mą Teikiame Nemokamai
Raštini atldara kasdien noo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.

iminnnimiiunmimmiiimitmininm

laiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiimminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmmiimmiii .......

PERKRAUSTYMAI - MOVING
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Ii artimų Ir 

tolimų distancijų, šaukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
8418 8. UTUANIGA AVt, CHICAGO, ILL.

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS ANO LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., j vakarus nuo Califomia Avė. 

CHARLES ZEKUS, Sekretorius 
OFISO VALANDOS:-

Plrmad.. antrad., penktad. Ir Trečlad. • ryte Iki 11 vai.. 
Mtad • vai rvto tu p.p. Ketrirtad. • vai. Iki N vaL rak.

Telefonas — FBeatter 6-1888 
IIIIIIIIIHIIMIUUUIIUUIIIIMIUIIUIIIIIIIIIIIIII


