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EGIPTAS PRAŠO SOV. RUSIJOS SAVANORIU
Nuotrupos iš Jungtinių Tautų

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNA1TĖ 
Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose

JUNGTINĖS TAUTOS. — Jungtinių Tautų generalinės asam
blėjos vienuoliktoji sesija pii-madienį pradėjo darbus. Pirmiausia 
ją pasitiko Vengrijos ir Viduiio Rytų degantieji klausimai.

Sesijos darbotvarkėje, šalia
senų problemų, bus daug ir nau
jų. Keletas Lotynų Amerikos 
valstybių, kartu su Ispanija, jau 
yra pasiūlę Asamblėjai svarstyti 
planus padidinti Saugumo tary
bos, Ekonominės ir Socialinės ta 
rybos, Ttarptautinio teismo ir 
Tarptautinės teisių komisijos na
rių skaičių.

Atominė energija
Neseniai pasibaigusi Atominės 

agentūros statuto konferencija, 
tiesa, šiai sesijai pranešimo ne
darys, bet čia neabejojama jos 
diskusijų įtakos užteks visos se
sijos darbams. Greičiausia tik 
kitai sesijai Agentūra patieks 
savo pranešimą, ir tada bus su
rašyta jos bendradarbiavimo su
tartis su JT.

Atominė energija, kuri yra, 
kaip Čia JAV atstovas yra išsi
reiškęs, „išimtinai pavojinga iri 
lygiai taip pat palaiminga“, šio
je sesijoje, atrodo, bus plačiau 
paliesta Indijos keliamu punktu. 
Tai atominės radiacijos klausi
mas. Prokomunistiniai „neutra
li“ Indija ligi šiolei šį klausimą 
kėlė čia, nes jai nepatiko, kad 
JAV vykdo atominius bandy
mus. Dar taip neseniai, kaip pri
simename, bent porą kartų jau 
buvo pranešta ir apie Sovietų Są 
jungos bandymus ir tai net daug 
arčiau prie Indijos. Daug kas su 
sidomėjęs, kaip Indija dabar kal
bės.

Praėjusios sesijos metu Gene
ralinė asamblėja buvo sudariusi 
penkiolikos asmenų nuolatinę 
mokslinę komisiją, kad ši ištirtų 
klausimą, kaip atominė radiaci
ja gali būti pavojinga žmogui. 
Šituo klausimu kaip tik tarp 
mokslininkų ir nėra sutikimo. 
Nors jie bendrai sutinka, jog 
perdaug radioaktingų spindulių 
kenkia ne tik dabartiniam, bet 
ir ateities žmogui, tačiau jie su
skyla ties klausimu, kai reikia 
nustatyti tos pavojingosios ra
diacijos dydį.

Kipro klausimas
Graikija vėl reikalauja apsi

sprendimo teisės Kiprui, o tas ap 
sisprendimas reiškia ne ką kitą, 
kaip tik Kipro prijungimą prie 
Graikijos. Tačiau D. Britanija 
Kipro šiuo metu negali atiduoti, 

į nes tenai ji laiko savo Vidurže
mio pajėgas ir, be to, aiškina, 
kad turinti skaitytis ir su tur
kais, kurių Kipre yra vienas 
penktadalis visų jo gyventojų.

Nuo praėjusių metų kovo, kai 
britai suėmė ir ištrėmė Kipro ar
kivyskupą Makarios, britams rei 
kalai tenai dar labiau pablogėjo. 
Gerumu ir piktumu bando įvesti 
tvarką, bet nieko neišeina. Šios 
sesijos metu vėl tikimasi išgirsti 
vienos ir antros pusės argumen
tus, kaip ir pernai.

Nauji klausimai
Vienas iš naujesnių klausimų 

bus Indijos pasiūlymas „taikin
gai išnaudoti Antarktiką“. Tai 
ypatingai siejasi su dabar taip 
vadinamais geofiziniais metais, 
kai net vienuolika valstybių te
nai yra įrengusios savo 
moksliniams tyrinėjimams. 

Susidomėjimas A n t a r
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Jungtinės Amerikos Valstybes 
pasipriešins sovietų 'savanoriams'

MASKVA, lapkr. 14. — Egipto vyriausybė prašo Sovietų Są
jungos vyriausybės tuojau atsiųsti Rusijos savanorius į Egiptą, 
šiandien paskelbė arabų šaltiniai Maskvoje.

Sovietų vyriausybė pareiškė, 
jog ji leis sovietų piliečius, pasi
siūliusius savanoriais, vykti į Vi
durio Rytus. Kremlius nedarys 
kliūčių savanorių išvykimui.

Daugiau kaip 50,000 sovietų 
piliečių pasisiūlė vykti į Egiptą 
kovoti prieš „agresorius“.

Egiptas prašo sovietų savano

Traukinys į Gazą
JERUZALĖ, lapkr. 14.—Hai- 

fa — Gaza geležinkelis šiandien 
pirmą kartą buvo sujungtas aš- 
tuonerių metų laikotarpyje, kai

I prekinis traukinys iš šiaurės Iz-

Egipto-Izraelio ir Vengrijos problemos pasitiko Jam utinių Tautų generalinės asamblė jos 1956 metų sesiją. 
Šioje sesijoje taip pat bus svarstoma nusiginklavimo, ekonominės pagalbos atsilikusioms kraštams' klaulsi-
mai ir kt.

jau devyni kraštai — Argentina, 
Australija, Gili, Prancūzija, N. 
Zelandija, Norvegija, D. Brita
nija, Sovietų Sąjunga ir JAV. 
Nei Amerika nei Sovietų Sąjun
ga formaliai sau sričių nesisavi- 
na, nors Sovietų Sąjunga Antark 
tikos regionui jau reikalauja 
„tarptautinių sprendimų su juri
dine galia“, kurie pasisakytų dėl 
įvairių kraštų teisių tenai.

Teoretiškai gali būti bent ke
letas žygių, kurių Generalinė 
asamblėja galėtų imtis Antark
tikos klausimu. Vienas planas 

bazes jau kalba apie Antarktikos paė
mimą į JT globą, maždaug taip, 

ktika Jos rūpinasi kolonijomis.
Kitas planas siūlo, kad Asamblė 
ja sudarytų komisiją klausimui 
iš esmės pasvarstyti.

Kiti įvairūs klausimai
Šiemet pirmą sykį Generali

nėje asamblėjoje bus patiektas 
jūrų įstatymo projektas. Ir tai 

gimus. Ateityje tokia Antarktį- ne tik kaip akademinis klausi- 
ka gali būti puiki vieta oro tar- mas. Jis įjungia ir tokius kaip 
nybai arba šaldytuvas pasaulio teritorinių vandenų klausimas,

nuolatos didėja, iš dalies ekono
miniais sumetimais ir dėl gali
mybių, kurios tenai susidaro 
mokslo tyrimams, bet gal svar
biausia tai dėl strateginių išro- 
kavimų. Antarktikos vandenyse 
visa eilė valstybių jau kelinti me 
tai sėkmingai tebežvejoja ban-

maisto atsargoms. Taipgi tiki
masi, kad ilgainiui tenai gali bū
ti užtikta ir kilniųjų metalų bei 
mineralų.

Šiuo metu tenai suinteresuoti

atominių bandymų klausimas ir 
t.t.

Agresijos definicijos klausi
mas, po vienos sesijos pertrau
kos, vėl bus šiemet.

-JXS)

Sovietai vengrų jaunimą ir 
vyrus gabena į Rusijos gilumą
VIENA, Austrija, lapkr. 14. — Darbininkai užvakar šiaury- 

tinėje Vengrijoje Išsprogdino geležinkelį, sustabdė traukinį ir iš
laisvino vengrus belaisvius, vežamus į Rusiją, vakar pranešė ko
respondentas iš Vienos.

( Jaunuoliai ir karinio amžiaus 
. vyrai vežami iš Vengrijos į Ru- 

Nixonas Floridoje siją.
MIAMI, Flo., lapkr. 14. — Vi

ceprezidentas Nixonas vakar at
vyko į Floridą, kur ilsėsis savai
tę ar dešimt dienių.

Arabų pabėgėliai
TEL AVTV, Izraelis, lapkr. 14. 

— Jungtinių Tautų pašalpos 
agentūra sutiko ir toliau maitin
ti 200,000 arabų pabėgėlių Gazos 
ruože.

Eisenhowerio padėka
LONDONAS, lapkr. 14. — Pre 

zidentas Eisenhoweris padėkojo 
Sovietų Sąjungos premjerui Bul- 
ganiunui dėl pasveikinimo per
rinkimo proga į JAV prezidento 
postą.

Tūkstančiai kitų išmetė iš trau 
kinių raštelius, paduodami savo 
pavardes ir adresus ir prašyda
mi informuoti jų gimines, jog jie 
išvežami į Rusiją. Daugumas ras 
telių jau įteikta tėvams Buda
pešte.

Sovietai ruošiasi ilgai pasilikti 
Vengrijoje. Jie jau paėmė į savo 
rankas visą aerodromo apylinkę 
šiaurvakariniame Budapešte ir 
visus vengrus išvarė iš tos apy
linkės. Keturi aerodromai Buda
pešto apylinkėje yra sovietų ka
reivių rankose.

Fabrikus pavertė tvirtovėmis
BUDAPEŠTAS, Vengrija, lap

kričio 14. — Dešimties milionų 
asmenų Vengrijos tauta vakar 
paėmė streiko ginklą prieš sovie 
tus.

rių atvykti, kai Jungtinių Tautu , į““” pasiek4 Gazos Se'ežinkelio 
policijos jėgos telkiasi Italijoje 
prieš išvykstant į Suezo kanalą 
saugoti karo paliaubų.

Egiptas pareikalavo tuojau iš
traukti Izraelio ir prancūzų — 
britų kariuomenes iš Egipto, ir 
įtikinėja, jog Jungtinių Tautų 
policija neturi kontrolės teisių 
Suezo kanale.

Dan Schorr, CBS koresponden 
to Maskvoje, žodžiai buvo nukirs 
ti ore, kai jis pradėjo skaičiuot^ 
savanorių jėgų snąulkmenas.

Schorr savo praneši me pasa
kė:

— Vidurio Rytuose krizė padi
dėjo. Aš esu informuotas, jog 
Egipto ambasada Maskvoje ga
vo įsakymą iš Kairo, kad ji pa
prašytų savanorių, kuriuos Ru
sija pažadėjo Egiptui.

WASHINGTONAS, lapkr. 
14. — Prezidentas Eisenho- 
weris šiandien pareiškė, jog 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės pasipriešins Rusijos ar ko 
munistinės Kinijos savanorių 
įsikišimui į Egipto reikalus.

• Vidurio Rytų paliaubos 
vakar priartėjo prie karo 
kranto. Egiptas reikalauja 
sau laisvų rankų Jungt. Tau
tų policijos tvarkyme. Nasse- 
ris nori diktuoti tarptautinės 
policijos jėgoms. Britanija, 
Prancūzija ir Izraelis atmetė 
šį Egipto reikalavimą.

JUNGT. TAUTOS, lapkr. 14. 
i — Jungtinės Amerikos Valsty-

Anglijos studentai 
pačiupo raudonojo

dekano skrybėlę
DURHAM, Anglija, lapkr. 14. 

— Canterbury raudonojo dekano 
dr. Hewlett Johnson skrybėlė 
bus išleista loterijoje, kad pagel
bėtų Vengrijos šalpos fondams.

Durham universiteto studentai 
pačiupo dekano skrybėlę, kai jis 
užvakar kalbėjo Durham’e. De
kanas kaltino Vakarus dėl Rusi
jos įsibrovimo į Vengriją.

Užvakar vakare, kai raudona
sis dekanas kalbėjo, grupė stu
dentų priėjo prie jo ir padėjo 
karstą, apsuptą Vengrijos vėlia
va, prie jo kojų.

Nusig Melavimas

Labai artimai su atomine ener 
gija yra susietas nusiginklavi
mas, kuris čia jau nuo senų lai
kų svarstomas ir Asamblėjoje ir 
specialiose komisijose. Pernai 
JAV pareiškė, kad jokia nusigin
klavimo inspekcija negali užtik
rinti, jog atominiai ginklai yra 
eliminuoti ir todėl siūlė nusigin
klavimo klausimą imti diskutuo
ti pernauja. JAV ypač pabrėžė 
„atviro dangaus“ inspekciją ir 
kvietė pastudijuoti metodus, 
kaip pastebėti paslėptus atomi
nius ginklus.

Tačiau Sovietų Sąjunga šitame 
plane įžiūrėjo karinio šnipinėji
mo grėsmę ir pasiūlė sausumos 
kontrolės postus. Sovietai taipgi 
apkaltino JAV, jog jos bendrai 
sugriauna visą nusiginklavimo 
programą ir ligi šiol pasiektuo
sius sutarimus.

Tik naujieji JAV ir Sovietų 
Sąjungos bei britų su prancū
zais pasiūlymai, numatantieji 
tam tikrą laipsningumą nusigin
klavimo programoje, šiek tiek 
išlygino skirtumus. Tačiau, kol
susitars, manoma, kad mažosios j gia straipsnį laikraštis, bet lais

Maskvos apgavyste neturi sau 
lygios visoje žmonijos istorijoje

ROMA. — Viso laisvojo pasaulio spauda vieningai smerkia 
brutalius raudonosios armijos dalinių veiksmus Vengrijoje. 

Įtakingas italų dienraštis „U
Messaggero“ tarp kitko rašo:
„Vos keletą valandų prieš sovie-

Nutraukti santykius
WASHINGTONAS, lapkr. 14.

— Rep. Hays (D. Ohio) prašo 
Jungtinių Amerikos Valstybių | tovėmis.
vyriausybės nutraukti diploma
tinius santykius su Rusija dėl 
to, kad raudonieji suruošė sker
dynes Vengrijoje.

z-. • , i . . . y. . įbes įsitikinusios, jog JT gen. se-Gi n k luotas pasipriešinimas', . • . ,, .. , . • „ , kretonus Dag Hammarskiold tu
retų tuojau skr isti į Vidurio Ry-prieš sovietus tęsiamas Csepel 

saloje, Dunojuje. Tėn 3,000 dar
bininkų du fabrikus pavertė tvir tus, kad sulaikytų sovietų „sava

norių“ įžengimą į Egiptą.

tinių dalinių agresiją Vengrijoje, 
Sovietų Sąjungos atstovas Jung
tinėse Tautose prašė atidėti Ven
grijos klausimo svarstymą, tvir
tindamas, kad „derybos dėl so
vietinių dalinių pasitraukimo 
yra padariusios pažangą“.

Tuo tarpu iš tikrųjų pažangą 
darė ne derybos dėl dalinių pa
sitraukimo, o buvo planingai 
rengiamasi Budapešto apsupi
mui ir sunaikinimui Vengrijos 
laisvės kovotojų, kurie buvo kraš 
te atgaivinę laisvą ir demokrati
nį režimą.

Ši baisi apgavystė, rašo laik
raštis, gal neturi sau lygios vi
soje žmonijos istorijoje. Ji paro
do, kad išlaisvintos Vengrijos 
teritorijos naujas užgrobimas ir 
Nagy vyriausybės pašalinimas 
buvo iš anksto suplanuotas.

Visi pažadai buvo tik priemo
nė laimėti laiko karinių pajėgų 
sutelkimui... Sovietų Sąjunga ne
norėjo palikti savo grobį, bal

tos žudynes, bet viltis, kad teisin 
gumas vieną kartą laimės, yra 
negęstanti.

Pagalba vengrams
NE WYORKAS, lapkr. 14. - 

Columbia universitetas paskyrė 
dešimt stipendijų vengrams pa
bėgėliams studentams.

Columbia universiteto prezi
dentas dr. Grayson Kirk kreipėsi 
į kitus Amerikos universitetus, 
kad jie suteiktų stipendijas ven
grams studentams, pabėgusiems 
iš komunistinio teroro. '

Kipre neramu
NICOSIA, Kipras, lapkr. 14.— 

Kipro salos pareigūnai šiandien 
pranešė: du graikai kipriečiai 
buvo užmušti; vienas pogrindžio 
narys krito nuo kulkų, kai jis 
bandė pabėgti, o kitas žuvo nuo 
nežinomo asmens šūvio.

Kalendorl,«

Lapkričio 15 d.: šv. Leopoldas 
ir šv. Albertas Didysis; lietuviš
ki: Vaidila ir Zllinė.

Saulė teka 6:39, leidžiasi 4:32.

valstybės, pavargusios nuo lau
kimo, dabar reikalaus, kad koks 
nors tarpinis susitarimas būtų 
pasiektas.

vė yra neužgniaužiama nei Ven
grijoje nei kituose kraštuose.

Pasaulis su pasibaisėjimu ste 
bi laisvės siekiančios vengrų tau

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— Sovietai masiniai gabena Vengrijos laisvės kovotojus ir jų 

Seimas į Rusiją.
— Vengrijos ūkininkai iSlaisvino daugiau kaip 500 sukilėlių 

iŠ sovietų traukinio, kuriuo sukilėliai buvo gabenami į Sibirą. Su
kilėliai buvo iSlaisvinti, kai ūkininkai iSsprogdino geležinkelio tiltą 
Siaurėę rytų BudapeSte.

— Vengrijos darbininkai ir intelektualai jungtinėmis jėgomis 
pasižadėjo prieSintis Rusijos lėtinei vyriausybei.

— Rumunijoje kilo nauji neramumai. Studentai BukareSte 
suruoSė demonstracijas. Policija demonstracijas išsklaidė. Yra 
sužeistų ir užmuitų. Demonstracijų vadai areštuoti.

— Indija, Burma, Indonezija ir Ceilonas reikalauja sovietų

Susisiekimas sužalotas. Pra
monė uždaryta. Tūkstančiai žmo 
nių vaikšto gatvėmis. Daugumas 
jų namų griuvėsiuose jieško sa
vo nuosavybių.

Streikai plečiasi 
Vengrijoje

BUDAPEŠTAS, lapkr. 14. — 
Pasyvus pasipriešinimas tęsia
mas visoje Vengrijoje prieš Ven 
grijos lėlinę vyriausybę, kuri yra 
Maskvos rankose. Spėjama, jog 
Jugoslavijos diktatorius Tito įsi
kiš į Vengrijos reikalus.

Janos Kadar vyriausybė, so
vietų primesta Vengrijai, jau 
turi opozicijoje ir savo laikraštį 
Szabad Nep.

Szabad Nep laikraščio žurna
listai, spaustuvės darbininkai ir 
tarnautojai prisijungė prie visuo 
tinio streiko ir šiandien neišlei
do laikraščio. Budapešte tebuvo 
vienas šis laikraštis, kai sovietų 
tankai lapkr. 4 d. įsibrovė į Ven 
grijos sostinę ir sovietai Kadar 
įsodino į valdžios kėdę.

Kai kurie vengrų politikai žiū
ri į Jugoslavijos diktatorių Tito, 
kuris galbūt pagelbės išspręsti 
dilemą Vengrijoje.

Vengrijos žurnalistai palaiko 
Imre Nagy, buvusį Vengrijos

Lenkijos bosas ir kiti
išvyko į Maskvą

VARŠUVA, lapkr. 14. — Len
kijos naujas komunistų partijos 
bosas Wladyslaw Gomulka šian
dien išvyko į Maskvą.

Kartu su Gomulka išvažiavo 
ir kiti augšti komunistų partijos 
pareigūnai ir vyriausybės nariai.

Lenkijos vadai bandys Mas
kvoje laisvinti Lenkiją iš sovietų 
kontrolės.

Gomulka ir premjeras Josef 
Cyrankiewicz išvyko į Maskvą 
po to, kai parlamentui patiekė 
naują ministerių kabinetą, iš ku
rio stalinistai iškrito, įskaitant 
Lenkijos krašto apsaugos minis- 
terį maršalą Konstantin Rokos 
sovsky.

kariuomenę ištraukti iJ Vengrijos ir leisti ten laisvus rinkimus.
— Jungtinių Tautų tarptautinės policijos jėgų iSvykimas į premjerą, kuris dabar yra Jugo-

Kgiptą vėl atidėtai, Įslavijog ambasadoje.

Areštai Egipte
LONDONAS, lapkr. 14. — 

The Daily Mail laikraštis rašo: 
Egipto prezidentas Nasseris areš 
tavo 43 Egipto armijos karinin
kus, kaltinant juos valstybės iš
davyste ir šnipinėjimu.

Prie ginklų
SEOUL, Korėja, lapkr. 14. — 

Prezidentas Syngman Rhee pa
šaukė Pietų Korėjos kareivius 
prie ginklų, nes komunistų žy
giai šiaurės Korėjoje rodo, jog 
sovietai gali įsikišti.

Nauji pakeitimai 
lenkų valdžioj

VARŠUVA, lapkr. 14. — Len
kijos premjeras Joseph Cyran- 
kiewicz vakar pasakė parlamen
te, jog maršalas Konstantin Ro- 
kossovsky pasitraukė iš Lenki
jos gynybos ministerio ir prem
jero pagelbininko posto. Stalinas 
paskyrė Rokossovskį 1949 m. 
Lenkijos ginkluotų jėgų vadu.

Varšuvoje gimęs, sovietų la
vintas maršalas ilgai buvo Mas
kvos vyriausiu atstovu tarp Len
kijos vadų. Rokossovsky spalio 
21 d. buvo pašalintas iš Lenkijos 
komunistų partijos politbiuro.

Premjeras Cyrankiewicz pra
neša, kad Rokossovskio vieton 
paskirtas gen. Marian Spychals
ky.

Spychalsky buvo areštuotas 
1950 m. Jis taip pat daug nu
kentėjo, kaip ir V. Gomulka, ku
ris dabar yra Lenkijos komunis
tų partijos centro komiteto pir
mas sekretorius. Spychalsky iš 
kalėjimo buvo paleistas šiais me 
tais. Spalio 23 d. jis buvo paskir
tas Lenkijos gynybos ministerio 
pagelbininku.

Saugumo komitetas, kuris kon 
troliavo slaptąją policiją, panai
kintas. Saugumas pavestas vi
daus ministerijai.

Prof. Rajmund Baranski pa
skirtas sveikatos ministerių.

Wladislaw Bienkowski, arti
mas Gomulkos draugas, paskir
tas švietimo ministerių, vieton 
Felix Baranowski.

Statybos ministeris E. Szyr 
pasitraukė iš posto. Jo įpėdinis 
dar nepaskelbtas.

• Vakarų Vokietija. Naujos 
Vokietijos oro jėgos gavo 20 
F-84 sprausminių bombonešių iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
pagal savitarpinės pagalbos pro
gramą.

Oras
Oro biuras praneša: Chicagoje 

ir jos apylinkėje rytoj — apsi
niauką ir šalčiau.
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KALBA SAS CENTRO V-BA ma Centro Valdytai. Kiekvieno 
studento at-ko pareiga nupirkti 
bent vieną albumą.Lapkričio 22 d. Chicagoje )- 

vyks vakarinių valstybių drau
govių valdybų suvažiavimas.

Susibūrimo programa: Pra-'KUN. A. LIPNlCNOt KUOPOS 
džia Tėvų Jėzuitų namuose,! SUSIRINKIMAS
5541 So. Paulina Avė., tel. HE-į Kun. Alfonso Lipniūno vardo 
4-1677 2 vai. Dalyvauja visi; moksleivių ateitininkų kuopos

Redaguoja JONAS ŠOLICNAS Ir VACLOVAS KLEIZA 
Medžiagą siųsti: VACĮ.. KLEIZA, 808 Nevada Str., Urbana, Illinois

Rytinio pakraščio stud. at-kų suvažiavimas
Iš rytų pakraščio visais ke-j albumus. Svarbus ir naujas da

liais nuo Putnamo ir Philadel- lykas buvo A. Vedecko paaiški- 
phijos, New Yorko, VVaterburio,! nimas ir pavyzdžiais pailiustra- 
Hartfordo ir Bostono suvažia-l vimas CV pageidautinio būdo 
vo studentai at-kai į Hartforde' sistemingam draugo\*s raštų ir 
įvykstantį valdybų suvažiavimą1 knygų tvarkymui. Visi prane- 
lapkričio 10 — 11 d. d. Entu- Šimai buvo surašyti ir išdalinti 
ziazmo kupini susirinko 35 jau-! suvažiavusiems nariams — il- 
ni valdybų nariai, pasiryžę pasi-j gesniam prisiminimui, o visos 
semti naujos dvasios ateities; kalbos buvo įrašytos.
veiklai.

Po greitos registracijos ir 
trumpo nusiskundimo, kad žie
mos šaltis jau speigti ima, ki
bome į darbą. Hartfordo stud. 
at-kų vardu A. Giedraitis ir CV 
pirmininkas A. Gečiauskas pa
sveikino susirinkusius. Toliau 
posėdžių vadovavimą perėmė Si 
gitas Bobelis ir Algis Dzikas, o 
nutarimus, patarimus bei pra
nešimus užrašinėjo Daiva Kuo
dytė ir Danutė Giedraitytė.

Pirmuoju ir pagrindiniu kalbė

Po posėdžio traukėme j bažny 
čią pasimelsti ir atlikti Išpažin
tį. Vakarą smagiai praleidome 
New Britaine, kurs skautų vy
čių buvome pakviesti dalyvauti 
jų linksmavakaryje.

Sekmadienį, po šv. mišių ir 
bendros šv. Komunijos, agapės 
metu Skrupskelienė trumpai pri

draugovių bei korporacijų vai 
dybų nariai, CV atstovai ir vi
si, kurie domisi veiklos klausi
mais. Programoje: SAS dvasios 
vado paskaita reiliginiais klausi
mais, CV pirmininko ir skyrių 
pranešimai, draugovių bei kor
poracijų valdybų pranešimai, 
diskusijos, klausimai ir 1.1. 6 
vai. L. Vyčių salėje švediško sti 
liaus užkandžiai suvažiavimo 
dalyviams. 7 vai. paskaita stu
dijinės temos klausimu. Po pa
skaitos — pasilinksminimas vi-! 
siems Chicagos ir iš kitų vieto
vių atvykusiems at-kams.

— Šiais mokslo metais ruo
šiamos dvi žiemos stovyklos: ; 
viena rytuose, kita — prie Chi
cagos pas Tėvus Saleziečius. Vi
si raginami šioms stovykloms 
ruoštis. Rytuose stovykla bus 
pradėta gruodžio 28 d. ir baig- 

| ta sausio 1 d. Prie Chicagos sto 
vykia bus pradėta gruodžio 27

susirinkimas įvyks lapkričio 18 
d. Tėvų Jėzuitų namuose. 5541 
S. Paulina. 10 vai. bus šv. mi
šios, o po jų seks įvairi prog
rama, kurioje kun. dr. Prunskis 
skaitys įdomią paskaitą; toliau 
seks diskusijos aktualiais klau
simais. Visiems nariams daly
vavimas būtinas. Valdyba

Ifi ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Nauja* specialus dideli* 

•uukveiiniiN su pilua ap
draudė. Pigus ir -*i| 
pataruavlmaa.

R ŠERĖNAS
4610 S. Wood St., Chicago 9, 

uunois, tel. vi 7.^972

siminė keletą charakteringesnių! *r baigta gruodžio 30 d. Pla- 
Šalkauskio ir tesnes ^formacijas CV suteiks 

netolimoje ateityje.nuotrupų iš prof 
prof. Ereto gyvenimo. Kiek už
kandus. pasinorėjo ir atskiroms 
draugovėms pasigirti savo pra

to i u buvo d r Vvt Vygantas šių i e^ties darbais ir ateities planais. loju uuvuui. vyt. V , , 'JAV ambasadoriui prie JT C.
metų studijinės temos autorius, 1 1SOS sesios: Bostono, Philadel- 
Pabėrė daug minčių bei klausi-Į pbijos, Putnamo, New Yorko, 
mų ryšium su šia tema — “Ka- Hartfordo ir Waterburio drau 
talikiškų aspektų, kurie nusta-,, govės atrodo yra pažengę žings 
to visuomenišką veikimą, su-, nl pirmyn veikloje ir yra pasi- 
pratimas” — kuriems turime! dyžę šuoliuoti toliau, 
duoti krikšičoniškus atsakymus. Dar diekutavome apie žiemos

stovyklą; minto suruošti laikui _ 
bėgant “Pax Romana” suvažia
vimą kartu su amerikiečiais, betj 
at-kų iniciatyva. Po to C V pir-į
mininkas padėkojo Hartfordo j l¥l V I N G

‘‘Kam mes veikiame?... Kodėl 
mes turime reikštis visuomenė
je?... Įeina visa eilė labai nor
malių žmogiškų motyvų, bet

— CV, reaguodama į Veng
rijos įvykius, pasiuntė telegra
mas prezidentui Eisenhoweriui,

Lodge. JT gener. sekretoriui D. 
Hammarskjold, “Pax Romanai” 
ir vengrų studentų organizaci
jai.-

— CV, susitarusi su “Atei
ties” administracija, gavo pla-

va”. Pusė gautų pinigų skiria-

svarbiausias išplaukia iš Dievo draugovei už vaišes ir malonų A. BENIULIS atlieka įvairius 
ir artimo meilės įsakymo vyk- priėmimą, o valdyboms už susi- perkraustymus bei pervežimus 
iivmn Uiim nona innrpifr.mn nea- rinkirną įr paprašė suvažiavimo iš tolimų ir artimų atstumų.

užbaigimui sugiedoti Ateitinin- į Tel. BIshop 7-7075 arb* 
kų himną. PRospeet 8-9842

dymo. kuris mus įpareigoja neš 
ti krikščioniškąjį mokslą ki
tiems. Neprasminga yra paneig 
ti, kad save mylime, tačiau 'r- 
timo meilė yra priežastis ir for
ma, kuri nustato, kaip veikti. 
Mūsų normos turi antgamtines 
sankcijas, todėl yra amžinos, ir 
yra svarbu, kaip veiksime. Gy
venimas — lyg egzaminai, ar 
juos išlaikysime, ar ne — pri
klausys nuo mūsų”.

Gyvai ir labai vaizdžiai dr. 
Vyt. Vygantas kėlė klausimus,

Kiek naudos šis suvažiavimas 
atneš, parodys ateitis ,bet pa
stangos. tiek iš CV, tiek iš atski
rų draugovių valdybų pusės, bu
vo didelės ir gražios. A. V.

DRAPERIJA...
NEMOKAMAI ĮRENGIAME.

f^"

1

Apsirūpinkiie laiku 
apšildyti savo butą.

GERIAUSIŲ FIRMŲ 
PEČIAI,

pradedant nuo $2g.0C 
pas

Roosevelt Furniture 
Company

(LIETUVIŲ KJRAUTUVJR) 
2310 West. Roosevelt Road 

Tel. SEeley 3-4711 
Ncllie Bertulis ir Fclfz Raudonis, 

savininkai
Krautuve atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak. Pirmad. ir Ketvirtad. iki 
9 vai. vak. ir Sekmad. nuo 11 vai. 
ryto iki 4:30 vai. po pietų.

Pagaminami pagal užsakymą I
davė atsakymus bei praktiškas! mūsų nuosavioje dirbtuvėje, 
sugestijas dėl š. m. temos efek- V" T T T ka a t 
go nagrinėjimo. Diskusijose pa- 11 I A 1 . . .

MIDLAND
1 Savings and Loan 

Associa+ion
» HINSURED

I
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO
BENDROVĖ 

<
4038 Archer Avenue t«i. LA3-671? 

AUGUST SA L DŪKAS Pr.zld.i4o.

Tel. ofiso HE 4-0009, rez. PIl 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Tel. OLynipic 2-4270

DR. ATKOČIŪNAS
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

— o —
3147 So. Halsted St., Chicago 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.

—

. Ofiso tel?f. LAfnyctte 3-8210, Jei i 
Į neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2818

OP. EMILf f. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĄ

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-3:10 v 

! /ak. pirm., antr., ketvirt. 6-8 :»♦ y

OR. IRENA KURAS
(Gydytoju Ir Chirurgė) 

KCDUiH, IK VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO

7160 South We»tern AvenM
(MEDICAL BUILDINO)

.'lrmad., antrad., ketv. Ir penktai 
j auo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 

A ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Settad. 1: 

j vai. ryto iki 8 vai. poi :ot.
Oflce tel. RE. l-ilflS 

Res. tel. U’Albrook 6-37*6 

rel. ofiso VA. 7-6657, rez. re. 7-4001

0R. FRANK C. KWINH
(KVIEC1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Wart 47th 8tre*t

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:lf 
(IM«« troč diena ir iettod »ak

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
— Pritaiko akinius —

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

Ofiso telefonas: P K 8-3229 
Bes telef. HAlbrook 5-5070

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Priima ligonis pagal susitarimą.

Del valandos skambinti telefonu 
Prospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
šeštad.

Ites. tel. Cltovchill G-5G03

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Daraen 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 LAfaycttc 3-0048 
Rez.: HAlbrook 5-3048

Tel. ofiso PKospect 0-2240
PRospeet 0-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEO. CH1KVRGIJO8 LIGOS 
6700 S. Wood Street

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

OR. JULIJA MONSTAVIČIU$
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Office: 10748 South Michigau Avė

Ofiso tel. KEliani'e 5-4410 
Rezld. telef. Gllovehill tt-0017

valandos: 1—3 p. ni. 6—8 p. m. 
Penktai! tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Ofiso tel. C Li f f aide 4-2890 
Kezldencljoa: LAfuyette 3-1171

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47 th Street 
(Kumpus 47th Ir llermituge)

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. vak. 
šeštad. nuo 2 iki 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL TALLAT-KELPšA
Ofisai: 20 North Waeker Ori ve 

(Civic Opera House, kanib. 868) 
Vai. kasd. 12—4 

Tel. CEntral 6-2291 
6002 West lOth Str., Cicero 

Vai. kasd. 6—8, šeštad. 1—1 
Tel. TOvvuliall 3-0059 

Kitu laiku ir trečiad. snsitani* 
Rezld. tel. HEmlock 4-7080

DR. VYT. TAURAS- 
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR 
0PEC. MOTERŲ LIGOS 

Ofisas Ir rezid.: 2410 W. 51st St. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 0-5671 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antr i. 

Trečiad. ir Penktad. 6-9 ral. vak. u 
Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. P R. 0-848«

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6255 South Western Avi
Buto: 1053 W. 103 St., Beverly Uilb
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. ▼. | V AL. kasdien 2—4 p. p. ir 7__ 9

Trečiadieniais, šeštadieniais ir 
sekmadieniais uždaryta

šsklrus trečiad. šeštadieniais nuo 
(kl 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso _ Vilimai 6-0740 
Buto — BEverly 8-3914

Ofiso HEmlock 4-5815 
- Rez. HJEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ ir VIDAUS L1GO* 

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

Priima pagal susitarim®

T«l. ofiso: DAnube 0-1128

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAU 

3267 South Halsted Street 
Vai. i iki 4 y. p. p. ir 6—g

Šeštadieniais 1—4 v. p.
▼.

D
T0A

DANTISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
4353 S. Wliipple Strset

(Arti Archer Avė.)
--------------------------------------------------------------- Valandos: nuo 10 iki 12; 2—S; 7—9,
Tel. ofiso HE.4-5849. rez. HE.4-2324 šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai. I’irni., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, trcč.ir : ešt. pagal sutarties ‘

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6317 South TVestern Avenue 
Chicago 29, m

pasimatymai pagal sutarties
telefonas REpublic 7-1900 

Rczidcncia: GRoichlll 0-8101

skiri nariai pasisakė dėl teoreti
nių ir praktinių šios temos pu
sių.

Toliau SAS pirmininkas A. 
Gečiauskas pateikė CV veiklos 
pranešimą, ragindamas ko gau
siausiai dalyvaut LSS veikloje 
bei suvažiavime, taip pat ben- 
radarbiauti su vyčiais. Svarbes
ni punktai ateities veikloje yra 
žiemos stovykla, kuri rytiniam 
pakraščiui įvyks gruodžio 28 — 
sausio 1 d., greičiausiai netoli 
Philadelphijos ir ideologiniai 
kursai Didžiosios savaitės metu 
Putname.

Narių kandidatų veiklos rei
kalu kalbėjo CV vicepirmininkė 
D. Karaliūtė. Užsienio skyriaus 
pranešimą pateikė S. Bobelis. 
Toliau sekė CV7 socialinių rei
kalų vedėjo B. Cikotos praneši
mas, CV ižd. A. Luko prašymas

PAGARSRIUSIŲ 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 
F U R N I TiU R E

iiiuvi
Jiunč

(Lietuvių Krautuvė)
‘‘Kur klientas atsiunčia savo 

draugą”.

7026 So. Western Avė. 
skubaus ir pilno atsiskaitymo Telef. PRospeet 6-2254 
CV iždui ir N. Mekytė3 paragi- I Savininkas Stanley C. Tranas 
nimas platinti Lietuvos vaizdų | ■

CRANE SAVINGS
25.55 WEST 47th STKEKt LAfaynttc 3-1083

B. K. Pietkietviez, prez.; E. K. Pietkievvicz, sek r. ir advokatas 
Mokame augitiis dividendus. Kešiuojame čekius, rantuodama ir 
išperkamo valstybės bonus. Taupytojams patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.— Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o fiefit. nuo 9 iki vidurdienio.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:30 v. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti
Ofiso tel. Y Irginiu 7-0030. 

Kezitlcnci>jos tel. BEverly 8-8214

10—1 2.
LAfayette 3-1919 

Kami) — f'Islarerest 3-1780

Tel. Ofieo PA 5-1717
Rez. PA 5-171.8

DR. J. J. PUKAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6318 W. Irving Pk. Road
VAI,.: Pirmad., antrai!., ketv., penkt. 
2-5 ir 7-8:30. šešt. 2-4 p. p.

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted 8t. 

K&fldlen 8—7 vai. vak. šeštad. auc
1—5 vai. vak.

Trečiad. ir kitu laiku r’tfrai sutarimą 
Ofiso tel. Vlctory 2-1484. Resid. 2487

6 2nd St., tel. RepubUo 7-8818.

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 West 7lst Str. (Kampas Talman Avė.) 
Telef. PRospeet 8-9842, Namų tel. WAlbrook 5-5934

JONAS GBADIH5KA5
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
laibai patobulintas trumpi; bangu nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVISION COMPANY

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

NARIAI LIETUVlį TAIP. IR SKOLINIMO
B-YIŲ LYGOS KURIOS!

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I N

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 
Lengvomis Sylygomls

CHICAGO SAVINGS A LOAN ASSN.
6234 S. Westem Avė. Chicago 36, III.

CRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS I LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, III

ST. ANTHONY SAVINGS t LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct. Cicero 50. Ui., Tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN.
1800 S. Balited St Chicago 8, 31.

Tel. ofiso VL 7-0600, rez. RE. 7-6367

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ; 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer ir California Avė. 
Kampas Archer ir Califorina Avė.

VAI,.: 2'—1 ir 6—8 v. p. p. 
šešt. 2—7 vai. p. p., 
išskyrus sekmadienius

Ofiso telefonas — BIshop 7-9696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI! 

4342 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer). 
Vai. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

1'eL ofiso PRospeet 0-9400
Ih-zid. I'Rospect 0-9404

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(Vaškeviėiūtč)

GYDYTOJA IR CHIRURGB 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p.p. ir nuo 0-0 yai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. TrečladUalai* 
Ir kitu laiku tik anaitarna

Tel. ofiso Vlctory 2-1581
lirz. Vlctory 9-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

802 West 31st Street 
Kamp. Halsted ir 81-mos gatvių2 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 n p 
ir nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. DOpl»t. 

Tel. ofiso I’R. 0-0440, rez. HE. 4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marųuette Rd.
VA L. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

rel. ofiso CA 0-0257, rez. PR «-0ea«

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

Tel. ofiso CA 0-0257, rez. PR 0-
IV'zltL 0600 8. Artesl&n Avė.

VAL. 11 y. r. Iki 3 d. p.; g—» «

Ofiso telcr. VArds 7—I10li
Rezidencijos — sTeuart 3-4511.

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS'lR CHIRURGAS 

756 West 35th Street
(kampas Halsted ir 35-ta galio) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublio 7-2290
SPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGO8 
2745 West 69th Street

VAI,.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6:00—8:00 
Šešt. nuo 2:0o — 4:00. Trečiad. h 
kitu laiku susitarus telefonu.

Tel. VVAlbrook 5-2070
Res. HUltop 5-1500

Dr. Alexander J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center
6132 South Kedzie Avenue

VAL. 2—1 p. p. ir nuo 7 — 9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso l’It. G-3838, tez. JtlJ. 7-9199

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(I.I ETŲ VIS G V D YTO J A8)
2500 West 63rd Street

VAI,. kuMdlcn nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
|kl 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehlll 0-1596

DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST1

PRITAIKO AKINIUS
Valandos: 9—12 Ir 7—8 v. ». pagal 

susitarimą išskyrus trečiadienius
2422 Weat Marqnette Rd.

OR. NALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)

3925 Wwtt 59th Street 
VAJU. 1—4 popiet, 4:80—8:80 -vak 

Trečiad. pagal sutarti

ISL Ofiso Ir buto OLympio 2-41M
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
♦938 W. 15th SU Cicero 

Kasdien 1—* v. Ir 4—( ▼. vakare 
Iftakyriie trečiadieniu*

Botas 1520 So. 49tb Are. 
fteštadlenlaia 1> iki A poplsl

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis; pritaiko akiniam, 

keičia stiklus Ir rčmus.
4465 So. California Avė.. Ohicag 

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

10 vai. ryto iki 4; trečiad. ir s.kmad 
♦ Ik eunltariie

TeL ofiso TA 7-4787, rca. PR *-i»a

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1646 S. Ashland Avė. (kamb. 811
Vai. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti, 

lelgu neatsilieps viršminėtl telefoną
šaukite Mldway S-OOftl

OR. G. SERNER
lil£TUVis akių nvnrmj.g 

Viri 96 metq patyrimo
Tel. Y Arda 7-1829 
Pritaiko ak t n Ina, 
Kreivas akis 

Ištaisė.
Ofisas Ir akiniu dirbtuve 
756 West 35th Street 

Vai. nuo 10 lkl 2, nuo 0 Iki t. tre
čiad nuo 10,12, p-nktadlenj l*-a u. 
teštadieuiais 10-2 vai. coniet..

virs i.

dK’

Palengvinu aklų Įtempimų, kuris 
rra prlcžaMlis galvos skaudfijimo bet 
♦viigimo ir skaudančių aklų karščio. 
Atitaisau trumparegystę ir tollregya- 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniai* 
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trūkumus. Speciali atyda kreipiama 
1 mokyklos vaikus.

♦712 South Aahland A vena*
Tci. YArds 7-1379 

Vai. 1Q:>9 iki 7 v. vak. šeštad. 10:3* 
Iki 6 vai. Sekm. Ir treč. uždara.

DR. S. VAITUSH, 0P7.

V
Vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortho|x-das - Protezistas 

Aparatal-Protozal, Med. ban 
dažai. Rpcc. pagalba kojon

(Areh Rupports) ir 8.4.
9 4 Ir 4-8. šeštadieniais 9-1. 
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DIDŽIŲJŲ ĮVYKIŲ SŪKURYJE
Ne tik vadinamos satelitinės tautos, kaip vengrai, lenkai 

ir kiti, veržiasi j laisvę, veik tuščiomis rankomis kovodamos 
prieš Sovietų Rusijos patrankas, bet esame tikri, kad lietuviai, 
latviai ir estai Pabaltijo kraštuose taip pat laukia tinkamo mo
mento sukilti prieš savo prispaudėjus — rusi) bolševikus. Ar 
greit ateis tas momentas, kuriame jie galės pajudėti be perdaug 
didelės rizikos būti skerdžiami, kaip dabar vengrai, daug pri
klausys nuo to, kaip pavyks sąjūdžiams satelitų kraštuose, ku
rie turi žymiai daugiau galimumų pajudėti prieš savo pavergėjus.

Kiekvienu atveju mes, gyveną laisvuose pasaulio kraštuose, 
šiuo metu privalome būti gyvi, akylus, pasiruošę ir veiklūs. Jau 
dabar turime veikti paspartintu tempu ir, eidami į talką sate
litų sukilėliams, kelkime ir Lietuvos žmonių didžiuosius vargus 
bei jų nepalaužiamaą valią ir neužgęstantį troškimą nusikratyti 
žiauriojo bolševikų vergijos jungo.

Todėl tenka sveikinti Lietuvos išlaisvinimo veiksnius, kad 
jie šių didžiųjų įvykių sūkuryje yra sušaukę konferenciją. Šian
dien, lapkričio 15 d., McAlpin viešbutyje, New Yorke, posėdžiau
ja Vyriausiojo Lietuvos Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Prezi
diumas, Lietuvos diplomatijos atstovai, Amerikos Lietuvių Ta
rybos Vykdomasis Komitetas ir Lietuvos Laisvės Komitetas. 
Aišku, kad konferencijoje bus apžvelgta šiandieninė tarptautinė 
politika, bus įsigilinta į Lietuvos būklę ir svarstoma, kas šiuo 
metu darytina, kad kiek galint efektingiau būtų galima iškelti 
Lietuvos nepriklausomybės bylą. Neturime po ranka konferen
cijos darbotvarkės, bet ir be jos galime numanyti, kad visu 
rimtumu bus susidomėta sutamprinimu mūsų tautos vienybės, 
kuri šiuo momentu taip labai reikalinga. Juk jau laikas yra 
mūsų veiksniams, visiems be išimties, įsitempti ir Lietuvos ne
priklausomybės reikalą stumti viena kryptimi, vieningai. Jei 
nūs ir šiuo metu vieningumo svarbos nesuprasime ir nuo jos 
ats:sakyšime, labai skaudžiai atsakysime prie : savo tautą.

Iš visų Lietuvos laisvinimo veiksnių laukiame vieningų ir 
efektingų darbų.

LIETUVOS LAISVINIMO REIKALU
LKDS REZOLIUCIJOS MINTYS (1)

P. STRAVINSKAS, CleveLnd, Ohio

sios politinės grupės grįžtų į litinės lietuvių grupės, kaip tau
j Vliką per Kanosą, ked jos grįž
tų į jį nusižeminusios, Vlike e- 
sančias grupes atsiprašiusios ar

tos politinės minties reiškėjos 
ir vykdytojos, nutarė sujungti 
visas savo jėgas bendram dar-

pan. Neprašoma ir to, k?d jos bni ir sudarė Vyriausiąjį Lietu- 
Lietuvių Krikščionių Domo- sios) turi savo gražius ir ver- griūtų į jį užmerktomis akimis, vos Išlaisvinimo Ko ntelą-VLIK

kratų Sąjunga savo 1956 m. tingus indėlius. Todėl Vlikas vi-Į Pageidaujama tik, kad jos per- (m. psbr. — P. Str.)”.
rugsėjo 1-2 d. konferencijoje, s°ms joms turi būti mielas ir svarstytų savo pasitraukimo mo 2) Ši sąlyga, tiesa, labai griež
Clevelande, priėmė rezoliuciją brangus. tyvus ir tada darytų teisingą ta, bet būtina, nes, jei išstoju-
1) Lietuvos laisvinimo, 2)lietu-! 5) Būtina laisvinimo darbą aPs*sPie,u^mi'- ^a> 2* d bar jos sjOs jg Vliko politinės grupės 
vių politinio bendradarbiavimo, Į dirbti jam vadovaujančiame Lie Jau ras Vlike kai ką nauja, kas
3) krikščionių politinės vieny-ltuvos Išlaisvinimo Komitete j°ms patiks ir kas nulems jų 
bės, 4) kultūrinės veiklos ir 5) (Vlike). Vadinas, reikia visiems sprendimą, 
spaudos reikalais, taip pat ir 6) mums Vliką pripažinti ir laikyti
dėl teroro ir vergijos komunis-Į tautos laisvinimo darbų ir kovų 
tų užgrobtuose kraštuose. < vadovu. Antraip nebus laisvini-!

Esame suinteresuoti, kad tos! mo darbe drausmės.

GENERAL @ ELECTRIC

ULTRA-VISION

Alto suvažiavimas
Po veiksnių konferencijos toje pačioje vietoje lapkričio 

16 ir 17 d. įvyks Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažia
vimas. Laukiama, kad jame dalyvaus visi šios mūsų Lietuvai 
laisvinti organizacijos centro 34 nariai. Išklausius pranešimus, 
pažvelgus į praėjusių metų veiklą, bus diskutuojama ir svars
toma, kaip dar labiau pagyvinti Alto veiklą, ką naujo jon būtų 
galima įnešti. Altas yra daug nuveikęs, labai naudingai dar
bavęsis šegioliką metų, tačiau atsiras vietų ar spragų, kurias 
suvažiavimas turės užkaišioti.

Kaikurių mūsų politinių grupių delegatūrose (Alte) yra 
sušlubavimų. Jose yra narių, kurie atvirai ir viešai yra išėję 
atakuoti Altą. Ir tai yra labai skaudus reiškinys, kad patys 
nariai siekia savo organizaciją griauti. Todėl reikia laukti, kad 
grupės deleguos Altą n tokius atstovus, kurie vertina vieningu
mą Lietuvos laisvinimo darbų baruose. Mes manome, kad Alto 
vadovybė nebijo sveikos ir konstruktyvios kritikos — ji net 
pageidaujama, tačiau ji neturėtų pakęsti ar toleruoti tokius sa-

rezoliucijos mintys kuo plačiau 
pasklistų mūsų visuomenėje, j

C. Būtinoji sąlyga

Rezoliucijos I d. 3 p. sakoma:
“pabrėžti, kad Vlikas yra lie-

grįžtų į jį su savo klaidinga pa
žiūra į jį. jei jos laikytų Vliką 
ne tautos politine vadovybe, 
kompetetinga reikšti ir vykdyti 
tautos valią, o tik visuomenine 
organizacija, negalinčia kalbėti 
visos tautos vardu, kaip kad

TFLI'.VIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvus būdas slidinis 

pasirinkti
• Valdymas Ift tolo• »ii° aliuininiziKitas paveikslo 

va mzd iu

GENERAL ELECTRIC

i B. Grąžinimas Vlikui prarastų kokia jis prisistatė lietuvių tau-
tuvių tautos politinė vadovybė, kaikurios jų laiko Vliką dabar,

kad iškeltos idėjos būtų realizuo 
tos gyvenime, šiuo tikslu ir no
riu čia tas LKDS rezoliucijos 
mintis kiek paryškinti.

Šia proga paliesiu tiktai pir
mąją rezoliucijos dalį, kur pa
sisakoma Lietuvos laisvinimo 
reikalu.
A. Politinių jėgų sutelkimas tau 

tos laisvinimo darbui

Rezoliucijos I d. 1 p. sakoma:

•FKV tai savo 1944 m. vasario 16 d.

Rezoliucijos I d. 2 p. sakoma: į deklaracija“.

tai joks bendras darbas su to
mis grįžusiomis grupėmis Vlike i • Nešiojami 
, . ... , . • Su laikrodžiaibutų neįmanomas. Jos tiktai

NFAIOJAMI TV APARATAI:
• labui lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

GF RADIJO APARATAI:

liet kuriam kambariui

“siekti, kad iš Vliko pasitrau

kusios politinės grupės persvara 

tytų savo pasitraukimo moty

vus ir vėl į Vliką sugrįžtų”.

1) Siekti yra daugiau, ne
gu kviesti. Pasiryžimas siek
ti, kad iš Vliko pasitraukusios 
politinės grupės persvarstytų 
savo pasitraukimo motyvus ir

1) Nors LKDS ir yra pasi
ryžusi daryti visa. kad išsto
jusios iš Vliko politinės grupės 
vėl .į jį sugrįžtų, bet ji toms gru 
pėms visdėlto stato būtinąją są
lygą, kurios neišpildžius, negali 
būti kalbos apie bendrą darbą 
su jomis Vlike. Ta būtinoji są
lyga yra išstojusiųjų politinių 
grupių pripažinimas Vliko tau-

[• Transistoriniai 
j gi: FLFKTR.

• Virtuviniai
• Žadintuvai

LAIKRODŽIAI

vėl į Vliką sugrįžtų, yra pasi
laikyti būtina visoms lietu- rYžimas daryti visa, kad anoms tos politine vadovybe, kokia jis 

vių politinėms jėgoms dirbti ben1 išstojusioms grupėms būtų no- prisistatė lietuvių tautai savo
drai ir sutartinai Lietuvos lais

vinimo darbą jam vadovaujan

čiame Lietuvos Išlaisvinimo Ko

mitete (Vlike).

Čia, kaip matome, pasakyta 
štai kas:

1) Būtina visoms lietuvių po
litinėms jėgoms dirbti tautos 
laisvinimo darbą. Nei viena mū
sų politinė grupė negali iš šio 
darbo pasitraukti.

2) Būtina laisvinimo darbą 
dirbti visoms mūsų politinėms 
jėgoms bendrai. Negalima skal
dytis, kurti naujas laisvinimo 
institucijas ar organizacijas, tel 
kiant jose tik dalį mūsų politi
nių jėgų.

3) Būtina tą darbą dirbti vi
soms musų politinėms grupėms 
sutartinai. Nereikia laisvinimo 
darbe kelti su juo nesusijusių 
problemų ir ginčų, pvz., pasau- 
lėžvalginių. Neleistina jame skal

ras tuos savo motyvus persvars 
tyti ir padaryti teisingą apsi
sprendimą. Jei anos grupės tu
rėtų kokių nors savo pageida
vimų dėl Vliko reformų, tai 
LKDS yra pasiryžusi juos ge
ra valia svarstyti. Grąžinimas 
Vlikui iš jo pasitraukusių jo jė
gų yra labai reikšmingas laisvi
nimo darbui.

2) Neprašoma, kad išstoju-

1944 m. vasario 16 d. deklaraci
ja. Tąja savo deklaracija Vli
kas gi pareiškė:

“Lietuvių tauta, siekdama iš
laisvinti Lietuvą iš okupacijos 
ir atstatyti Lietuvos valstybės 
suvereninių organų laikinai su
trukdytą veikimą, yra reikalin
ga vieningos politinės vadovy

bės (m. pabr. — P. Str.). Tam Į 
tikslui (m. pabr. — P. Str.) po

Vestuvių nuotraukos Ir 
augštos rūšies fotografijos 

musu specialybe
TOIN PHOTO STUDIO

(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS. sav, 

4058 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-248 j

G F FLFKTR. VUię
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P&J. JOKUBKA
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Sav. Inž. A. SFMP.NAS 
3321 S. Halsted — CLiffslde 4-5065 
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4077 So. Archer Avė. 
Chicago 32. III. — Tel. LA S- Itemkite dien. Drangą!
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vo narius, kurie griauna pačią organizaciją.
Alto vaidmuo šiandien yra taip pat didelis ir svarbus, kaip ! dyt^s i pasaulėžvalginius fron’ 

tus, kaip buvo per klaidą daro
ma iki šiol. Reikia visuomet nuo 
širdžiai siekti taikos, išmintin
go kompromiso.

4) Būtina laisvinimo darbą 
dirbti Lietuvos Išlaisvinimo Ko-

3 mitete (Vlike). Taigi, nereikia 
blaškytis kitose naujai įsteigto
se laisvinimo organizacijose. 
Vlikas gi turi jau savo istori
ją, tradicijas. Jime kiekviena 
mūsų politinė grupė (tiek jame J 
esančios, tiek ir iš jo išstoju-1

ir pačioje jo susikūrimo pradžioje. Todėl negriaukime jo, bet 
stiprinkime ir jo veiklą gyvinkime, nes to reikalauja šių dienų 
įvykiai už geležinės uždangos ir didieji Lietuvos išlaisvinimo 
reikalai.

Alto metiniam suvažiavimui linkime geriausios sėkmės!

knygoje “The Big Thaw” žy
mus amerikiečių dienraščio “The 
New York Times” specialus už
sienio reikalais korespondentas 
C. L. Sulzburger pateikia kelio
nės įspūdžius po Sovietų Sąjun
gą ir Rytų Europą praėjusią 
žiemą ir vasarą ir siekia nu
šviesti dabartinę “kolektyvo” 
diktatūrą Maskvoje ir ką nau
jieji užsienio politikos vėjai 
reiškia.

Jis sako, kad naujoji “taikos”

RYTŲ EUROPOS BŪKLE ■ moję, o gerų valdininkų stoka 
Šiomis dienomis išėjusioje kliudo gyvenimo eigai ir gyven

tojai kenčia visko stoką.

VENGRAI NEPRALAIMftJO

“The New York Times” ve
damajame rašo:

“Tikra ir gilia istorine pras
me vengrai, kovotojai už laisvę, 
nepralaimėjo, nežiūrint tankų ir 
kulkosvaidžių. Jų žygis visgi pa 
keitė Europos veidą. Rusai ne
galės pasukti laikrodžių atgal. 
Jie jau nebeatkariaus tų galių, 
kurias turėjo. Jie prarado vi-

politika esanti tas pats karas i sas turėtąsias pozicijas šimtų 
prieš “kapitalizmą”, tik kito- milionų suklaidintų, bet viltį tu- 
kiais ginklais. Šūkiu “sugyve-1 rėjusių žmonių galvojime. Veng 
nimas ir rungtynės” siekiama rai užspaudė komunizmui tokią 
ne kažkokio santykių nusisto- gėdos žymę, kurios niekas ne- 
vėjimo, bet dinaminių ideologi- nuplaus. Net Indijos Nehru jau 
nių, ekonominių ir politinių žy- nebegalės žiūrėti į rusus, kaip 
gių, kurie padėtų diktatūrai už- geros valios vyrus. Maskva 
karti pasauliui savo apynasrį., brangiai moka už tuos kelis 
Sovietų Sąjunga po senovei sa-tūkstančius vengrų laisvės ko
vo tikslus slepia. votojų, kuriuos išžudys. Istori-

Sako, kad kelionėje į akis me- ja jų pergalę kitokiu vardu pa- 
tasi šie gana ryškūs dalykai Ry- vadins. V.

tų Europoje ir Sovietų Sąjun
goje: 1) stoka gyvenamų namų NACIONALIZMAS

miestuose, iš ko gyventojų kam “New York Times” bendra- 
šatis; 2) žemės ūkyje amžina darbia Prancūzijoje Harold Cal- 
krizė ir neužtenkamai pagami- lender iš Paryžiaus rašo: 
narna duonos; 3) gerų ir pasi- “Tautinis komunizmas grasi- 
šventusių valdininkų stoka gim- na Maskvos imperijai Rytų Eu- 
do nuolatinę biurokratijos kri- ropoję, o arabų nacionalizmas 
zę ir 4) gyventojai turi gyventi grasina prancūzų imperijai Šiau 
pilką, kasdieninį gyvenimą, ku- rėš Afrikoje. Tuo pačiu laiku 
riame visko stinga. Tie daly- Vakarų Europoje keliami bai 
kai — tai neišvengiama išdava sai prieš amžius veikusį europie- 
komunistinės diktatūros, nes ji čių nacionalizmą, kuris neleidžia 
siekia iš žmonių išspaustai ka- apsijvngti į didelę ir apjungtą 
pitalais sukurti sunkiąją pra- Europą. Tokiu būdu nacionaliz- 
monę, kuomet žemdirbiai neno- mo tėvynė — vidurys
ri dirbti kolektyvinio ūkio siste-; sąjūdžiu, kuris — sparnuose

jaudina Rytų Europą ir Šiau
rės Afriką bei Mažąją Aziją. 
Ypač įdomu, kad pvz. Prancūzi- 
zija džiaugiasi nacionalizmo pa
sireiškimu Vengrijoje, bet pik
tai purkščia į jo pasireiškimą 
Alžire. Sunku atspėti, kuriais 
keliais nacionalizmas nuves žmo i 
niją. Gali net atsitikti, kad iš
silaisvinę lenkai sieks prisidėti 
prie apsijungusios Europos. V.

ROMANAS

Chicago Savings and Loan Associatlon naujai 

statomas namas, kuris bus baigtas šių metų gale.

Mes iš anksto kviečiame visas atsilankyti | 
mūsų naujojo namo šaunų atidarymą (Grand 

Opening, pykstantį 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 turi atidėti 

vienodai reikalaujamų sumų atsargas, bet dau

gumas atideda daugiau, negu reikalaujama. Skir

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės tsopytobd risada Ubnokėjo ir Išmoka aukštesnins dividendu* 

ir teikia pelningesnius ir naudingesnius patarimus.
Chicago Savtngs nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per daugiau, negu 82 metus, visada išmokėdavo taupytojams visas taupy

mui įdėtas sumas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai

čiaus tų bendrovių, kartos nemokamai teikia patarnavimus, (škdčiant čekius, apmokant šeimų sąskaitas ir atliekant kito 

kias pinigines operacijas.

Chicago Savings b-vė, sąžiningai Ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo turtą daugiau negu iki $18,000,000 

Kviečiame visus pas mus į mūsų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite

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

CFRBENTLY — AUKACIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PATO UP INVESTMENTŲ SKYRIAUS.

S

ELĖ MAZALAITE-*

PJŪTIES METAS

aš būčiau jogas: jis išaugina medžius iš sėklos per 
minutę? Nereikia, — jie persikelia kitur? Tiktai 
kitur! Ten, kur užtektų net jo apdaro. Jeigu džiung
lės? Gali būti. Jeigu pakeliui tigras? Gali būti — 
aš numaučiau jo kailį, nieko kito, tiktai dailiai iš- 
nerčiau, jis pats tegu bėga — jį sudraskytų jo gi
minė, jis atrodytų taip pat jiems, kaip aš partijai. 
Nereikia tigro — persikelsim į sodą, be gyvačių ir

dėjo, o viršuje gulėjo jautis. Kai tiktai jis artėjo 
prie to turto, viskas griuvo ir atsigavo, kiekvienas 
gyvis sau nulėkė ar nubėgo. Kitas sapnas buvo pil
nas kvapų — kažinkur, čia pat netoli kepė, jis var
dino: kurapka? kalakutas? paršiukas? Tereikėjo 
jspėti, ir tai priklausė jam. Ir pabusdavo nelaiku. 
šaltas miegas vėl artėjo, kelias sekundes buvo labai 
malonus, kol įviliodavo, paskui badėsi ir traukė už

117 tęsinys

✓ *
Jis rangėsi, ir nebuvo jokios padėties patogios, 

oras ir medis įgijo ledo savybių ir skonio, ir vos 
tiktai pasitraukei, jie pasidaro priešiški, lyg kažin- 
kieno nuteikti. Reikėjo čia nuolatos tūnoti, kaip 
meškai, ir čiulpti leteną. — Numegsk, mamyte, pir
štinėlę, minkštą, kaip rainis katinėlis. — Jis negali 
pasisavinti, čia Jono dainelė, jis susimanydavo eilių 
apie įvairius dalykus, bet jis negalvojo rašyti kny
gas — jis norėjo būti ūkininkas. O mamos rankos, 
kaip mano, tokios pat — kodėl laidojama be piršti
nių, be kailinių? Ir taip paprastai? Ir batus, kokie

žalčių, tiktai žolė ir saulė, ir gulėsiu po vaisme- veido, tempė ausį, lindo už nugaros. Paskui staiga 
džiais, ištiesiu ranką, nesikeldamas, ir mano delne , paleido, ir jis miegojo labai ilgai buvo nuostabu.

kaip ilgai.

Bažnyčia buvo šviesi. Kas atsitiko? O, tai tiktai 
jis staiga buvo pamatęs visą dienos didumą, o ne 
stebėjęs ją iš aušros — tik tiek. Ir jis norėjo gerti, 
nuostabu, kaip šaltyje ir nevalgius vistiek pajėgi 
troškulį. Tai tyčia — viskas yra tyčia jam, ko ne
junta kiti. Nes čia nėra vandens.«

Yra! Jis atsiminė — šitoje vietoje jie negalėjo 
susiprotėti, ir nebuvo ko jiems paimti, jo darbš
tiems vyrams. Jis nubėgo į bobnyč ą, prie durų, vie
nų ir kitų stovėjo akmenys, ir iškalti juose įdubi
mai, kaip dubenys, ir tenai gi žmonės mirkė savo 
pirštus į šventą vandenį, kad įeitų į bažnyčią api
plauti. Akmeninės duobės buvo tuščios. Ar jis buvo 
išmirkytas, tas vanduo? Ar išdžiūvo? Jis pasilenkė 
iki paties įdubimo — ir palaižė, ten buvo labai plo
nas, kaip šilkas ledas. Liežuvis pajuto drėgmę.

guli kas? Jokių vaisių. Aš ragauju dabar pažinimo 
obuolį. Ir ką reiškia vaisius alkanam?

Sūnui Palaidūnui grįžus Tėvas suruošė puotą. 
Veršiai, ant iešmų, ant didelių ugnių buvo kepami 
jaučiai ir avinai — jis juto kepsnių kvapą, ir jo 
pilvas trūkčiojo, jis sučepsėjo lūpomis, vienas kąs
nis buvo tenai, tiktai taip trumpai, kad jis nespėjo 
praryti. Ir svečiai išsidalino viską beregint. Tėvas 
įsakė iškepti naujų, visa galvijų banda buvo išnai
kinta šitoje grįžimo puottye, ir Palaidūnas nespėjo 
nutverti nė apgraužtos avies kojos. — Kur tu lai-ten padai! Tai todėl, kad siela išeina ir nebegali

patikrinti, kaip su jos įmautu elgiasi? Kas yra kūnas! kiaules, Tėve, aš nueisiu pas jas ir pasigausiu 
Bet jis šąla, jis puikiai įsileidžia visokius nemalo- 8_au-ią geldos? Aš perilgai maitinaus su kiau-
nlus reiškinius, ir rėkia dėl jų, ir nė kiek dėl kokio ^mis.
dvasios nusikaltimo. Kas yra tvirta valia? Jeigu Negundyk manęs — juk Tu vistiek nekelsi puo-
aš būčiau jogas: jokių tupinėjimų ant vinių, jokių pa- tos dėl manęs, ir žinok, aš nesugrįžau,
silaidojimų — laikinų nei pastovių, jokio kojų su- Protarpiais jis miegojo, ir šitais dar mažes-
rietimo. Nirvana. Taip, nirvana neblogai. Jokių nlr- niais momentais sapnavo: žalios mėsos, krūvos žvė-

bodisi vanų — paprastas pabėgimas nuo atsakomybės, ir rienos, tai gudriai buvo sukrauta: apačioje balan- 
pamėgintų jis čia, mano vietoje nirvanauti. Jeigu džiai, vištos, paskui kiškiai, stirnon, ir vis žvėris di- (Boa daugiau)
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BALFO SEIMAS DETROITE

Vienas didžiausių šių metų į- 
vykių mūsų kolonijos gyvenime 
be abejo bus Balfo seimas. Čia 
susirinks viso krašto delegatai 
aptarti lietuviškosios šalpos rei
kalus. Kad šis seimas pasisek
tų, neužtenka Balfo seimui ruoš
ti komisijos gerai atliktų paruo
šiamųjų darbų, bet reikia, kad 
kiekvienas kolonijos gyventojas 
jaustų pareigą savo dalyvavi
mu (pamaldose, seimo atidary
me, posėdžiuose ir bankete) su
darytų seimo dalyviams bei gar 
tės svečiams nuotaiką, jog Ral
fo šalpos darbus remia masė 
lietuvių. Tuomet būsime kitų 
suprasti, įvertinti ir paremti. 

Seimo vieta ir laikas
Balfo seimas įvyks Detroite, 

Statler viešbuty, Grand Circus 
I’ark at Washington Blvd. & 
Bagley Avė. 1956 m. lapkričio 
23 ir 24 dienomis — penktadie
nį ir šeštadienį. Seimo vieta 
yra pačiame miesto centre ir at- 
vykusiems autobusu pasiekia
ma iš stoties, paeinant vieną 
bloką į šiaurę. Gi atvykusioms 
traukiniu, paimant “tax-cab”, 
kaštuotų apie 1 dof.. arba gali-

Ave., Detroit 21, Mich.
Nakvynės

Atvykstantiems d e 1 egatams 
patogiausia bus apsistoti Stat
ler viešbutyje. Vietas galima re 
zervuoti. kreipiantis į Hotel Stat 
ler avgščiau nurodytu adresu, 
raba į seimo rengimo komisijos 
pirmininkę Elzbietą Paurazienę, 
17403 Quincy Avė., Detroit 21, 
Mich.

Garbės komitetas
J garbės komitetą ypa pa

kviesti ir sutiko dalyvauti Mi- 
chigąno valstybės gubernato
rius G. M. Williams, Detroito

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadien.. lapkričio 15, 1956

žodį tarė rašytojas V. Alantas,, rijos sukilėlių, rašančių savo maloniai patarnaudama prie bu 
kuris pabrėžė, kad čia svarbu krauju negirdėto didvyriškumo
ne tiek pati dovana, kiek kon
kurse dalyvavimo faktas, ir pa
našūs vakarai lietuviškai dirvai 
duos gausių vaisių. Tolimesnė
je programoje Liucija Mingėlai- 
tė paskambino pianu ,labai gra
žiai akordeonu pagrojo Vytau
tas Marčiukaitis. Tikrai graži 
pažanga. Grupinėje deklamaci
joje įspūdingai nuskambėjo Mai
ronio baladė “Čičinskas”. Trum 
pa ir pamokanti improvizacija 
“Antanėlis — tinginėlis” jaunų-

ir pasiaukojimo istoriją. Kiek
vienas klausytojas mirtinoje ty
loje susikaupimu pagerbė Veng
rijos didvyrius ir savo dalyva
vimu šiame koncerte parėmė 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
dirbamą darbą. St. G-kas

ATEITININKŲ ARBATĖLĖ
Detroito ateitininkai — sen

draugiai, studentai, moksleiviai 
ir jaunučiai — š. m. lapkričio 
18 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

feto. Liūdnos buvo laidotuvės, 
nes taip staigiai ir netikėtai rel- 

(Nukelta į 5 psl.)
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
visokių Rūšių 
«Ei)2IAG4

jų žiūrovų buvo priimta su pa- Dievo Apvaizdos parapijos sa-l
sitenkinimu. Pabaigai pasirodė Įėję dalyvaus bendroje arbatė-„1 ....... -skauči ųtautinių šokių grupė, 1
vadovaujama Aldonos Rasteny
tės. Tai naujasis tautinių šokių 
prieauglis, duodąs gražių vil
čių. Konkurso užbaigos žodyje 
LB Detroito apyl. pirm. Vyt. 
Kutkus pasidžiaugė jaunųjų 
gausiu dalyvavimu, tačiau pa
reiškė nusivylimą vyresniųjų

miesto buimistras Cobo, vysk. i jaunuolių permažu domėjimusi 
Henry Donnelly, vysk. V. Briz- konkursu. Keturi dalyviai yra
gys, lietuviškųjų Detroito para
pijų klebonai, Detroito Lietuvių 
Organizacijų Centro, Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos ir Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės pirminin 
kai.

Seimo posėdžiai

permažas skaičius.

VIEŠĖJO ‘ČGONŲ BARONAS’

Lietuvių Prekybos Namai

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS IJTW.NAS, Prea.
3039 So. Kaisted St.

NAUJA STUDENTŲ AT KŲ 
DRAUGOVGS VALDYBA 

Š. m. spalio 27 d. Detroito stu! įkainavimą b Prekių Pristaty 
denta ateitininkai išsirinko nau atidara kasdieū na<j
J«ą valdybą: pirm. Narimantas) 8 va), ryto iki 6 vai. vakaro ii 
Udrys, vicepirm. Algimantas Ru šeštadieniais iki 8 vai. vakaro, 
scckas, sekr. Pranas Zaranka,’ '|i,,|inimunmiinunnnnm»«mi,i'«,'»i‘ 
ižd. Juozas Polikaitis. Revizijos:;'® 
komisiją sudaro Dalia Mikaitė, j 
Valentina Pajaujytė ir Jonas}
Svereckis. Socialinių reikalų ve-

Tel. VIctory 2-1272

KALAKUTAS DOVANAI SU KIEK

VIENU $50.00 PIRKINIU !

Prekes naujos — be brokti — žymiausiu

Amerikos firmij. Kainos žemiausios Chi- 

cag°je. - Išmokėjimai 3 metams. - Klientų 

s-tos neparduodamos Finansų Kompanijom.

TELEVIZIJOS 57 METŲ
Po $140.09 parduodamos TV 17 colių, pas ,mus tik $99.00 
Po $250.00 parduodamos TV 57 metų, 22 colių dydžio,

mahagony ar ąžuolo tik ............................................. $169.00
Po $350 parduodamos TV, ItCA. Zenith, Dūmon t, Ad-

miral, General Electric ir kitų, pas mus ..............$249.00
Plionografai — radio aparatai vietas ir import

SOPHIE OARvUS
RADIO PROGRAMA

Iš WGE8 stoties — Banga 1390 
NVO l’IR.MAP. IKI PENKTAI). 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30iki 9:30 ryto

. , .... ... , I’IRMAPIENNIO vali. lino 7—8 vAutomobilių miesto eismo ne-! sekmai). suki --»:»« v. r. iš stoties 
laimės laikas nuo laiko pasiren-! yvopa — nuo k.u.
ka aukų ir lietuvių tarpe. Lap-1 chicaįr
kričio 1 d. rytą, eidama į darbą ,

dėju išrinktas Kostas Stankus.

TRAGIŠKA MIRTIS

SO. MAl’LEVVOOI) AVĖ. 
ago 29, 111. HEmlock 4-2413

ma pasinaudoti iš stoties einan- i cijoje. Posėdžių metu šalia dė
čių autobusu link City Hali, ar-į legatų yra pageidaujami ir pra-

DLOC rūpesčiu, lapkričio 4 
d. Chicagos “Pirmyn” choras, 
vadovaujamas muz. Steponavi
čiaus, davė vieną puikiausių J.

Seimo posėdžiai bus pradėti ( Strausso kūrinių — operetę “Či 
tuojau po seimo atidarymo. Sei-Jgonų Baronas”. Tūkstantinė mi
mo darbų programa yra atspaus nia, užpildžiusi erdvias Western į lietingame ore, buvo automobi- 
dinta šiam seimui skirtame lei-1 High School auditorijos patai-!^° partrenkta ir sąmonės neat- 
dinyje ir bus gaunama registrą- pas, su maloniu dėmesiu ir pa- S2VUS ligoninėje mirė Liudvika 

sitenkinimu pral -ido tris valan- į Černiauskienė ,trijų vaikų mo
das, besigėrėdama puikiu opere- tina, tnip reikalinga augančiai

ba Michigan gatvės autobusu,} šomi dalyvauti svečio teisėmis} tės atlikimu. Pasibaigus spėk- šeimai. Velionė buvo geros šir- 
einančiu ta pačia kryptimi, iš-į visi, besidomintieji šalpos dar-J takliui, tautiniais drabužiais pa- ^ies, dosni nelaimės ištiktiems, 

sipuošusios mergaitės apdova- didelė Balfo rėmėja ir lietuviš- 
Banketas 1 nojo mieluosius svečius gėlėmis, kųjų parengimų darbščioji šei-

gi DLCC vardu dr. Majauskas mininkė- Ji talkininkaudavo jau

bu.lipant Michigan gatvėje prie 
Washington Blvd. ir paeinant 
keturis blokus į šiaurę.
Pamaldos ir seimo atidarymas

Pirmoji seimo diena, lapkri- x ,.. . tadienį, 7 vai. vakare. Dalyvauscio 23, penktadieni, bus pradėta | . ’ .. . . /

Banketas įvyks antrąją sei
mo dieną, lapkričio 24 d., šeš-

i garbės svečiai. Tikimasi gau-pamaldomis 9 vai. ryto Sv. An- , i —» —..... -, .. saus Detroito visuomenes daly- , .. ... , , , ..tano parapijos bažnyčioje. Sv. ,,Q„;rv,ri „„„„„„.Jo Įkojimą, atliekant nuostolingą
kelionę į Detroitą pradžiuginti

dirigentui — režisoriui, dainin- nimui — skautams, talkininkavo 
kams ir visiems dalyviams iš- Ralfui ir Bendruomenei bei ki- 
reiškė gilią padėką už jų meniš- toms organizacijoms, visuomet 
ką kūrinio atlikimą ir pašiau-

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU
BALDUS
VIETOJE IR Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Turiu naują dideli Hunavežųių 

ir apdrauda.4
ISIS W fllat St Chicago, III. 

Tel. PRescott 9-2781

kietijos nuo
importuoti iš Vo- 
................ $15.00—$99.00

ŠILDYMUI GAZO IR ALYVOS PEČIAI 
2-.ių kambarių gazo pečiai pas mus tik . $69.00 

00 
00

2-jy kambarių alyviniai pečiai geriausių firmų ................ $69.i
Virimui poreelano pečius pas mus tik ........ ......................$89?
Siegler, Moore gazo pečiai nuo 1—5 kambarių, už žemiau

sias kainas mieste, nuo .................................................... $90.00

mišias atnašaus vysk. V. Briz- 
gys, pamokslą pasakys prel. J. 
Balkūnas.

Seimo atidarymas įvyks Stat
ler viešbutyje 10:30 vai. ryto. 
Invokaciją atkalbės kun. dr. I. 
Boreišis. Atidaryme dalyvaus 
ir seimą sveikins Michigan vals
tybės gubernatorius G. M. Wil- 
liams, miesto burmistras Cobo

vavimo. Bus meninė programa, 
kurią atliks jaunieji daininin
kai — Vaclovą Žeimelytė iš To- 
roto ir detroitietis Pranas Za
ranka. Kiekvienas, įsigydamas' 
banketo biletus iš anksto, palen-i 
*gvms banketui ruošti komisijos

mūsų širdis. Dr. Majauskas sa
vo žodyje gana jautriu akordu 
suvirpino klausytojų širdis, iš
vesdamas paralelę tarp veikale; 
matytos scenos, kurioje„ęęųka-, 
mi savanoriai Vengrijos lais-

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

darbą. Visais banketo reikalais . , ..... Įves kovai, ir sios dienos Veng-kreipkites ir vietas rezervuoki- __________________________
te pas M. Stankienę, E. Molie
nę, E. Paurazienę ir M. Kasevi-

Elektriški prietaisai, dovanoms prekės, plokštelės, fonografai, 
sveikinimų kortelės, foto aparatai, fiimos, TV ir radio lemt 

Auto radio ir elektriškų prietaisų taisymas.
Atdara: Kasdienį 9—G, pirm. ii- ketvirt 9—9, sek m, 9-

2646 West 7 įsi Street
Chicago 29, Illinois

ipos.

Tel._PRospeeL 8-5374
Sav. B. & J. Brazdžionis

VIRTUVĖMS STALAI
Po $79.00 parduodami 5 dalių virtuvei stalai, su formica..........

viršumi, pas mus tik ........................................................ $39.00
Po $99.00 parduodami 5 dalių virtuvių setai įvairių spalvų..........

pas mus tik ...........................................................................$59.00
Po $140.00 parduodami 7 dalių virtuvei (formica) setai..........

pas mus be užprašymo tik ........................................ ...$99.00
Metalinės virtuvėms spintos tiktai ........................................$12.00
Linoleum 9x12 Įvairių spalvų tiktai ...................................... $6.50
Šaldytuvai YVcstinghouse, Norge, Admiral nup ,. .............. $169.00

f

ir kiti augšti svečiai. Todėl kiek- gienę
vien3s detroitietis, kuris turi’ |
bet kokią galimybę, yra prašo-| gįs seimas vysta tokiu metu, j
mas dalyvauti seimo atidaryme, kada pasauliniai įvykiai gali iš j
kad augštieji svečiai matytų, mūsų pareikalauti geros ir or- Jeigu norite pirkti arba parduoti
jog mes rūpinamės savo tautie- ganizvotos paramos ne tik ne- namus, sldypus, Biergardenus — r. . . , , . ... alines, ukius ar vasarvietes, kreip-cių salpos reikalais. išemigravusiems, bet ir pasili- kitės i

Delegatų registracija kusiems tėvynėje arba ištrem- . f.eskA REALTY s INVEST- 
Registracija bus pradėta lap- tiems į Sibirą. Detroitiečiams MENT COMPANV

kričio 23 d. 8 vai. ryto Statler yra duota proga įrodyti, kad jie atstovą
viešbutyje. Čia bus ir informa- ne tik žodžiais, bet ir darbais V L A D JĮ BARAUSKĄ 
cija.

DETROITO’O BIZNIERIŲ 
IR PROFESIJONALAI

prisideda prie skurde ir Sibiro j Telefonai: Įstaigos VA 2-9790,
tremtyje kovojančių brolių išsi-i.. . Kadencijos — TA 6-4366 

„ .... . . , . .. , ... . , , , . _ , Si jmone yra pati stambiausia Mi-Sveikinimus bei aukas siųsti: laikymo. Visi dalyvaukime Bal-|Chigano valstijoje. Detroite turi 4 
United Lithuanian Relief Fund f o seime ir atlikime savo gar-Į skyrius ir sėkmingiausiai patar- 
Convention c/o 17403 Quincy bingą pareigą! St. G-kas nauJa sav0 klijentams._________

Sveikinimai ir aukos

Jaunimo konkursas M. MIŠKINIS, M. D.
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

X-RAY
393 VVcst Grand Boulevard 

cor. Shady Lane Detroit 16, Michigai 
Namų telef. VI 1-7970 

Pirm. antr. ketv. ir penkt. 12-3 ir 6-8 vai 
Trcč. ir šešt. 12-3 vai.

Telef. TA 6-0686

VINCAS KIRMINAS 
11420 Steel Avenue 
Detroit 27, Michigan

Tel. WE. 4-6165 
G LHAL CONTUAUTOR

Lietuvių Bendruomenės Dėt- na Kutkutė (jauniausia daly- 
roito apylinkės valdybos rūpės- vė). Arūnas Kutkus, Ramutė 
čiu, lapkričio 11 d. pravestas Misiūnaitė, D. Bajorūnaitė ir 
jaunimo konkursas paliko gana1 Saulius Kaunelis. Visi jie pasi- 
gražius įspūdžius. LB apylin-Į rodė labai gražiai. Konkurso 
kės švietimo vadovas VI. Pauža komisija geriausius taip įverti- 
atidarymo žodyje pabrėžė, kad no: deklamavime I vieta — V. 
lietuvių kalba liko viena didžiau Griciūtė, II — D. Bajorūnaitė 
šių lietuvybės išlaikymo priemo- ir III — J. Kutkutė; dailiame 
nių. Konkurso vertinimo komi- skaityme I vieta — A. Karvelis,
siiai — Alei Nakaitei - Arba- II — R. Bulgarauskaitė ir III—Į .
ciauskicnei, V. Kundroticnci, K. V. Ciunkaitę. Visi kiti paska- mo jr pertaisymo darbus — staliniu-
Kodatienei, V. Alantvi ir A. As- tinimui gavo dovanų po knygą, i cemento, mūrijimo elektros,
tašaičiui su švietimo vadovu VI. II grupėje dalyvavo Arūnas Ud-1 Atskirų kambarių bei butų įrengimu 
Pauža — užėmus prie tautine vė rys, Algimantas Bublys, Viole-
liavėlc papuošto stalo vietas ir ta Čižauskaitė ir Liucija Mingė-
aktoriui Justui Pusdešriui valo- laite. Dovanas už skaitymą lai
vai! jant konkurso dalyvių pasi- mėjo: I — Violeta Čižauskaitė,
rodymui, iš eilės prisistatė: I II — Arūnas Udrys ir III

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ’ ! !
Seglictti Travcl llurcaii kviečia jus pasirinkti vienų kurj iš šių laivų 
ir pailsėti Europoje? sutinkant Kalėdų švente? . Naujuosius Metus.

MIEGAGŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
2- jų dalių miegamojo baldai parduodami po $99.00, pas..........

mus be užprašymo nuo tik............................................... $79.00
3- jų dalių ąžuolo miegamieji parduodami po $200.00, pas..........

mus tiktai ...................................................................................$149.00
4- ,:ų dalių raudono medžio, ąžuolo ar riešuto, 57 metų sti

liaus, pas mus..................................................................... $249.00
Už $500.00 parduodami 6 dalių miegamieji Brazilijos rau

donmedžio, pas mus................................... $375.00
Matracai visų dydžių vatiniai.......................... ....$12.00
Matracai Simons ir kitų firmų tik ........................................ $29.00
Matracai ortopediniai ligoniams .............................................. $49.00

Norvegų linijos laivas
M. S. BUKGi;>rSi‘'JOKI) Išplaukia gruodžio 8 dienų. Šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H A. HJORTHOEM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amer'koje, žino kaip 
svečius užimti, .kad kelionė būtų smagi i- įspūdinga.

Fasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. l.lltEKTE, prancūzų laivų linijos, išplaukia gruodžio 14 dieną.
Kelončs vadovas Mr. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami .lūs jausitės esųs I'arvžiuje,

Norėdami gauti smulkesnių informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2151 So. Oakley Avė., Chicago 8, III. Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

SVEČIŲ KAMBARIŲ BALDAI
Po $150.00 parduodami penkių dalių miegamų sofa, kėdė

ir tumba, dvi pagalvės, tiktai .......................................... $99.00
I’o $250.00 siūlomi 3-jų dalių puikūs svečių kambario vil

nos ar n>lon baldai, pas mus tik ..........................$200.00
Po $490.00 trijų dalių nyion ar vilnos baldai, garantuoti..........

29 metų, pas mus tik ....................................................$320.00
Po $49.00, 9x12 kilimai vilna su nyion, tik ......................$39.00
Po $69.00, 9x12 siūlomi vilnoniai su nylonu kilimai, mū

sų kaina.................................... • • ........................................$55.00
Po $150.00 siūlomi 9x12 vilnoniai kilimai, puikiausių spal

vų Bigellovv, A. Smith, Magee, vilnonius, padėklai 
(pails) dovanai, tik ..........................................................$99.00

Po $39.00 siūlomos su stiklais knygom spintas, pas mus $29.00 
Po $59.00 siūlomos knygų spintos su šlifuotu stumdomu

stiklu, tik............................................................................... $39.00
Po $49.00 rašomieji stalai, ąžuolo ar raudono medžio —

pas mus tiktai.....................................................................$39.00

pastogAne Ir skiepuose.

I>čiiicsio, Detroito lietuviai!
Artėjančių švenčių dovanomis apsi- | 
rūpinkite pus VIT.J II. Zl illtlCk >, , 

altlili W. l ort Str. Tel. VI »2230

VITO JEWELER

DĖMESIO!
MUMS YRA MALONU PRANEŠTI, KAD TURIME 

PILNIAUSIĄ PASIRINKIMĄ PASAULINIAI PAGARSĖJUSIŲ
* BLAUPUNKT ★ TELEFUNKEN 

* B R A U N * G R U N D I G Radio Hijrt Fideliiy
aparatų Chicagojc. Nuolaida nuo 30 iki 50r7.

Pa,matykite šiuos nuostabius radio aparatus
TOWN OF LAKE UTILITIES

BALDAI - KILIMAI - NAMŲ REIKMENYS - TELEVIZIJA
1800 W. 47th St. (kamp. Wood Si.), LAf. 3*7771

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ BALDAI
7 dalių valgomojo kambario ąžuolo baldai tik ....................$99.00
8 dalių puikiausi riešuto, ąžuolo, ar raudono medžio bal

dai, pas mus ......................................................................$250.00
9 dalių moderniausi valgomieji 16 asmenų ...................... $400.00
Dulkiu siurbliai, vaikams baldai, metalinės lovos,, įvai

riausios lempos ir daug kitų prekių.
šimtai ir tūkstančiai prekių laukia Jūsų apžiūrėjimo mūsų mo

derniai įrengtos 15,000 kvadratinių pėdų įmonėje.
IŠMOKĖJIMAI IKI 3-JŲ METŲ 
SEKMADIENIAI NESKAITOME TAKSŲ

_ I
grupėje nuo 6 — 12 metų 22 da Algimantas Bublys, be to už| deimantų, laikrodžių ir visokių inan-
lyviai ir II grupėje nuo 12 iki deklamaciją dovaną laimėjo Vio bu, krautuvėj.J o i v « l’rakttftki dalykui sau, dovanos

ariiniicsiems, čia urba Lietuvoje pu- 
silikusicms.

Taisomi laikrodžiai, Valymo kal
va — 4.5ū dol. Nauji laikrodžiai ga
rantuojami 5 metams.

Atneškite senų laikrotlj ir primo-

18 metų vos 4 dalyviai. Prog- lėta Čižauskaitė. Už atpasako-
jimą I vietą laimėjo Liucija Min 
gėlaitė.. Dovana.a paskyrė: LB 
Detroito apylinkės valdyba $50 
knygomis, dr. E. Gurskyt'ė -j kMę gausite naujų 
Paužienė koplytėlę, Kunigunda! laiyi^,',n8 
ir Kęstutis Kodačiai — “lietu
višką sodybą”, Jūratė Pečiūrie
nė — Lietuvos Vytį, Alė Rūta 
Nakaitė — knygos "Be tavęs”
3 cgz. ir VI. Pauža — "Lietu
vos istoriją". Dovanas įteikti 
buvo pakviesta A Nakaitė Ar

ramoje buvo deklamacijos, dai
lus skaitymas, atpasakojimas, 
grupinė deklamacija, piano, a- 
kordeonas, improvizacija ir tau
tiniai šokiai. I grupėje deklama 
vo ir skaitė Vytautas Poiterai- 
tis, Vytautas Kutkus, Mindau
gas Kutkus, Viktorija Čiunkai- 
tė, Virginija Griciūtė, Žibutė 
Zžiparackaitė. Birulė Marčiukai- 
tvtė, Birutė Sirutavičiūtė, Rūta 
Bulgaravskaitė. Antanina Chm.
kalte, Aldona Ciunkaitė, Kristi- bačiauskienė. Dovanas įteikus,

DANTŲ GYDYTOJA
BRONE GRUODIENĖ, D.D.S.

15397 W. VVaren
(5 Iii. į \ak. mm (irceiilielil kelio)

Detroit 2K, Michigan
Priėmim > vai. pagal gusitarimą 
Telef Kaliiintii LV/.oii I 5121 

Namų — LUzou 1 8961

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

Įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN !
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,900,00

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

CHARLES ZEKU3, Sekretorius 

OFISO VALANDOS:
rirmud.. antrad., penktad. tr 
MHAd. • .ui. ryto IKI 4:1» p.p.

Tr«člad 9 ryto IKI 1» nl. 
Kctvlrtad. t IKI I vai. rak.

Visais prekybos reikalais 
kreiptis į Įmonės Vedėją

JUSTĄ LIEPOM.

Valdybos Pirmininkas
A. GINTNERIS

Sekretorius
ED. RUDAITIS

FURN1TURE CENTER, INC.
3222-24-26 South Halsted Street

TEL. — VICTOBY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA:
Pirm., Ketvirtad.  ...............................................................U—9:30

Kitom Dienom:................................................................................ 9—6.00

Sekmadieniai*: ........................................... 10—5 valandos

_



Ketvirtadien.. lapkričio 15, 1956 DEENRA8TIS DRAUGAS CBTCAGO. TLUNOIS

DETROITO ŽINIOS
(Atkelta iš 4 pu*l.)

kėjo skirtis artimiesiems — vy
rui Juozui, dukroms Rožei ir 
Irenai ir sūnui Sauliui — bei pa 
žjstamiems su velione, iškeliavu
sia amžinajam poilsiui į Mt. Oli- 
vet kapines, kur netoli, taip pat 
automobilio katastrofoje žuvusi, 
ilsisi Julija Petrauskaitė.

TRUMPAI

— Motery Sąjungos 54 kp.

s. m. lapkričio 18 d. 8:30 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos baž
nyčioje yra užprašiusi šv. mi
šias už visas mirusias kuopos 
nares.

— Jaunimo stovyklos pasta
tas jau apdengtas ir tvarkomi 
vidaus įrengimai. Lėšoms su
kelti vajaus reikalu per “Baltic 
Melodies” kalbėjo inž. J. Dunča, 
kviesdamas aukoti. Aukų rin
kėjai lankysis po namus.

— Liet. kariuomenės šventės 
minėjimas įvyks š. m. lapkričio 
25 d. Bus pradėtas pamaldomis 
Šv. Antano prapijos bažnyčioje 
11 vai. ir baigtas iškilmingu ak
tu bu v. lietuvių svetainėje 12:15 
vai. Meninės programos metu 
matysime montažą “Karys — 
Lietuvos gynėjas”.

— Rekolekcijos moterims į- 
vyks š. m. lapkričio 27 d. Mo- 
ther Reparatrix vienuolyne. Pa
maldos bus 9 vai. ryto. Infor- 
muotis pas E. Paurazienę.

— A. L. R. Veteranų posto 
1722 metinis vakaras pasisekė. 
Posto kapelionu yra kun. M. 
Kundratas. Šiems metams pos
tui vadovauti “Commander” vie 
tai išrinktas Edward J. Keblai- 
tis.

— Dantų gyd. B. Gruzdienė

savo namų telefono numerį pa
keitė į LUzon 4t8961.

— Dievo Apvaizdos parapijos 

vakarienė, įvykusi lapkričio 11 
d., sutraukė labai daug svečių. 
Šeimininkavo Maldos Apaštala
vimo Draugijos narės, vadovau
jamos Krivickienės.

— Šv. Antano parap. kioskas 

po vasaros atostogų jau pradė
jo veikti. Galima gauti ir va
dovėlių šeštadieninei ir lituanis
tinei mokykloms.

— Ralfo 76 skyrius į Balfo 
seimą išrinko 16 atstovų.

— Šv. Antano parapijos baž
nyčioje lapkričio 18 d. bus ren
kamos aukos kat. universitetui 
Washingtone.

New Haven, Conn.
Pirmas skautų pasirodymas 
New Haveno skautės ir skau- 

tol, kol atsiras galimybės suda-Į ta* rengia linksmavakanį Šv. Ka 
ryti sambūrio administracinę va aimiero lietuvių parapijos salėje 

š. m. lapkričio 17 d. 7 vai. p. p. 
Bus programėlė, šokiai grojant 
orkestrui ir bufetas. Pelnas ski-

— Detroito Dramos Sambūris 

“Alka” savo veiklą nutraukia

dovybę.
— Mar. ir Juoz. Urbonavičiai

(Urban) lapkričio 24 d. švęs 50,riamas lituanistinei mokyklai iš
metu vedybų jubilėjų. laikyti.

— Ona Šimonienė, po opera

cijos grįžusi iš ligoninės, jau
čiausi gerai, šiuo metu pas ją 
vieši seserys Louise Kerbelienė 
ir Elzbieta Mačiulienė, atvyku
sios iš tolimojo New Yorko apy
linkių. St. G-kas

LIETUVIŠKA KALĖDŲ

EGLUTE TRAPT. MUGEJE

Lapkričio 15 d. 12:30 vai. 
Tarptautinio Instituto patalpo
se, 111 Kirby Avė., atidaroma 
tarptautinė mūgė, kuri tęsis iš
tisas keturias dienas.

/ D. P.

Brockton, Mass. i
Linksmas pobūvis

Š. m. lapkričio 17 d. 6:30 vai. 
(šeštadienį) Sandaros salėje, 
Brocktone, Balfo 72 skyriaus 
valdyba rengia didelį pobūvį — 
vakarą. Pobūvyje gros links
mas Brocktono studentų orkest
ras. Be to atvykusieji bus pa
vaišinti kalakutų vakariene. 
Balfo valdyba kviečia visus

Brocktono ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti. Visas pelnas 
skiriamas šalpos reikalams.

Rūbų vajus

Nuo lapkričio 15 d. Balfo sky 
rius pradeda rūbų bei avalynės 
vajų. Ta proga Balfo skyriaus 
valdyba prašo visus brocktonie- 
čius bei apylinkių lietuvius at
nešti savo atliekamus rūbus pas 
Strumskį, 106 Anna Str. Nega-

tintieji pristatyti, tačiau turin
tieji rūbų, prašomi pranešti sky 
riaus pirmininkui Gofensui ir jie 
bus paimti. Be rūbų vajaus ar
timiausiu laiku valdyba pradės 
ir piniginę rinkliavą. J. č.

Jf

f

Meilė ne tam, kad mus laimin 
gus padarytų. Aš manau, kad 
ji egzistuoja mums liudyti, kaip 
stiprūs esame pakelti kančią ir 
nešti gyvenimo naštą.

H. Hesser

Hartford, Connecticut

■iiiiiiiziiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiii 
Telef. SEpablie 7-5M3 

ADOMAS VAITKEVIČIUS 
ANGLIŲ IR ALYVOS 

PARDAVIMAS 
Visų rūšių namų apšildymo 
sistemos įvedimas, perdirbi

mas ir pataisymas 
Greitas, sąžiningas ir pigus 

patarnavimas
ATLAS RJEL CO.

Atstovai
4919 So. Paulina St 

PRospect 6-7960 

aiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

MAMKOWSKI
PHARMACY

Prescnption specialists
Vaistininkai

4500 S. Wood St. Prontier 6-6223 
Complctc line. .. Diabetie necds

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet, Detroito Lietuvių Kul 
tūros Klubas ruošia ir lietuviš
ką pavilijoną, kuriame greta ki
tų tautų ir lietuviai reprezen
tuos savo liaudies meną. Bus 
įvairių eksponatų — lietuviškų 
audinių, medžio drožinių ir lie
tuviškai papuoštas Kalėdų me
delis. Kalėdų eglutė Tarptauti
niame Institute ligšiol nebuvo 
demonstruojama. Jos grožis ne
abejotinai atneš teigiamų vaisių 
lietuviškos tautinės kultūros de
monstravimui kitataučių akyse. 
Vargiai ar kuri kita tauta su
geba savo Kalėdų eglutes taip 
gražiai papuošti, kaip lietuviai.

Prie lietuviškos Kalėdų eglu
tės suprojektavimo daugiausia 
prisidėjo F. Motuzienė; pagel
bėjo' Richardas Bilaitis, Mirga 
Michael ir jo duktė Linora, Stel 
la Hotra ir jos duktė Valentina, 
Mary Bukauskas ir Viktorija 
Dambrauskas. Lapkričio 17 d. 
3 vai. p. p. įvyk3 vaikų su tau
tiniai drabužiais paradas.

Lapkričio 18 d. 7 vai. vak. I

dainuos Pranas Zaranka ir Ma
teika.

Lietuviškam pavilijonui vado
vauja Rose Bilaitis. padeda M. 
Michael, M. Bukauskas, Cathe- 
rine Stokus ir Lidija Mingėlienė.

Parodą aplankys dešimtys 
tūkstančių žmonių; jų tarpe lau 
kiama ir tūkstančių Detroito lie
tuvių. J. S.

Klausykite 
. LITHUANIAN MELODIES
Ann Arbor - WPAG — 1050 kilo 

cyclea

Sekmadieniais 1:00 — 1:30 p. p 

Vedėjas — RALPH VALATKA 

15756 Lesure — Detroit 27,

1956 m. lapkričio 17 <1., šeštadienį, Lietuvių Auditorijoje, 

Chicagos Šaulių Klubas rengia

ĮDĖLĮ VAKARĄ!
PROGRAMOJE:

1) P. Vaičiūno komedija “Slidus pusini Ii joti i»” (Atlieka Šaulių

D

Klubo Meno Kuopelės vaidintojai).
2) Loterija.
3) Šokiai, grojant Balio Pakšto orkestrui.
t) Užkandžių ir gėrimų bufetai.

Režisūra — š. Elenos Olšauskienės.
Dekoracijos — š. A. Kovcricnės.

Įeinant aukoja: suaugusieji $1.50, moksleiviai — 75 c.
Visi kviečiami dalyvauti.

Chicagos Šaulių Klubo Valdyba
-4*

Pelnykite 2% nuošimčiu
Atdara kasdien 

Pirmadieniais -- Penkta-t
dieniais imtinai ’ 

nuo 9 vai. ryto iki 
2 vai., popiet. 

Ketvirtadieniais nuo
6 iki 8 vai. vak. 

FREĖ PARKING

(i

v • —

Į

MIMBERS,
FEDERAL DEPOSIE INSURANCE 

CORPORATION

uz jūsų santaupas
Pradekite taupyt...ir pelnyt...šiandien.
Sutaupykite dalį kiekvienos algos 

Jūs esate sau tiek skolingi!
Visos Drovers Taupomosios Sąskaitos yra apdraustos 
iki $10,000 per Federal Deposit Insurance Corporation.

s&Drovers Banks
47th Str—t A AsMand Av— YArds 7-7000

NUO 1883

M don't get it, little Bifi. You say electricity costs 
less today, būt rny bill has gone up!

*Sure, būt don't forget you're 
using almost 4 times as 
much electricity now, sirf”

Look what pennies buy today

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

Svarbu lietuviams gyvenantiems Connecticut’e

%

Jei norite, kad Jūsų siuntinys pasiektų greitai ir tiksliai 
adresatą, kreipkitės tuojau į “HASKOBĄ” atstovą, Hart
ford, Conn. AMERICAN & FOREIGN BOOK CO., 72 Mans- 
fiekl St., Hartford 12, Conn. Tel. JAckson 7-6549.

“HASKOBA” yra didžiausia tos rūšies firma Europoje 
ir siuntiniai, siunčiami paprastu paštu iš Anglijos arba 
oro paštu iš Švedijos. Visi siuntiniai yra apdrausti ir jei 
nepasiekia adresato — pinigai gražinami. Mūsų puikus pa
tarnavimas patenkins Jūsų norus. Prašau kreiptis dėl in
formacijų. kurias mielu noru suteiksime.

ANTANAS USTJANAUSKAS, direktorius

f

BARGENAI B U DRI KO 
JEVVELRY DEPARTMENTE

Rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vertės $24.88, už...............
Benrus, Bulovą, Longines, YVittnauer laikrodėliai, vertės

$49.50, su nuolaida už seną laikrodėlį $25.00 — už . . 
Benrus rankinis laikrodėlis su alarm clock, vertės $98.00,
ogulni nuolaida už seną laikrodėlį $49.00 — už ...............
14 k. gold rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vert. $59.50— už 
17 akm. Self-Winding automatiški rankiniai laikrodėliai,
vertės 69.50 — už................................................................... . ...
Vyriški rankiniai jevveled laikrodėliai, vert. $10.95 — už 
Rankiniai laikrodėliai, vert. $100., 23 ir 25 akm. — už

$9.88

$24.50

$49.00
$29.75

$34.
$5.95

$49.88

Deimantiniai žiedai - Nuolaida 40%

&
TRU-FIT”

brioal sets

GERIAUSIOS
net 88 ženklais rafiotnos mnSlnon nu 
visada naujausiais patobulinimais ' 
IlOYAI. didžiausia firma pasauly . 
Jums pagamins kokiu tik norite ral-! 
dynu Jūsų pasirinktu stilium.

Kaina $69.95 ir aukščiau.
4-ji Šimtinė baigiama siuntinčll ;

užsisakantiems. I’rancAę adresą dy
kai gausite smulkias informacijas ii į 
paveikslus per:

Klauskite informacijų —

J. L. GIEDRAITIS 
1632 Broad SL, Hario rd 6, Conn.
kuris “Draugui” iinomaa, kaif 
sąžiningai iiKniųp

Ysu can rus thit •>•<- 
trlc «aw Hteeriily rn o re 
tliun an bour for

■WHEN YOU I-IV E THE MODERN ELECTRIC WAY>

h cssft ysu snly 3/5tt 
for «n h su r of televi- 
uun cntortainment.

Vour slsclrlc Itailtr 
lesti* lt tllcot of
breud for only a pciuiy.

Cotl* only 6< e leed to
dry your clothC3auLo- 
mnlicully.

,rUrtrkilv v Commonwealth Edison•'£\ectncity eosk ,
6S today. you kno* . ~ 7 ~

did 25 yeara »gof” t\ibllC OCtVlCC LOUlpatiy

Cuckoo clock laikrodžių, vertės $29.00 — už ............... $19.00
Kitchen clock, vertės $9.50 — už ......................................... $4.75
32 šmotų stainless steel šaukštų setas, vertės $10. — už $4.95
32 šmotų silver plated Rogers, vertės $19.50 — už .......... $9.75
53 šmotų silver plated Rogers 1847, vertės $84.75 — .... $47.50
6 stainless steel steak peiliai, vertės $5.00 — už..................... $2.45
32 gabalų lėkščių setas, vertės $19.95 — nž..................... $9.95
53 gabalų lėkščių setas, vertės $29.50 — už ......................$19.95
100 gabalų lėkščių setas, vertės $59.50 — ui............... $29.50
55 gabalų skirtingų lėkščių setas, vertės $25.00 — už .... $11.95 
8,000 pasienių lėkščių, įvairiausių formų, vertės po $1.00

siena — dabar po............................................. ............ 19c. ir po 29c.
Rašomų plunksnų setas, vertės $1.25 — už ................... 69 centus
Bali point pen, vertės $1.25 — už .................................... 69 centus
Parker plunksnos po . ............................... $1.95
Auksinės plunksnos setas — po ............................................. $1.95
Maži portable radio, vertėsi 19.00, po ................... $11.00 vienas
Maži Electric Phonographai (3 speed), vert. $29.95, po . . $19.95 
Automat. nešiojami Hi-Fi phonographai, šert. $49.00 už $29.95 
Uolumbia Hi-Fi automatiški phonographai su deimanto

adatėle ir 5 metų garantija, vertės $119.00 — iiž .... $69.00 
Hallicrafters trumpų bangų radio, vert. $119.00 — už .... $69.00
Zenith AM ir FM bangų — už ................................................. $49.50
Tapė Recorder, vertės $98.00 — už ................................ $59.50
Resere Tapė Recorder, vertės $250.00 — už .......... $149.00
Nauji angliški rekordai (classic Standard ir popular) Colum-

foia, Victor, Ilecca ir kit. komp., vert. 89c., po 19c. ir po 29c. 
Bathroom 2 gabalų cotlon rūgs, vertės $2.98 — po .. 98 centus 
72x84 Arctic Manketai, vilnos ir rayon, vert. $12.00 — už $5.95
27 colių pločio karpetnkai ..................................... po $2.95 jardas
24\48 vilnoniai karpetukai, vertės $10.00 — po ........... $6.50
Didelės mieros grynų vilnų b lankėtai, vert. $16.00 — po $8.95
72x84 vatiniai Manketai, vertės $4.50 — už ....................... $2.25
Pagalvės lovoms .............................................. po $1.50 ir aukščiau
Kaldros, didelės mieros, vertės $10.00 — po ...................  $5.95
Kaldros prikimštos vilnų, vertės $15.95 — po ................... $7.95
Kaldros, Daeron, geriausios rūšim, vertės $29.00 — po . . $14.95
Automatiški Toasteriai — po ..................................................... $9.95
Elektriniai prosai, General Electric — po ............................ $9.95
Elektriniai prosai — po ............................................................... $5.95
Deep Fryer, vertės $19.00 — po .............................................. $8.95
Bed spread, vertės $3.00 — po ............................................. $1.75
Bed Spread, chcnniles, vertės $6.00 — po ............................ $2.75
Bed Spread, vertės $15.00 — po .............................................. $6.95

LENGVI IfiMOKfcJIMAI — PALAIKOM IKI KALĖDŲ.

J. F. Budrik Furniture
( I N C O R P O K A T E I) )

3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

Telef. - VIctory 2-9542
Atdara Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais vakarais. 
Atsinešęs šį apgarsinimą. gausi 50 kalėdinių kortelių 

su vokais visiškai dykai, be pirkinio.
® C. E. Co. SS
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
sauga Ir pelninga.

Unlversal Savings and Loan Assoclatlon užtikrina saugo
mą Ir gražy pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytą Valstybių valdžios agentflra 11d 
110,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

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

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

ll

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois
J?

=

Vyrai, apsirūpinkite savo apsirengimu !

Mes Jus aprengsime nuo galvos iki kojų. Dabar jau turime 
skyrių ir jaunuoliams, kuriuos galite atsivesti drauge ir jie bus 
patenkinti puikiais rūbais .už nebrangias kainas.

DUODAME KREDITAN 
BE ATSKIRO 

PRIMOKEJIMO.

Visi mūsų pardavėjai kalba 
lietuviškai ir jūs būsite tikri, 
kad jūs gausite tai, ką norite.

Apsilankykite pas mus šian
dieni

PADĖKA
AI, Mokytojų s-gos Premijos įtei

kimo koncertas bulius, kuris įvyko 
šių metų spalio mėnesį t) tą dienų 
SVestem Ballroom šulėje, puikiai 
pavyko, buvo įspūdingas ir praėjo 
labai jaukioje nuotaikoje. Prie to 
pasisekimo daug kas prisidėjo savo 
darbu ar materialine auka. ALM 
s-gos Centro Valdyba tiems visiems 
mieliems talkininkams reiškia nuo
širdžiausių padėką.

1. Pirmiausia dėkoja dainos ir šo
kio menininkams, savo puikiai at
likta menine programa žavėjusiems 
koncerto dalyvius: Lietuvos valsty
bės operos solistei Alodijai -Dičiū 
tei - Trečiokienei, Metropolitan ope
ros solistui Algirdui Braziui, baleri
nai Violetai Karosaitei ir muzikei 
Genutei Aleksiūnnitei

2. Širdingą’ačiū taria Jury komi
sijos nariams, kurie paaukojo savo 
laisvalaikio brangias valandas pers
kaityti ir įvertinti konkursui atsiu
st lis veikalus: Juozui Balčiūnui - 
Švaistui, Povilui (Iaučiui, Algiman
tui Bikiniui, Ignui Serapinui ir Juo
zui Kreivėnui.

3. Dėkoja visiems pinigine auka 
ar kitokiomis gėrybėmis koncerto 
išlaidas sumažinti padėjusioms: ban
kininkams Just. Mackevičiui ir Jo- 
seph Mozeriui, Stasiui Medušauskui, 
Jonui Jusevičiui, Lietuviškos valg. 
sav. A. Gylienei, Kaziui Steponavi
čiui, Kockvvell eini) sav. Mulioliams, 
TV ‘‘Dainos’’ kr. sav. Semėnienei, 
TV kraut. sav. Jokubkoms, Bttdri- 
kui, Liet. Prek. Namų ved. .J. Lie- 
poniui, Karveliui, Jurjonui, likerių 
kraut. sav. Elsbergiams, TV & Ra- 
dio kr. sav. Keršiui, Palangos ręst. 
sav. Ročkuvienei, Bruno ir Cicero 
Rve Bread savininkams, A. Trima- 
kienei, Lepertienei, Klikaičiams, Ra
manauskams, Paulavičiams, Vasi
liauskams, maisto produktų kr. sav. 
Penčylanis, Štambergeriams, M. Ba- 
biekienei, Matrikiains, Kinderiams, 
Jonušaičiui ir Mažeikai.

4. Nuoširdžiai dėkoja visiems dar
bo talkininkams: Tamulevičienei, J. 
Vebštui, J. Pakalkai, J. Jareekui 
R. Kriaučiūnui, M. Motekaičiui, S. 
Kavaliūnaitei L. Hasenbenaitei ir 
Vitkauskaitei.

ALM S-gos Centro Valdyba

NUO UŽSISENEJUSIŲ
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ -
t

Tie, kurie kenčia nuo .SŪNŲ 
atvirų ik skaudžių žaidv 
natmli ramiai sėdėti ir naktimis 
nii.-goti n«-s jų užsisenėjusios žaiždos 
niežėjimų ii- skaudėjimų senų atvi
ru Ir skaudžių ž.uiždų uždėkite 
l.EGl'LO Ointment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jnsu skaudėjl- 

jmų ir galėsite ramiai miegoti nak- 
itį Vartokite jų tapgi nuo skau
džių nudegimų. Ji taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos I’SORIA- 

|S1S. Taipgi pasalina peršėjimų ligos 
vadinamos ATHI.ETE.S POOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplySimų 
tarppirSčiu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios soskilsios odos dedir- 
vinių, odos išbėrimų ir t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus išbėrimas nuo vy
styklų. Ji yra gera gyduolė nuo iš
virtimų odos Ilgų. Le
gulo Otntment J ra 

. parduodama po 76 
et., <1.26, Ir IS.SO.
Pirkite valBttnteeChl 
oagoj Ir apyllnkSao—
M Uwauke«, Wlsc., Qa 
ry.Ind.lrDetrolt, Ml-
)htgan arba raiykl- 
te Ir atalųaklte lfo- 
vej order |

LEGULO, Department D., 

5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

Duoną Ir įvairias skoningas 
bulkutee kepa

BRUNO’S KEPYKLA
8339-41 S. Lituanlca Ava.

TeL Cliffaidfl 4-6378 
Pristatome Į visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat tt- 
slunfila į visus artimuosius 

miestus.

Skelbtis “ DRAUGE” apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitomai* 
lietuvių dienraštis, o skelbimi, 
kaina yra praeinama visiems.

SPECIALUS PRANEŠIMAS

* f

Immigrantams Kelionės Kaina

DABAR $196-9°

CLASSIFIED AND HELP WANIED ADS
REAL ESTATE

Pirkite dabar prieš žiemą 
Islkraustytl

RRIGHTON PARKE
Milr. 3 butai ir maisto kraut., 

centr. ftlld., garažas, platus sklp.
Milr. 4 butai ir taverna, centr. Aild. 

gar., geras biznis.
Milr. 4 liūtai: 3 po C ir 2 po ,4, 

centr. Aild., gar., gera viela.
Milr. 2 po 6, centr. ftlld., garažas.
Med. f, kamb. ir 3 kamh. skiepe, 

garažas, e. Aild., tik $11,600.
Mūr. 7 kamb., 4 inieg. ir viršuje 

4 kamb., platus sklypas., garažas, 
prieinama kaina.

(iAGK PARKE:
Mūr. 2 po 4. centr. Aild. gazu, ga

ražas, graži vieta.
Naujas mūr. 2 po 5, moderniai 

Įrengtas.
MARQl'ETTE PARKE:

Milr. bung. 5 kamb. ir 1 kamb. 
pastogėje, centr. šild., garažas, 
$16,500.

KITI R:
Mūr. 2 butai ir baldų dirbtuvė, 

17o paj., kaina $19,500.
Med. 5 ir 4 kamb., modernūs bu

tai. $14,500.

SIMAIČIAI
Realty. Bullders. Insurance 

2737 West 48 St 

CLiffside 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
I namus, biznius, sklypus ar ūkius 
j atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-INSURANCE 

NOTARY PUBLIC
2405 West 51 St 
VVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)

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

E. KURŠIUS 

REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-9400

5 kamb. mūrinis namas. Moderniš
kos “lazy-susan” spintos, tile virtu
vėje. Gazu apšildymas (grindyse). 
Pastogė. 2 autom, garažas. Apylin
kėje 26th ir Avers Avė.
liAundale 1-6029.

Nejud. turtų pirkimas-pardavimas 
bei valdymas. Paskolų parūpinimas.

VISŲ RŪSIŲ APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varpas” Real Estate
General Insurance, Notary Public 

5916 S. Western Avė.
REp. 7-6886 arba UEm. 4-7085

3E ^E ^E^ETT. ^E ^E ^E ^E^E ^E ^E ^E—E ^E 2E 2E ^EJ

PARDAVIMUI

REAL ESTATE

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per Alų įstaigų. 
AL. BUDRECKAS

REALTY 
4081 Archer Avė. (prie 

Californijos g-vės) 
LAfayetle 3-3384

Šioje nejudorno turto pardavimo 
įstaigoje perkant ar parduodant. Jū
sų laukta greitas Ir teisingas patar
navimas.

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2600 W. 59th St. Tel. Prospect 8-5454

Skubiam pardavimui 2 butų med. 
namas Brighton Parke, šildymas 
karštu vandeniu — alyva. Rūsys, 
Garažas. Savininkas duos morgičių. 
Kaina numažinta iki $14,000. K. 
J uknis.

12x4 npnrtmentlnls namas geram 
stovyj, puikioj apylinkėj. Per 6 me
tus namas pats išsimoka. A. Sirutis.

Puikus 4 metų senumo dviejų 
augštų namas Marųuette Parko cent
re. 2x6 ir 4 kamb. butas rūsyj. Pa
stogė paruošta įrengimui dar 3 kam. 
šildymas karštu vandeniu - alyva. 
Dvigubas mūro garažas. Kaina pri
einama. J. šaulys.

3 metų 6 kamb. mūr. bungnlotv 
Marąuette Parke. Puikiai įrengtas 
rūsys su apsauga nuo potvynio. 
Autom, šildymas. A. Linas.

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

Ispanų stiliaus 6 kamb. mūrinis, 
su 3 kamb. butų apačioj. Didelis, pa
togus namas savininkui su $90 paja
mų mėnesiui. 71 ir California. 
Kaina numažinta iki $20,500. Tuo
jau teiraukitės! Volodkevičius.

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

Štai bargenas! 8 apartmentų (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.

P LEONAS .
REAL ESTATE

2785 West 71st Street 
Visi telefonai: VVAlbrook 5-6015

ROOMING HOUSE. $200 į mėn. 
pajamų, plius 6 kamb. butas. Karš
tu vand. apšild. $16,900. Arti 22nd 
ir Pulaski Rd. Įmokėti $5,000. SVO- 
BORA, 3739 \V. 26th St. LAwndnie 
1-7038.

II. S E I GA\
RŪBAI, SKRYBĖLĖS, BATAI IR KITI REIKMTNYS VYRAMS

4622 South Ashland Avenue Tel. YArds 7-1272
CHICAGO 9, ILLINOIS

Jūsų patogumui, mūsų krautuvė yra atdara sekmadieniais 
nuo 10-tos valandos ryto iki 4-tos valandos popiet.

iš VOKIETIJOS 
($210.80 iš Austrijos) 

į U. S. A. ar CANADĄ
Visos valdžios dabar patvirtino Sumažinimų išlaidų 
imigrantams važiuojant su SAR. Jei jūs turite gi
minaitį ar draugų gaunantį vizų, paklauskit ke
liavimo agentūros ar SAS smulkesnių informacijų 
dėl Alto naujo .kainų sumažinimo patvarkymo. . . 
greičiausias važiavimas. Per SAS jie čia gali būti 
per vienų naktį.

.ALUMINUM
STORM WINDOWS

$15.95
Combination Aluminum

STORM DOORS
$39.95

Instalation Extra
NO MONEY DOWN ,

KRIDE COMPANY
2719 W. 71st St. HE 4-9114 

OPEN SUNDAY
Lietuviai Savininkai

ATDARAS APŽIŪRĖJIMUI ŠEŠ
TAI). IR SEKMAI), nuo 11 iki 5 vai. 
Naujas 1% augšto mūrinis 2-jų bu
tų pagal užsakymą pastatytas na
mas. Karštu vand. “Radiant” apšil
dymas. Keramikos koklių vonios ir 
virtuvės. Ąžuoliniai papuošimai. An
gliškas rūsys. Insuliuotos sienos. St. 
Mary Star of the Sea parapijoje. 
$33,500. 6128 S. KOL1N AVĖ.

BARGENAS! 2-jų butų namas. 
Arti 28th ir Springtield. 4 ir 2 km. 
rūsy. Centr. apšild. 1 kamb. pasto
gėje. Mokesčiai tik $78. $11,660.
SVOBODA, 3739 W. 26th Street. 
LAwndale 1-7038.

HELP WANTED — VYRAI

WOODWORKERS (DAILYDfiR) 
CABINET ASSEMBLERS 
DRUM SANDERS 
TRIM SAWYERS

Reikalinga, kad būti, »■•!<»•.<» << 
lor f raine” arba “nuveiiy 
gamyboje, Nuolatinis dalbas. Daug 
bendrovės priedų.

CENTRAL PARL0R FRAME 
MFG. CO.

1311 W. 47th St.

iritvrę •'par- 
stalų

AUTOMOBILE* — TRUOKB 
Automobiliai — Sunkvežimiai

VIKTORO K O Ž I 0 0 8 
UetuvUka gazolino stotis Ir auto 

taisymas
ktliekaml motoro remontai, lyginimo, 
dažymo darbai ir keičiamos dalys.

CALL-ME-MOTORS C0.
5759 8. WFSTERN AVĖ. PR 8-9531

BUILDING & KEMODELING

Statome
NAIVIUS IR
GARAŽUS

Ir atliekame visus statybos ir per
tvarkymo (remodeling) darbus.

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorubskas) 
1600 S. 48TH CT„ CICERO 50, ILL. 
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-4236

VIKTORAS ŠIMAITIS

General Contractor

Stato rezidencinius Ir komercinius 
namus; pasiūlo sklypus; rekomen
duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

SIMAIČIAI 
Realty - Bullders - Insurance 

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiii 

ANTANAS LUKAS IR SŪNUS 
2717-19 West 7lst Street

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

Tel. — HEmlock 4-5881 
'iiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiHi’!
jfiiiimiimmmmiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii'* 
Ė LIETUVIU STATYBOS =
= BENDROVE =
I MORAS i
= Bullders, Gen. Contrnctora S
5 Atlieka planavimo ir staty- S

m r z4 w 4zs J <i mr MM

slONASSTANKUS|
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki S 
S 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 5
E Tel. PRosuect 8-2013 =
5 6800 SO. CAMPBELL AV1L = 
E Chicago 29. DDnoto E 
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DYKAI — DOVANELES
VAIKUČIAM S

Padėję $10.00 ar daugiau ant savo sąskaitos 
gaus Kalėdinę pančiaką pilną visokių žaislų.

TĖVELIAMS
Dykai dėžė 21 gražių Kalėdinių pasveikinimo 

atviručių su kiekviena pradėta "1957 
Christmas Club" sąskaita.

215 No. 
Mlclilgan 
Avenue

tnrm

Tet.
l'Rnnklin

2-3200

Ir pinigas yra geras dalykas, 
bet tik tada, kai jisai savininko 
nelaiko savo nuosavybe ir kai 
artimą gelbsti iš neturto.

— Šv. Jonas Auksaburnis

PROGOS — OPPORTUNITIES

CLEANERS & DYERS. Parduo
damas rūbų valymo ir dažymo biz
nis — kartu ir sunkvežimis, kli.jon- 
tų sąrašas ir krautuvė. Prieinama 
nuoma. Marąuette Park rajone, 
įkainuotas skubiam pardavimui.

WAlbrook 5-2224

MISCELLANEOUS 

fvairūs Dalykai

įįj,|j|| ĮįĮį,

. . .. , ..
t l nUiHi^iiiaMinriimi

NEREIKIA LAUKTI EILĖS
norint išsiųsti vaistus, savo sudarytus arba standartinius siuntinius į

LIETUVĄ ir visus kitus užjūrės kraštus,
jei, pradedant šeštadieniu lapkričio 17 dieną, kreipsitės į lietuvių 
kontorą ‘‘LBVUO”, Overseas Parcel and Gift Service, 6653 S. Ar- 
tesian Avė., Chicago 29, Illinois, Marąuette parke. '/į bloko į va
karus nuo AVestern Avė. Kampas 67 g-vėe ir Artesian Avė.
Kontora veikia nuo 10 vai. ryto iki K vai. vakaro kasdien ii- šešta
dieniais, o šventadieniais šaukite WAlbrook 5-8715 dėl susitarimo. 
Visi mokesčiai sumokami vietoje. Pristatymas užtikrintas. Siunti
niai pilnai apdrausti. Katalogni siunčiami paprašius.

•^1

Pas mus sąskaitos yra Federalinlai apdraustos jūsų saugumui 
iki $10,000.00 . . . Dabar yra mokamas aukščiausias 

dividendas Chieagoje,

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 South 49th Court, Cicero 50, Illinois
Telefonai: TOunhall 3-8181 ir BIsbop 2-1397

Atidarą kasdien iki 5:00 vai.; pirmadieniais iki 8:00 vai. vak. 
JUOZAS GRIBA.USKAS, Vedėjas

ANTANAS VILIMAS
3415 S. IJTUANICA AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas — FRontter 6-1882
............. .

............................................................................................................................ .
UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ KOVOT
dar nepervėlu. Agituot ir 
reikalaut, kad maskoliai 
kraustytus lauk iš Lietuvos 
—tai visų gerų lietuvių pa 
reiga.

Rašant laiškus visad var
tokite antikomunistinius vo 
kus.

40 įvairių vokų $1.00

Užsakymus ir pinigus siūs 
kitę:
DRAUGAS

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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KNYGA,
Kokios pasirodo tik retais laikotar
piais.
.. PREMIJUOTASIS DRAUGO . 

ROMANAS

LIET. APDRAUDŲ AG EN IT RA
Visų rūšių apdraudos. Automobi

lių finansavimas. Notarlatos. Valsty
bes patvirtintos kainos.

PrleS darydami apdraudas kitai 
oasltelraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 6-5S71

INTERSTATE INSURANCE AGENCV 
6108 S. Ashland Avė- Chicago SA. III

l*W IŠ TOLI IR ARTI

NAUJI tuueu T*OKAI-NAUJAUSI KNAUSTSKIO (AANK/A! 
IISU PATYRIMAS-PISUS IRSĄtlNIN6AS PATARNAWNA%

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 W. 69 St CHICAGO 36, ILL. Tai. V/Alkmolc 5*9209

M0VIMC
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigus, sąžiningas darbas Visi apdraudimai. II artimų Ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

J. BREIVE and SON
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.
šaukite DAnube A-279S nno * vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tei. OLymplc 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki 11 vai. vakaro.

ŠILDYMAS
A. Stančiauskas instoliuoja vi

sų geriausių Amerikos firmų gazu 
ir alyva kūrenamus pečius (fur- 
naces), visų dydžių oro vėsintu
vus (Air conditioners) ir atlieka 
visus skardos darbus.
1546 8. 49t,h OOURT. CICERO 

Tel. OLymplc 6-0775 nuo 8 vaL
ryto iki 5 vai. vakaro. 

Telefonas nno 5 vai. vakaro:
OLymplc 2-6752

■■it

Didelė Lietuviškos buities knyga, 
išrinkta iš daugelio kūrinių Jurj 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės.

Aplankas dail. J. Paukštienės 
Lietuviškos Knygos Klubo leidinys 
434 psl. Kaina $4.00.

Uiaakymns ir pinigus siųskite 
DRAUGAS 

2834 So. Oakley Avė., 
Chicago 8, DL

..................

Perskaitę dienr. “Dran^”, duokite jj kitiems.

P L U M B I N G
Licensed, bonded plumbers

loks darbas nėra didelis ar mažas 
laukite dabar. Kalbame lietuviškai 

Tel. REpublic 7-0844 

WAIbrook 8-8451
'aipr' i

16NUOMUOJAMA

Iinuom. 4 kamb. butas. 6829 So. 
Campbell Avė. Tel. GRovehill 6- 
0310, po 4 v. p. p.

Rcmkitc dien. Draugą!
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Lietuvos laisvinimo 
reikalu

(Atkelta iš 3 pusl.l
griautų Vliką, kaip tautos at
stovybę, iš vidaus, kaip kad 
dažnai jos griauna jį dabar iš 
oro.

3) Toji statomoji sąlyga iš
stojusioms politinėms grupėms 
priimti nėra sunki, nes gi jos pa 
čios pripažino kada Vliką tau
tos politine vadovybe. Jos gi, 
būdamos Vlike, pasirašė Vliko 
1944.11.16 d. deklaraciją, taip 
pat eilę raštų užsienio valsty
bių vyriausybėms ir tarptauti
nėms institucijoms, kur Vlikas 
kalbėjo visos tautos ar Lietuvos 
valstybės vardu. Jei jau kas jas, 
tas politines grupes, šiandien 
galėtų sukompromituoti, tai ne 
jų sugrįžimas prie jų ankstes
nės, tradicinės ir teisingos pa
žiūros į Vliką, o jų užkietėji
mas klaidingoje pažiūroje, ku
rią jos susikūrė tik dabar, nu- 
sprendusios Vliką, kaip tautos 
atstovybę, dėl kažkokių mums 
visai nesuprantamų motyvų su
naikinti.

1). Vilkui parama
Rezoliucijos I d. 4 p. sakoma:
“remti Vliko žygius ir darbus 

tiek morališkai, tiek ir materia
liškai”.

Jei Vlikas yra tautos politinė 
vadovybė, tai, savaime supran
tama, ji reikalinga ir visų mūsų 
pagarbos ir visokeriopos para
mos. Deja, nevisi mes tatai su
prantame. Vilkui, žiūrėk, tik sta 
tomi reikalavimai, o apie pagal
bą jam nenorima ir pagalvot. 
Ir dar kas nuostabu — tai tas, 
kad anuos reikalavimus Vilkui 
stato ir jį daugiausia kaltina 
dėl nepakankamų darbo rezul
tatų tie, kurie visai jo neremia, 
o jam tik blogo linki ir jam ken
kia. Vasario 16-sios aukų lapai 
labai aiškiai šį faktą patvirtina. 
Todėl LKDS rezoliucijoje primi
nimas visiems pareigos remti 
Vliką morališkai ir materiališ
kai buvo visai vietoj ir laiku. 
Jei kiti, nuo Vliko nusišalinę jo 
neremia, tai krikščioniškoji vi
suomenė, kuri Vilkui yra ištiki
ma, turi juo labiau susidomėti 
Vliko parama.
E. Santykiai su min. St. Lo

zoraičiu
Rezoliucijos I d. 5 p. sakoma:
“pritarti Vliko 1956.VI.22-24 

d. sesijos nutarimui dėl jo san
tykių su min. St. Lozoraičiu.”

Ilgai tęsiasi Vliko nesutari
mas su min. St. Lozoraičiu, pre
tenduojančiu atstovauti Lietu
vos Valstybę tarptautiniuose 
santykiuose Diplomatijos Šefo 
titulu. Visa eilė Vliko pasiūly-

fF

SELF
OlMl O SERVICE

Liquor Store
5515 SOUTH DAMEN AVENUE

ALL PHONES — WALBROOK 5-8202

LATRE. 15, 16, 17 d. d.

HENNESSY, 3 STAK COGNAC Fifth

MARTELL or COURVOISIER 
THREE STAR COGNAC

VAT — 69 SCOTCH WH1SREY

GRA1N ALCOHOL. 190 Proof 
USD

Fifth

Fifth

$4.98

$4.2

Fifth.. $4.89 i

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet, Fifth $ “J .29
KIJAFA VVINE Fifth $1.69
HARVEY’S GOLD CAP Port YVine

PIPER HEIDSIECK OR 
MUMMS CHAMPAGNE

Fifth $“| .69

$3-9"
BLACKBERRY, CHERRY, APRICOT,

PEACH, GINGER BRANDY Fifth $3.29

CURACAO LIUCEIR Fifth $3-59

• y

u
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SflVrNGS
Chartcred A Supervtaed 
by tlie U. S. Government

AND LOAN ASS’N

mų bendradarbiavimo reikalu 
min. St. Lozoraičio >ivo atmes
ta. Vliko 1956.VI.22-24 d. sesi
ja patiekė jam dar vieną pa
siūlymą, rodos, jau pilnai jam 
priimtiną. Tas pasiūlymas buvo 
diskutuotas ir LKDS konferen
cijoje. Ši jam pritarė ir tatai 
paskelbė savo rezoliucijoje.

Nors būta nuomonių, kad a- 
nas pasiūlymas pripažįstąs min. 
St. Lozoraičiui tai, kas jam ne
priklauso, bet konferencijos 
dauguma pasisakė už jį. Ir ge
rai. Išmintingas kompromisas y- 
ra geriausias vaistas ir tinka
miausia priemonė net įsisenėju- 
siems ginčams likviduot. Rei
kia tikėtis, kad šį kartą min. 
St. Lozoraitis Vliko pasiūlymo 
neatmes, jei jam tikrai rūpi 
Lietuvos laisvinimo reikalas.

F. Lietuvos byla Jungtinėse 
Tautose*

Rezoliucijos I d. 6 p. sakoma: 
remti keliamą mintį kelti Lie

tuvos bylą Jungtinėse Tautose”.
LKDS konferencijoje Vliko 

pirmininkas J. Matulionis pra
nešė, kad yra kilusi mintis Lie
tuvos bylą kelti Jungtinėse Tau 

, tose.
Konferencija tam, kaip ana

tome, pritarė. Tai labai sveika 
ir teisinga mintis. Ji buvo svars 
tyta ir nutarta ją gyvendinti 
ir mūsų laisvinimo veiksnių kon 
ferencijoje. Tatai buvo jau pa
skelbta tų veiksnių konf. komu
nikate.

I Lauksime tos bylos Jungtinė
se Tautose, pasirengę visaip pa
dėti tiems, kurie jai rinks me
džiagą ir brandins pačią jos idė
ją-

Laisvė gali būti išgelbėta tik 
tiesos, ji negali būti išsaugota 
abejingumo tiesai. Berdiajevas

k'

A. A.

JUOZAPAS STRIMAS
Gyveno 351-2 -H. -C-nion Avė.
Mirė lapkr. 13 d., 1956, 2:10 

vai. ryto, sulaukęs pusės ainž.
Gimė Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 49 m.
Pasiliko dideliamo nuliūdime 

2 sūnūs: Benjamin, marti Ade
lė; ir Thomas, marti Sophie, 
2 anūkai Carol ir I.avvrence, 
kiti giminės, draugai ir pažįs
tami.

Priklausė Simono Daukanto 
Draug. ir šv. Izidoriaus Arto
jams Draug.

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudetkio koplyčioje, 4605 S. 
Hermitago Avė.

T.aidotuvės įvyks šeštad., 
lapkr. 17 d., iš koplyčios 9:00 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiėro kapines.

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

Nuliūdę: Sūnūs, marčios Ir 
anūkai.

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. Tel. YArds 7-1741

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS...

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo tau py tojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Augštus dividendus išmokėjo visada be per
sto jim o.

• Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, jei atne
šite savo banko knygutę.

• Pinigams padėti nereikia važinėti.

Juos galite pasiųsti paštu*.
Mes apmokėsime pašto išlaidas.

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN 1

2202 W. Cermak Rd., Chicago 8, III. 
Phone VI 7-7747

JOHM J. KAZAHAU8KA8, Pna

ObarUrcd ir Superviaed by tha Unitad States GoveriuiMat
Įstaigos VALANDOM: Kūrime n no B-toa ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano 9-toe valandoe 
ryto iki H vai. vakaru. šeAtadiemaia nuo 8 vai. ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

IŠ ATEITININKU 
GYVENIMO

— S. Laniauskas išrinktas 
Ateities Klubo pirmininku Cle- 
velande, vieton į Kaliforniją iš- 
vykusio B. Graužinio. Papildo
ma valdybos nare išrinkta M. 
Ambrazaitienė.

— Detroito studentai at-kai
paskutiniame susirinkime išsi
rinko naują valdybą, kurią su
daro N. Udrys (pirm.), A. Ru- 
seckas, P. Zaranka, J. Polikai- 
tis ir K. Stankus. Revizijos ko- 
misijon įeina D. Mikaitė, V. Pa- 
jaujytė ir J. Svereckis.

— V. Damijonaitis, studija
vęs Frankfurto universitete, per 
sikėlė Romon Šv. Kazimiero Ko
legijom Čia tęs filosofijos ir te
ologijos studijas. Sėkmės nau
jame gyvenimo kelyje!

— Korp! sarti jos valdybon 
išrinkti V. Budrys, N. Kapteiny- 
tė ir L. Žilevičiūtė.

— MAS Centro Valdyba Ka
lėdų atostogų metu ruošia kur
sus prie Chicagos, pas T. Sa

leziečius. Kursų tikslas — pagi
linti organizacines žinias, išdis
kutuoti įvairius administraci
nius at-kų veiklos klausimus 
ir giliau susipažinti su ateitinin- 
kiškojo gyvenimo principais. 
Šiuo metu CV visą laiką ir jė
gas pašvenčia šių kursų sėkmin- 
gesniam suruošimui. Neabejo
jame, kad tokiu pat uolumu 
šiais kursais domėsis ir moks
leiviai. Šie krušai apims tik 
vakarinių valstybių moksleivius 
at-kus. Rytinio pakraščio moks 
leiviams panašaus pobūdžio stu
dijos bus suruoštos pavasarė
jant.

— V. Valaitis, pasižymėjęs' 
naujasis fotografas, laimėjęs pi- j 
niginę premiją ir diplomą “Na-i

tional Snapshot” konkurse, ku
riame dalyvavo 95 laikraščiai iš 
visų JAV.

— V. Valaitiene laimėjo savo 
universitete pirmąją vietą mo
terų grupės stalo teniso pirme
nybėse.

GUŽAUSKŲ
BEVEKLY UILLS. GELENYClA
Geriausius gėlės dėl vestu* »ų, banke
tų, laidotuvių Ir kitų papuoėimų.

844S WE3T MRD e,TREKI 
r«4 tr PK M-O&34

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI-FI FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

FRANK’S TV & RADIO, INC.
3240 So. Halstsd St. CAIumct 5-7252

♦
Skelbtis “DRAUGE” ansimoka 
nes jis yra plačiausiai (įkaitoma* 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems.

Skelbkites 'Drauge”!
Lapkričio 3 dienę mirė ir lapkričio 6 dieną 
palaidotas Baltimorėje Liet. Kariuomenės sa
vanoris, viršila

A. | A.

VINCAS PETRULIS
Nuliūdę: L.V.S. “Ramovės” Baltimorės skyriaus nariai

Musų Mieliems Sponsoriams,
ONAI IR ALBINUI NEVIERAMS,
Brangiam broliui ir švogeriui

A. f A.

PRANUI RAZVADAUSKUI
mirus, gilią užuojautą reiškia

Stasys, Milda, Kostas ir Mėta Y’arekojai

T r* -» r » v *
4Staiga ir netikėtai

A. f A.

Lnž. STASIUI L. FABIJONUI mirus,
didžio skausmo valandoje jo žmonai, netekus myli
mo vyro, dukroms ir sūnui, netekus brangaus tėve
lio, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liū
dime

Amerikos Lietuvių Inžinierių-Architektų Los Angeles Skyrius

V1ENERIŲ METŲ MIRTIES 

SUKAKTUVES

A. A.

William Stirbis
Jau suėjo viciicri metai, kai negailCptinga mirtis .atskyiė iš 

mūsų tnrpo mylimų vyrų ir tėvų.

Netekome savo mylimo 1955 m. lapkričio mėli. 15 d.

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingus Dievas suteikia jam amžinų ramybę.

I ž jo sielų mes užprašėme trejas gedulingas šv. Mišias su 

egzekvijomis' lapkr. mėn. Iii dienų 8 vai. ryto. Visų Šventųjų pa

ra pi jos bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus gimines, draugus , kaimynus ii* pa

žįstamus šiose pamaldose dalyvauti ir kartu su mumis pasimelsti 

už a. a. William Stirbis sielų.

Nuliūdę: žmona, podukra, posūnis, marti, žentas ir anūkė.

Dipl. miškininko
A. -J- A.

MEČIO JAMEIKIO prisiminimui 
šių melų hpkričio mėn. 18 dieną 8:30 va! ryto, už jo sielą 
bus atnašaujamos mišios šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, 
Rockfordc, III.

Tą pačią dieną 2 vai. po pietų bus pašventintas pa
minklas Kalvarijos kapinėse.

Kviečiame gimines, a. a. Mečio profesijos draugus 
miškininkus bei visus pažįstamus suteikti mums paguodos 
savo atsilankymu šv. mišiose bei paminklo pašventinime.

Nuliūdę: ŽMONA, SfNUS ir DUKTĖ.

: ' 'Į

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Vienai blokas nuo kalinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šatkilt

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 So. Western Avė. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausima 
koplyčių arčiau jūsų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVĖ. 1410 S0. 50th AVĖ. 
CHICAGO, ILL ... CICERO, ILL 
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

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 Calitornia Avenuo
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Ambulansų patama- Mes turime koplyčias
i rtmaa dieną Ir nak- rtaose chicago. ir
|ti» Reikale tau kita Roselando dalyse Ir

ma*- tuojau patarnaujame

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

"" PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET TeL SEeley 3-5711

ALFREDAS VANCE
177 VVOODSIDE Rd., Riverside, Iii. Tel. OLympic 2-5245

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 8. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUOMIN
3310 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-11X9

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ., CICERO, UI. TeL OLymplo 2-1003

ZIGMUNO (ŽUDYK) ZUDYCKI
1846 W. 46th STREET YArds 7-6781

STEPONAS 0. LACKAWICZ 
2424 W. tSrtk STREET BEpshU. 7-1113
2314 W. ISrd PLACE Vlrgtela 74K77
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X Vyry Choras įvykusiame 

masiniame lietuvių susirinkime, 
atjaudamas sunkiu vengrų 
tautos kovą prieš okupantą, 
vengi!) laisv.ės kovai paremti 
paskyrė 26 dol. Šis choras ne
trukus rengia nuotaikingą

rMtauiTis oračgas, cocago, itiiNoa
i i ii"- -i i i -i ■ -- i - -

IŠ ARTI IR TOLI • CHICAGOS ŽINIOS
i keletui dvasiškių ir gausiam bū

riui įvairių tautų tremtinių. T.
,, _ . „ Į Daukšas Luebecko Lietuvių apykykla Brooklyne įpusėjo aStun- ,inkės vardu atsisveikino su vetuosius mokslo metus. Vyrės

J. A. VALSTYBĖSE
— Maironio šeštadieninė mo-

200 sužeista dėl 
konduktoriaus kaltės

&etvirtad;eh., lapkričio iš, i9Š6

X Kun. A. C. M art i nkus,
Dievo Apvaizdos parapijos kle
bonas, praeitą sekmadienį pa
skelbė drabužių ir avalynės 
rinkliavą likusiems lietuviams 
Vakarų Europoje, vargstan
tiems Lietuvoje ir Sibire. Taip 
pat plačiai paaiškino apie rink
liavos svarbumą ir reikalingu
mą. Ralfo 91 skyrius drabužius 
ir avalynę priima pirmadienį, 
penktadienį ir šeštadienį 6:30 
vakare mažojoj parapijos sa

1 d., tai yra paskutinį šeštadie
nį prieš adventą. To vakaro 

Į pelnas skiriamas operos pasta
tymo išlaidoms padengti.

X “National Soccer“ lygos 

U divizijos pietų grupės meis
terio — Chicagos Liet. Futbo
lo Klubo futbolo komandos pa- 
gerbimas-vaišės įvyksta šį šeš
tadienį, 7:30 vai. Vyčių salėje, 
2453 W. 47 St. Čia be klubo na- 

lėje; įėjimas'iš' 18 gatvės. Mi-! ri^ dalyvaus Detroito^ lietuviai 
nėta rinkliava pradėta lapkri- futbolininkai, klubo rėmėjai ir 
čio 12 d. tęsis iki 24 d. Balfo svečiai- Pakvietimus reikia įsi 
91 sk. valdyba maloniai prašo iš anksto telefonuojant V. 
18 apylinkės lietuvius rasti lai- ^flcelkai PR 8-5960 arba E. 
ko patikrinti savo drabužius,, bulaičiui OL 2-4992. 
avalynę ir atliekamus, mažai
sudėvėtus, pristatyti į rinkimo 
vietą.

X Chicagos Universiteto 
studentai ir jų svečiai praeitą 
sekmadienį šventė Interna
tional House gimtadienį. Gar
bės svečiais buvo Chicagoje 
esantieji įvairių valstybių kon
sulai su žmonomis. Juos pub
likai pristatė studentai palydo
vai. Lietuvos konsulą P. Dauž- 
vardį ir p. Daužvardienę glo
bojo ir pristatė prancūzas Guy 
Barbichon. Lietuvių, matomai,
International Housėj (pensio
ne), nėra. Svečių tarpe buvo 
Chicagos Universiteto alumnas 
P. Baltis.

priešadventinį vakarą Lietuvių niųjų klasių mokiniai, dar Vo- 
auditorijoje. Vakaras su gera! kieti joje lankę liet. mokyklas, 
programa įvyks gruodžio mėn. pajėgia Maironio mokykloje iš-

X Chicagos apskrities Balfo

lione ir paprašė visų lietuvių su, je _ susidūrus iškeltam trau
giedoti Tautos Himną.

— Kun. Antanas Bunga, ku-

eiti Nepriklausomos Lietuvos 
gimnazijos, kiek sutrumpintą, 
lituanistinių dalykų kursą. Bai
gę šią mokyklą ir išlaikę egza-

nių parengimų organizatorius,
Amerikoje aplankys savo kon-

, ,, . t , fratrus bei draugus. Numato
minus pagal mokyklos nustaty-, Uikti du mįne8,ua
tas lituanistinių oalykų prog- _ Luebwk pasUutiniu laiku 
rantas abiturientai gauna Lie- Mnatorijoje t lie.
tuvos Generalinio Konsulo New tuvili. Teodwas Dauksas> En. 
Yorke patvirtintus atestatus. į drjus ir Elze Mackutž vi

Mokykla išleidžia treciąją
abiturientų laidą, šiuo metu 
vyksta egzaminai. Penkiolika 
mokinių pasiryžę sėkmingai iš
laikyti egzaminus ir gauti liet. 
mokyklos baigimo atestatus, š. 
m. lapkričio mėn. 24 d., Ap
reiškimo parap. salėje, įvyks iš 
kilmingas atestatų įteikimo ak
tas, po to meninė dalis, kurioje

reikalais ir banketo pakvieti- savo kūrybą skaitys rašytojai 
mų gavimu galite pasinaudoti J- Aistis, A. Tyruolis, L. Žit- 

YA 7-2322, i kevičius. Pianinu paskambins 
atsilankant !D- Audėnaitė, keletą tautinių 

šokių pašoks mokyklos moki
nių grupė. Vėliau — pasilinks-

Tarp daugelio vėliavų buvo 
ir Lietuvos vėliava. Tortus puo
šė mažytės tautinės vėliavėlės.

X Stasys Pieža, Chicago 
American redaktorius, kuris 
šiuo laiku keliauja per Europą, 
rašo, kad jam teko matytis su

paskambinus tel. 
arba asmeniškai 
pas Balfo reikalų vedėją Alb. 
Dzirvoną, 4358 S. Washtenaw 
avė., Chicago 32, III., kuris su
teiks visiems reikalingas infor
macijas vienu ar kitu šalpos 
klausimu.

X Leonas Bildušas, chemi
jos inžinierius, Chicagos Lietu
vių Vyrų choro valdybos vice
pirmininkas, gruodžio mėn. 29 
d. susituoks su Laimute Štur- 
maityte, gyvenančia Kanadoje. 
Jungtuvės įvyks Hamiltono lie
tuvių Vilniaus Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Po ves
tuvių jaunieji apsigyvens Chi
cagoje.

X šv. Antano draugija Cice
ro, III., kurios pirm. yra vis

KAS KĄ IR KUR
BUDRIKO RADIJO PROGRAMA

Dainuoja Algirdas Brazis
šį vakarą Rudriko radijo progra

moje dainuos žinomas oj>eros solis
tas Algirdas Brazis nuo 6 iki 7 vai. 
iš stoties WHFC, 1450 kil. Tad pa
siklausykite, turėsite tikrą malonu
mą. Taipgi orkestras išpildys kele
tą gražių muzikos kūrinių ir bus 
pranešta kas laimėjo mįslių konkur
są. Leidėjai šių programų — Juozo 
Budriko namų baldų, televizijų ir 
auksinių daiktų krautuvė Chicago
je, 324,1 So. Halsteil St.

Pranešėjau
— Brighton Parko Lietuvių Ben

druomenės susirinkimas įvyks lap
kričio 16 d. 7 vai. vak. Vengeliaus- 
ko salėje, Talman ir 45 gatvių kam
pas. Bus renkami atstovai į Apy
gardos suvažiavimą. Kviečiame vi
su^ atsilankyti. — Valdyba

— Inž. Radis telef. TOwnhall 3- 
5027 ir tel. PRospect 8-1046 priima 
užsakymus staliukams į Skautų tė
vui ir Rėmėjų ruošiamą vakarą-balių 
lapkričio 17 d. Marine Hali salėje.

Mirtingiausia gatvė
Nuo sausio mėn. 1 d. iki spa^

, ,, , lio 20 d. Western gatvėje susi
Anksčiau ^aprašytoje nelaimė-! aiekim0 nelaim4fa, ncteko gy

vybių 15 asmenų. Western gat
vėje įvyksta daugiausiai mirti 
nų nelaimių. Kitose gatvėse 
tuo pačiu laikotarpiu įvyko 
toksai nelaimių skaičius: Hals- 
ted — 9, Cottage Grove — 8, 
State — 6, Stony įsi and •— 6, 
Milvvaukee — 6, toliau — 63 
gatvėj — 6, Cicero — 5, Grand 
— 5, Cermak — 5, Kedzie — 
4, Pulaski — 4, Madison — 3.

Westem gatvėje 40% žuvu
sių buvo pėsčiųjų ir 33% — 
dėl mašinos atsitrenkimo į sto
vinčius dalykus. Dauguma ne
laimių įvyko nakčia.

Už lėktuvo pavogimą 
— po $400

Du berniukai — abudu 16 
m. amžiaus, kurie spalio mėn.

kinėliui su stovinčiu traukiniu 
buvo sužeista netoli 200 žmo

ris Vokietijoje yra labai žino-| nįų Chicagos Miesto Susisie- 
mas kaipo didžiausias kultūri-^ kimo vadovybė aiškina, kad ne-

minimas, šokiai. I. B-nė

KANADOJ
— Gražina ir Dislovas Lapai

susilaukė sūnelio Ričardo. Jie 
augina 3 m. dukrelę Ritą.

VOKIETIJOJE
— Luebecko privačioje mote

rų klinikoje mirė Ona Matulai- 
tytė-Kulišauskienė, gimusi 1915 
VI. 12 d. Želviuose. Velionė bu
vo pavyzdinga lietuvė. Buvo vi
sų luebeckiečių labai gerbiama 
už savo darbštumą, tvarkingu
mą, krikščioniškai lietuvišką 
nusiteikimą. Velionė buvo labai 
iškilmingai palaidota Luebecko

Šv. Tėvu, Pijum XII, lapkr. 9 lapkričio 17 d. 6 vai. vak. Bud- 
d., 1956 m. Privatiškoje au-j riko svetainėje. Vietos biznie- 
diencijoje popiežius davė pasi-j riai, kaip Budrikas, Kareckas, 

Grybauskas, Putrimas ir kiti 
Šv. Antano draugijos parengi
mą parėmė dovanomis.'

X Teis. Bronius Kviklys lap
kričio 25 d. Lietuvos Kariuo
menės minėjimo dienoje L. au
ditorijoje bus pagrindinis kal
bėtojas. Bronius' Kviklys yra 
žurnalistų s-gos narys, skautų 
žurnalo “Vytis” redaktorius. 
Vokiečių okupacijos metu bu
vo aktyvus pogrindžio veikė
jas.

X Lietuvių Skautų Brolijos 

Džiambores Fondui paaukojo 
Lietuvių Inž. ir Arch. sąjunga 
80 dol., Liet. Gailest. Seserų 
draugija 40 dol., po 10 dol. pa
aukojo Brighton Parko Lietu
vių Moterų draugija, Lietuvių 
Šaulių Sąjungos Chicagos sky

rius ir Kęstučio Pašalpos drau
gija.

X Chicagos Saulių Klubo 

valdybos pirmininkas Alfas 
ir

nesveikatos iš valdybos nuo š. 
m. spalio 21 d. pasitraukė. Pir
mininko pareigas perėmė vice
pirmininkas Vincas Abramikas, 
1627 So. Harding Avė., Chica
go 23, III.

perrenkamas Myk. Jokubaus-1 miesto kapinėse, dalyvaujant 
kas, ruošia metinę vakarienę

kalbėjimą, kuris tilpo lapkr. 
14 d. laidoje, Chicago Ameri
can. Stasys tikisi grįžti į Jung
tines Valstybes pabaigoje šio 
mėnesio.

X Amerikos Lietuvių Stud. 
Sąjunga skelbė Literatūros 
konkursą. Konkurso juri komi
sija, susidedanti iš P. Jurkaus, 
A. Landsbergio, A. Škėmos, S. 
Zobarsko ir R. Šilbajorio, šiuo 
metu skaito kūrinius. Konkurse 
laimėtojas bus paskelbtas ir 
premija įteikta per koncertą 
suvažiavimo metu lapkričio 24 
d. vakare.

X Juozo Pautieniaus dailės 
darbų paroda, atidaryta sek
madienį, lapkričio 11 d., Los 
Angeles, Cal., pačią, pirmą die
ną susilaukė penkių šimtų žiū
rovų. Pirmąją dieną jau par
duota 5 paveikslai. Iš viso pa
rodoje išstatyta 35 paveikslai. 
Paroda dar bus atdara ir atei

X šaulių Klubo Meno ir Pa
rengimų dalies vedėjas Vladas 
Išganaitis dėl laiko stokos iš tų 
pareigų pasitraukė nuo spalio 
21 d. Jo pareigas maloniai su
tiko perimti bu v. Valstybės 
dramos aktorius Pilka.

X Jonas Tapulionis, Bronius 
Ambroziejus, Stasys JušRėnas 
ir Juozas Namkas atstovaus 
L. V. S. Ramovės Chicagos 
skyrių lapkričio 18 d. Chicagos 
Lietuvių Tarybos draugijų at
stovų konferencijoje.

X Gautingo sanatorijos li
goniams aukojo po 5 dol. V. D.
Trimakas ir dr. A. Maciūnas.
Po 3 dol. dr. Z. Danilevičįus, 
dr. Sr. Kuras, A. Vitkus 1 dol. 
dr. Rimkus, Ant. Trimakienė 
20 dol.

X Dantų Gydytojų draugija 
Chicagoje, Studentų At-kų 
draugovė Chicagoje ir Ateiti
ninkų Sendraugių sąjungos 
centro valdyba ALRK Federa
cijos Jaunimo' stovyklai pirkti'mas. Nepaisant dalyvių kuk

si trys turėjo Sunkias plaučių 
operacijas, kurios buvo sėk
mingos. Visų sveikata gerėja, 
bet senatorijoje turės ilgesnį 
dar laiką pasilikti. Jie visi trys 
yra labai dėkingi už kiekvieną 
aplankymą, už lietuvišką spau
dą ir net trumpiausį laišką. Jų 
adresas: (24) Luebeck. Ost- 
Krankenhaus.

— Vengrų kolonija Hambur

ge surengė žuvusiųjų Vengrų 
Tautos sukilėlių pagerbimui ge
dulingas pamaldas, kurias atlai 
kė vengrų kapelionas St. Cho- 
dor. Jam asistavo bendro liki
mo tautų atstovai, lenkas, lie
tuvis ir čekas. Hamburgo lietu
viai paremdami Vengrų tautos 
aspiraciją padarė savo tarpe 
rinkliavą ir pinigine auka per
siuntė vengrams per Vokiečių 
Raudonąjį Kryžių.

PRANCŪZIJOJ
— Paryžiuje lapkričio 4 d. 

įvyko Lietuvių Bendruomenės 
susirinkimas, kuris praėjo po 
paskutiniųjų tragiškųjų įvykių 
Vengrijoje įspūdžiu. Buvo pa
daryta Vengrų tautos sukilimo 
įvykių apžvalga, išlukštentos 
sukilimo priežastys, išryškin
tas sovietų klastingumas bei 
žiaurumas, palyginti dabarti
niai kruvini įvykiai Vengrijoje 
su Lietuvoje įvykusiais kruvi
nais įvykiais 1944-46 metais, 
atžymėtas rusiškojo bolševiz
mo imperializmas, kuris ap
gaudinėja pasaulį neva socializ
mo ir komunizmo priedanga. 
Susirinkimas priėmė rezoliuci
ją, kuria reiškiama visiškas 
laisvų lietuvių solidarumas su 
vengrų tautos sukilėliais, su 
vengrų jaunimu, darbininkais 
ir šviesuoliais. Bendruomenės 
valdyba įgalinta kreiptis į 
prancūzų vyriausybę su prašy
mu, kad ši veiksmingai padėtų 
Vengrų tautai.

Tenka pažymėti, kad Lietu
vių Bendruomenė Prancūzijoje 
susideda daugumoje iš darbi
ninkų. Ji nėra labai skaitlinga. 
Visame dideliame krašte te- 
priskaitoma vos apie 1000 lie
tuvių gyvenančių mažomis sa
lomis. Sakytas susirinkimas 
tebuvo Paryžiuje ir apylinkėse 
gyvenančių lietuvių susirinki-

laimė įvyko dėl mašinisto 
“žmogiško neapdairumo". Ma
šinisto O’Driscoll advokatas 
ginčijo, kad tai netiesa. Tardy
mo metu buvo parodytas net 
filmas, kuriame demonstruota 
visi persergėjimo ženklai, kurie 
turėjo mašinisto dėmesį at
kreipti. Liudininkai rodo, jog 
mašinistas dar suminėjęs, kad 
stabdžiai gerai neveikę, žodžiu 
tardymas dar tęsiamas ir tik
roji priežastis aiškinama.

Tragiška jaunuolio mirtis
Motina atrado negyvą vieną 

iš savo dvynukų sūnų — Carl 
Jarvis, 17 m. amžiaus, gyvenu
sį 3424 W. Corfeland, Chicago
je. Jis buvo miręs savo namų 
garaže, paleidęs automobilio 
motorą ir nuo dujų išmetimo 
vietos vamzdį įvedęs į savo ma
šiną. Paliko raštelį, kuriame 
sakosi jis buvęs apsunkinimas 
visiems, jis pats buvęs toks 
susimaišęs ir neįstengęs sava
rankiškai tvarkingai gyventi.

Panašiu būdu Chicagoje mi
rė ir Michael Domas, 44 m., 
gyvenęs 5458 W. Dakin.

Iš gaisro išnešė mergytę
Ugniagesių leitenantas Jerry 

McElligott, 49 m. amžiaus, iš 
degančio namo 221 S. Ashland, 
Chicagoje, išneše 2 m. mergy
tę. Kai atvyko ugniagesiai, jie 
išgirdo apie 20 žmonių dejavi
mą, kad liepsnose liko mergy
tė. Minėtas leitenantas šoko į 
degantį medinį namą, ėjo iš 
augšto į augštą, į kiekvieną 
kambarį, kol viename atrado 
verkiančią, į antklodę besisu
pančią mergytę tarp dūmų ir 
liepsnų. Išnešęs ją atidavė ver
kiančiai motinai. To paties 
gaisro metu sunkiai susižeidė 
dvi moterys, šokdamos pro 
langą.

Hessės min. pirmininkas 
Chicagoje

Vakarų Vkietijoje esančios 
Hessės valstybėlės ministeris 
pirmininkas dr. G. A. Zinn lėk
tuvu atskrido į Chicagą. Jis 
yra JAV vyriausybės svečias 
ir studijuoja Amerikos politinį 
ir ūkinį gyvenimą.

Privatūs lėktuvai 
aerodrome

Midway ir Meigs aerodromai 
Chicagoje perpildyti privačiais 
lėktuvais, kuriais didžiųjų ži- 
bali bendrovių 7,000 pareigū
nų suskrido į suvažiavimą Chi
cagoje. Tų privačių lėktuvų 
vertė esanti apie $50 milionų.

Studijuos širdies ligas
Chicagoje baigėsi suvažiavi- 

iš Pal-Waukee aerodromo bu- mas Arteriosklerozės Studijų 
vo pavogę mažą lėktuvą ir draugijos, kuri be kitų dalykų 
greit su juo nukrito, gavo iš t nutarė pagilinti studijas širdies
teisėjo įsakymą kiekvienas su
mokėti po $400 nuostolių atly
ginimui. Vienas berniukas su
mokės iš savo santaupų, o kito 
tėvas sutiko užmokėti. Berniu
kai palikti teismo priežiūroje 
pusei metų ir per mėnesį laiko 
kasdien prieš vakarienę turės 
sukalbėti atmintinai išmoktas 
vaikų gero elgesio taisykles, 
sudarytas prieš keletą metų 
Jaunimo komisijos New Yorke.

Daug gembliuojančių
Mokesčių rinkimo įstaigos 

praneša, kad per rugsėjo mė
nesį Chicagos apylinkių gemb- 
liavimo įstaigų laikytojai įne
šė mokesčių $140,590. Kadan
gi jie turi įnešti 10% pajamų, 
tai iš viso Chicagos apylinkėse 
buvo pragembliuota $1,405,903. 
Tuose * azartiniuose lošimuose 
išleidžiama gal net dar dau
giau, nes ne visos pajamos 
tiksliai gembliavimo įstaigų 
pranešamos mokesčių rinkė
jams.

Skiepai prieš virusus
Great Lakęs Laivyno bazėje

ligų, nuo kurių šiuo metu Ame
rikoje miršta daugiausiai žmo
nių. Suvažiavimo dalyvius be 
kitų dalykų domino klausimas 
— kodėl dėl širdies ligų kaiku- 
riose šio krašto valstybėse 
miršta didesnis žmonių pro
centas, kaip kitose; pvz. labai 
augštas mirtingumas New 
Yorko valstybėje.

Mėnulio užtemimas
Jeigu nebus debesuota, šeš

tadienį Chicagoje matysis mė
nulio užtemimas, kuris prasi
dės 11 vai. 3 min. ir baigsis 2 
vai. 33 min. po dvyliktos nak
ties.

LIETUVIŠKŲ KORTELIŲ
KALĖDŲ SVEIKINIMAMS
GALIMA GAUTI “DRAUGE’
16 kortelių už $1.00

(su persiuntimu)

Jau laikas užsisakyti Kalėdines 
sveikininuj korteles. DRAUGAS 
tuojau Jums pristatys gražiausias 

išrasti skiepai prieš virusus, kalėdines korteles su atatinkamais 
' lietuviškais sveikinimais.

nant) savaitgali. Losangehečuu Valatkaitifl dėl laiko stokos 
gyvai susidomėję šia paroda.

X Marija Rudienė, viena iš 
Balfo direktorių Chicagoje, ku
rios vyras inž. A. Rudis vado
vaus Balfo banketo programai 
pravesti gruodžio mėn. 2 d.
Lietuvių auditorijoje, pati paė
mė išplatinti 30 pakvietimų ar
ba 3 pilnus stalus.

PAGYVENUSI moteris (trem
tinė) jieško vietos prie senes
nio amžiaus šeimos, arba ligonį 
prižiūrėti nedideliam miestely
je — bet kur. Rašyti: DRAU
GAS, Ad. 7575, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago 8, III.

X Juzefą Slmutis-Veselytė,

prašoma atsiliepti šiuo adresu: 
Kun. P. Patlaba, 1515 S. 50th 
Avė., Cicero 50, III. Yra žinių 
iš Lietuvos.

Perskaitę “Draugą" duokite 
kitiems!

X Uršulė Katau&kas, 14 m. 
amžiaus, ir Šarūnas Murinas, 
11 .m., First National Maywood 
banko skelbtame paišymo 
konkurse laimėjo dvi pirmas 
vietas, šeši laimėtojai buvo ap
dovanoti piniginėmis dovano
mis, laimėjusių vardu atidary
tos banke sąskaitos.

X Adv. J. Lapinskas, Mu
tual Federal Savings and Loan 
Assn. tarnautojas, su žmona 
išvyko į Philsdelphia, Pa., kur 
lapkričio 12 d. vyksta taupymo 
bendrovių lygos konvencija.

X šaulių Klubo Meno kuo
pelė lapkričio 17 d. rengia va
karą. Bus suvaidinta komedi
ja Slidus Pusmilijonis.

paskyrė po 100 dol.
X Dali. J. Kaminskas, nese

niai atvykęs iš Vokietijos, lan
kėsi Draugo redakcijoje. Daili
ninkas atskrido lėktuvu, gi 
apie 80 paveikslų atsiunčiami 
laivu kartu su kitu bagažu.

X Ch'eagos Liet. Futbolo 
Klubo futbolo komanda šį šeš
tadienį, lapkr. 17 d. 2:30 vai. 
turės tarpmiestinį susitikimą 
su Detroito LSK Kovo futbolo 
vienuolike. Jis įvyks Marųuette 
Parko aikštėje.

X J. Dagys baigė Allied 
Technologijos institutą baka
lauro laipsniu, įsigydamas įran
kių projektavimo inžinieriaus 
vardą.

X Vysk. Vincentas Brizgys

lauš skaičiaus, buvo sumesta 
Vengrijos sukilimo aukoms su
šelpti per 12 tūkstančių fran
kų.

Prancūzų parlamento stam
bios grupės — Respublikinio 
Liaudies Sąjūdžio — MRP va
dovybė įgalino savo pirmininką 
deputatą Robertą Lecourt 
kreiptis į savo vyriausybę, kad 
ši “suteiktų skubiai ir visokio
mis formomis bei vMBfnis 
lai prieinamomis priemonėmis 
Vengrijai pagalbos, kurios ši 
drąsi tauta gali būti reikalin
ga savo pradėtoje divyriškoje 
kovoje už žmogaus teisių su
grąžinimą.”

ŠVEICARIJOJE
I.pkriflo 25 minint Lietuvos, _ gveteartj0>> jvy
Kariuomenes dieną Sv. Jurgio, ko pAX ROMANA MIIC (Mou- 
bažnyčioje atnašaus šv. mišias
ir pasakys pamokslą.

X Inž. J. Stankus negalėda
mas dalyvauti š. m. lapkričio

vement International dės Intel- 
lectuels Catholique8) tarybos 
posėdis. Toje taryboje tedaly
vauja tik viena egzilinė katali

mėn. 17 d. Skautų tėvų ir rė-kų akademikų Ateitininkų fe- 
mėjų ruošiamame baliuje jiems deracija. Pax Romana kongre- 
paaukojo $5. se Nottinghame (Anglijoje)

kurie sukelia kvėpavimo orga
nų ligas. Tie skiepai buvo jau 
duoti 5,000 karių ir nuo 50 iki 
70% rasti veiksmingi prieš 
kaikurias kvėpavimo organų 
ligas, sukeliamas virusų. Pra
vedami tolimesni tų skiepų ty
rimai, dalyvaujant Chicagos 
universiteto profesoriui dr. 
Clayton Loosli.

Milionas aplankė 
submariną

Prie Mokslo ir Pramonės 
muzėjaus Chicagoje pastatytą 
vokiečių submariną jau aplan
kė milionas žmonių. Submari- 
nas čia stovi nuo 1954 m. rug
sėjo mėnesio.

40 pėdų liepsnos
Chicagoje buvo užsidegęs

1955 m. trejiems metams buvo ■ Windsor Tekstilės bendrovės 
išrinku į tarybą At-kų Sendrau ' namas 2020 S. State. Liepsnos 
gių s-ga. At. S. S-gos c. vai- j jovg 40 pėdų į augštį ir reikė- 
dyba savo atstovų^ MIIC tary- j j0 vaian(iO8 iaįko kol jos tapo
bon paskyrė min. Ed. Turauską. 
Pastarasis ir dalyvavo Tarybos 
sesijoje Friburge. Buvo aptarti 
įvairūs reikalai, bet daugiausia 
laiko skiria jubilėjinio Pax Ro
mana MIIC kongreso 1957 m. 
parengimui.

BRAZILIJOJE
— Sao Paulo lietuvių koloni

jai 30 metų. Pirmieji lietuviai 
imigrantai Brazilijon atvyko 
1925 m. gruodžio mėn. pabai
goje. Daugiausia lietuvių Bra
zilijon įvažiavo 1926-27 m. Imi
gracijos 30 metų sukaktį S. 
Paulo lietuviai ruošiasi pami
nėti dar šiais metais. Lietuvos! 
piliečių, Brazilijon įvažiavusių 
imigracijos įstaigų duomeni
mis, yra per 45,000. Vietinės 
policijos žiniomis, Sao Paulo 
mieste ir priemiesčiuose gyve
na 22,000 lietuvių.

sukontroliuotos.
$200,000.

Nuostolių —

Gyva intriga Ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų.

AM dalys vienoje knygoje
J.GLIAUDA 448 “ 8400

OUAPftO

2884 Sa. Oaklay Avaaaa
Chicago 8, Dlinois

Nesivėlinkite užsisakyti, nes kor
telės siunčiamos k etvirtos klasės 
paštu, todėl kelionėje užtrunka iki 
2 savaičių.

Sveikinkite savo prietelins lietu
viškomis kortelėmis ir jas pirkite 
DRAUGE.

Užsakymus su pinigais siųskite 
Šiuo adresu:

’ “DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO 8, ILL.
■ĮgSjžgĮįgSSl

Naujasis Testamentas- 
šventas Raštas

Verti lietuvių kalbon JUOZAPAS 
SKVIRECKAS — Kauno Arkivya 
kūpąs Metropolitas. IV laida. Iš 
leido “LUX" 1947 m. Štutgarto 
630 pusL Kaina $1.80. Gaunama

“DRAUGE’’ 
2384 So. Oakley Ava.

Chicago 8. Illinois

Idomiansias romanas!

NORIS
PREMIJl/OTAS 
ROMA NAS


