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VENGRIJA KOVOJA PRIEŠ SOVIETU JĖGAS
Vengrijos klausimas Jungtinių 

Tautų Saugumo taryboje
SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ 

Mūsų speciali korespondentė Jungtinėse Tautose
JUNGTINĖS TAUTOS. — Kelis posėdžius iš eilės Saugumo 

taryba paskyrė Vengrijos reikalams ir visuose pabrėžtas griežtas 
nusistatymas reikalauti, kad Sovietų Sąjunga sustabdytų savo 
karinę intervenciją toje šalyje.

Sovietai eina
savu keliiu

Jungtinės Tautos iš Vengrijos 
yra gavusios keletą telegramų, 
kurios pirma viena kitai priešta
ravo. Kai Saugumo taryba pir
mą sykį posėdžiavo, ji prieš save 
turėjo Vengrijos raštą, kuriame 
ana protestavo dėl Saugumo ta
rybos kišimosi į jos „vidaus rei
kalus“. Panašiai veikė ir sovie
tai. Tačiau tai buvo spalio 28 d. 
Bet jau lapkričio 1 d. ir paskui 
sekančias dvi dienas iš eilės Ven
grijos telegramos buvo visiškai 
priešingo pobūdžio. Jau jose 
Vengrijos premjeras skundėsi, 
kad sovietų kariuomenė nepa
liaujamai žygiuoja į Vengriją. 
Dar kitose telegramose Vengrija 
šaulkėsi Jungtinių Tautų pagal
bos : atsimesdama nuo sovietinės 
saugumo sistemos, vadinamos 
Varšuvos paktu, Vengrija pasi
skelbė neutralia valstybe ir pra
šė keturis didžiuosius ir Jungti
nes Tautas tą jos neutralumą ga
rantuoti. Jungtinės Tautos buvo 
paprašytos neutralumo klausimą 
įrašyti į ateinančios Generalinės 
asamblėjos darbotvarkę.

Sobolevas kartojo vis tą patį
Tuo tarpu tas telegramas se-j 

kė dar kitos, kuriose Vengrija 
informavo apie tolimesnį sovietų 
kariuomenės telkimą į Vengriją, 
oficialiai atšaukė savo anksty
vesnį atstovą dr. Peter Kos ir pa 
skyrė dr. Janos Szabo.

Jei dr. Kos, atėjęs į Saugumo 
tarybos posėdį, konfidencialiai 
kuždėjosi su sovietų atstovu So- 
bolevu, tai naujasis atstovas dr. 
Szabo nė nežvelgė ano pusėn. 
Tik Sobolevas pasiliko nepasikei
tęs. Per visus posėdžius sėdėjo 
raudonas kaip vėžys ir kiekvieno 
posėdžio pradžioje reikalavo už
registruoti Sovietų Sąjungos opo 
ziciją prieš Vengrijos klausimo 
buvimą darbotvarkėje.

Sobolevas per visus tris posė
džius kartojo tą patį, ir tai bū
tent, kad sovietų kariuomenė te
nai atsirado „teisėtos vyriausy
bės“ pakviesta. Jis, žinoma, tvir
tino, kad pastarosios Vengrijos 
vyriausybės telegramos „neati
tinka tikrenybės“.

Karštas Vengrijos žmonių ir 
kitų vidurio ir rytų Europos tau 
tų, dabar esančių sovietinėje ver 
gijoje, gynėjas Peru atstovas dr. 
Belaunde pareiškė pageidavimų 
dar labiau Amerikos rezoliuciją 
pastiprinti.

Priešindamasis klausimo svars 
tymui, Sovietų Sąjungos atsto
vas nurodinėjo, jog Vengrijos 
klausimas keliamas tik kaip 
„migla“, norint nukreipti dėmesį 
nuo to, kas dedasi Vid. Rytuose. 
Bet trys vakariečiai, tie patys, 
kurie anądien tarp savęs nesuta
rė Generalinėje asamblėjoje, da
bar čia vieningai laikosi prieš 
Sovietų Sąjungą, kaip agresorių.

Buvo jaučiama pasiteniknimo, 
kad britai su prancūzais ir ame
rikiečiai vėl kartu kalba ir bal
suoja. Pirmas jų viešas nesutari
mas dėl įvykių Egipte, kai ame
rikiečiai buvo priversti išeiti ir 
balsuoti prieš savo ilgamečius

Jugoslavijos atstovas laviruoja
Galimas dalykas, kad ir dar 

bus atvejų, kai amerikiečiai Sue- 
zo ir Palestinos klausimais nesu
tars su anais, bet Vengrijos klau 
simu einama vieningai ne tik tų 
trijų, bet ir visų kitų Saugumo 
tarybos narių, išskyrus sovietus 
ir Jugoslaviją. Pastaroji, lavi
ruodama tarp Rytų ir Vakarų, 
dažnai net pakenkia pačiam rei
kalui. Panašiai būtų atsitikę ir 
lapkričio 3 d. posėdyje, jei Sau 
gurno taryba būtų jugoslavo pa
klausiusi.

Kai Taryboje vyravo Vengri-

JUNGTTNĖS TAUTOS, N. Y.,, 
lapkr. 5. — International News< 
Service korespondentas P. Huss,' 
pranešdamas apie nuotaikas I 
Jungtinėse Tautose, pažymėjo, 
kad laukiama, jog Rusija šian
dien nepaisys Jungtinių Tautų 
asamblėjos sprendimo ir atsisa-' 
kys išvesti savo kariuomenės da- ‘ 
linius iš Vengrijos bei neleis j 
Jungtinių Tautų stebėtojams įei
ti į tą satelitinį kraštą.

Jungtinės Tautos, susidedan
čios iš 76 valstybių, praėjusią 
naktį pasmerkė Sovietų Sąjungą 
dėl sutriuškinimo vengrų laisvės 
kovotojų, panaudojant tam rau
donosios armijos jėgas; Jungti
nės Tautos patvarkė, kad Ven
grijoje būtų nustotas kraujo lie
jimas, vykdomas rusų karinių 
dalinių.

Rusija buvo pasmerkta 50 bal-
jai labai palankios nuotaikos ir, prieš 8; tie aštuoni susidarė 
nusistatymas tuojau pat daryti pačios Rusijos ir satelitų bal
nutarimą, kviečiantį, kad sovie 
tai atitrauktų savo kariuomenę 
/š Vengrijos, tai jugoslavas pa
siūlė posėdį nutraukti ir tai dėl 
to, kad, girdi, turima žinių, jog 
prasidėjusios derybos tarp ven
grų ir sovietų dėl sovietų kariuo

suojant jiems prieš tą pasmerki
mą, kuris buvo įneštas Jungtinių 
Amerikos Valstybių rezoliucija.

Penkiolika valstybių susilaikė 
— įskaitant Indiją, Indoneziją, 
Burmą ir arabų bloką. Trijų vals 
tybių nebuvo posėdyje.

menės evakuavimo iš Vengrijos. 
Vengrijos atstovas patvirtino, 
kad pasitarimai vyksta, bet ne
davė jokių kitų paaiškinimų. 
Tuo tarpu gi Saugumo tarybos 
.narių didžiuma įrodinėjo, kaip 
būtų neprotinga posėdį atidėti ir 
pasitikėti, jog tie pasitarimai 
duos reikalingų rezultatų. Buvo 
prisibijota, kad, sovietų kariuo
menei darant spaudimą, tokie pa 
gitariniai nebus kaip „lygaus su 
lygiu“. Kaip tik norint padėti 
vengrams, parodant jog jų pusė
je stovi Jungtinių Tautų Saugu
mo taryba, buvo pabrėžiama, jog 
reikia nedviprasmiškai atsistdti 
Vengrijos pusėje. Todėl ir buvę 
siūlyta priimti JAV siūlomą re
zoliuciją.

Telegrama Bulganinui
WASHINGTONAS, lapkr. 5.— 

Prezidentas Eisenhoweris vakar 
kreipėsi į Sovietų Sąjungos prem 
jerą Bulganiną ir paprašė sovie
tų kariuomenę ištraukti iš Ven
grijos ir leisti vengrams suda
ryti savo vyriausybę.

Prezidentas Eisenhoweris tuo 
reikalu pasiuntė telegramą Bul
ganinui.

Protestas Londone
LONDONAS, lapkr. 5. — 25,- 

idėjos ir ginklo draugus britus ir J 000 britų protestavo prie Brita-
prancūzus, pasireiškęs pirma 
Saugumo taryboje, o paskui Ge
neralinėje asamblėjoje, čia daug 
kam buvo pakirtęs nuotaikas.

nijos premjero Edeno rūmų, kad 
jis užpuolė Egiptą. Kaikurie bri
tai Egipto karą vadina „Edeno 
karu“.

Nelaime kasyklose

GRACAS, Austrija, lapkr. 
5. — Seegraben anglies kasyklo
se įvyko sprogimas. Keletas ads- 
trų darbininkų žuvo nelaimės 
metu.

Prezidentas Eisenhoweris

Katilas puodą
vanoja, o abu...

LONDONAS, lapkr. 5. — So
vietų Sąjunga vakar pasiuntė 
Britanijai ir Prancūzijai notas, 
kuriose sakoma, kad visų kraštų 
žmonės, mylį taiką, „reikalauja 
sustabdyti agresiją prieš Egipto 
gyventojus“.

Maskvos radijas paskelbė notų 
tekstą. O vėliau pranešė, kad 
Vengrijos sukilėliai, reikalavę 
laisvės, jau esą sutriuškinti.

NICOSIA, Kipras, lapkr. 5. — 
Graikų kipriečių pogrindis šaudo 
britus ir kitus sau nepalankius 
asmenis Kipro saloje.

Pagelbėkime vengrų kovotojams

Port Said 
jau pasidavė?

LONDONAS, lapkr. 5. — Bri
tanijos ir Prancūzijos parašiuti
ninkai šiandien nusileido Suezo 
kanalo zonoje. Jau paruoštas ke
lias kariuomenės invazijai.

Egipto augštoji komanda tvir 
tina, kad pirmoji 3,000 parašiu
tininkų banga buvo „sunaikin
ta“. Bet Britanijos — Prancūzi
jos štabas iš Kipro saJos prane
ša; jog „operacija vyksta gerai“, 
nežiūrint egiptiečių pasipriešini
mo.

Prancūzijos ir Britanijos pės
tininkai sekmadienį išvyko Jš 
Kipro, bet nepranešta kada jie 
išlips Egipto žemėje. Į invazijos 
laivyną įeina karo laivai, trans
portiniai ir pagelbiniai laivai.

Prieš nuleidžiant parašiutinin
kus į Suezo zoną, dvi Vakarų jė
gos pareiškė, kad jos eis pirmyn 
su savo „policine akcija“ Suezo 
apylinkėje.
, Bet Britanija ir Prancūzija pa 
šakė, kad jos tuojau sustabdys 
visas karines operacijas, kai tik 
Izraelis ir Egiptas priims Jung
tinių Tautų planą sudaryti tarp
tautinę policiją, kuri įves taiką 
Vidurio Rytuose.

Britai paėmė Port Saidų Gamil 
aerodromą, praneša biuletenis.

Egipto karinė vadovybė tvirti
na: mūsų kariuomenė dominuoja 
Port Said apylinkėje.

Britai — prancūzai skelbia, 
kad jie laimi Suezo apylinkėje, o 
Kairo šaltiniai sako, kad ten vis
kas yra egiptiečių kontrolėje.4

Port Said’e ugnis sustabdyta
SĄJUNGININKŲ ŠTABAS, 

Kipras, lapkr. 5. — Pirmadienį 
tūkstančiai prancūzų ir britų ka 
rių parašiutais nusileido Suezo 
kanalo zonoje.

Pirmieji britų ir prancūzų pa
rašiutininkų būriai tvirtai pasta
tė kojas Port Said’e, šiaurinėje 
Suezo dalyje, nežiūrint Egipto 
armijos pasipriešinimo. Port 
Said’o vadas svarsto su įsibro-

200,000 Sovietų Sąjungos karių 
siaučia Vengrijos žemėje

VIENA, Austrija, lapkr. 5. — Rusijos raudonoji armija su 
/tankų ugnimi, kulkomis ir lėktuvais triuškina Vengrijos nepriklau
somybės sąjūdį. Sukilėlių būriai tebekovoja nuogomis rankomis 
prieš sovietų plieną.

Vengrijos tautos kančių taurė persipildė — visa tauta sukilo 
prieš Sovietų priespaudą ir primestąją komunistų valdžią. Sovietų 
Sąjunga vietoj jos pačios siūlomo nesikišimo į kitų kraštų vidaus 
reikalus paleido tankus ir lėktuvus prieš Vengrijos darbininkus ir 
ūkininkus. Vietoj Sovietų Sąjungos siūlomos koegzistencijos pa
sruvo Dunojaus lygumos geriausių Vengrijos sūnų krauju. Kaip* vėliais pasidavimo sąlygas. Port 
1941 metų birželio dienomis, kovodami už Lietuvos laisvę žuvo Said’e karinė ugnis sustabdyta, 
tūkstančiai lietuvių, taip šiandien tūkstančiai vengrų nesigailėjo, Skelbiama, kad Egipto prezi- 
gyvybės, begindami savo tėvų žemę, o kartu ir viso pasaulio laisvę.' dento pozicija smarkiai susilp-

Lietuvių tautos vardu sveikiname vengrų tautą ir jos laisvės1 nėjusi ir gali būti išverstas iš 
karžygius, lenkdami galvas prieš jų narsą ir tėvynės meilę ir linki- j valdžios kėdės, 
me iš širdies gilumos laimėti sunkia kova. ine^i Ventrriina inisvė\ —•-----------------širdies gilumos laimėti sunkią kovą, jog' Vengri jos laisvėj 
ir nepriklausomybė būtų kuo veikiausiai atstatyta.

Visiškai solidarūs su sukilusiais Vengrijos patriotais, mes 
kviečiame visus mūsų tautiečius visokeriopai remti Vengrijos su
kilėlius :

1. Ruoškime ir prisidėkime prie protestų manifestacijų prieš 
negirdėtą sovietų raudonosios armijos, atliekančios laisvės 
budelio darbą, nekaltų žmonių žudymą;

2. aukokime patys Vengrijos sukilėliams paremti ir raginki-, 
me aukoti kitus.

3. Ta proga pakartokime Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės 
reikalavimus, kad
a) Pabaltijy būtų pašalintas bolševikų įvestas žmonių iš

naudojimas ir badmiriavimo sistema;
b) kad iš Pabaltijo kraštų (kaip dabar siekiama Vengrijo

je) būtų atitraukta bolševikų kariuomęnė;
c) kad Pabaltijy būtų skelbiami laisvi rinkimai;
d) kad tuojau būtų iš Sibiro paleisti visi lietuviai bei kiti 

pabaltiečiai politinia kaliniai ir kiti darbo vergai;
e) atstatyta visiška Lietuvos, o drauge ir kitų bolševikų 

pavergtųjų kraštų nepriklausomybė.
Viso pasaulio viešoji opinija turi būti sukelta prieš komunis

tinius žmogžudžius! Belskimės visur, veikime kiekvienas, kovoki
me su Maskvos raudonuoju despotizmu ir kolonializmu, kol ir nuo 
mūsų tėvynės nukris klastingosios Maskvos raudonieji pančiai.

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
VYKDOMOJI TARYBA

Nauja Maskvos
lėlė Vengrijoje

MASKVA, lapkr. 5. — Mask
vos radijas paskelbė: Janos Ka- 
dar paskirtas Vengrijos premje
ru. Jis yra Vengrijos komunistų 
partijos generalinis sekretorius.

Janos Kadar per Budapešto 
radiją paskelbė, jog Nagy vy
riausybės laimėjimas „nebūtų“ 
atnešęs Vengrijai laisvės ir de
mokratijos, bet „vergiją ir prie
spaudą“. Tai Maskvos balsas.

Protestų bangos
prieš sovietus

LONDONAS, lapkr. 5. — Eu 
ropos valstybių sostinėse buvo 
suruoštos demonstracijos prieš 
sovietus, kad jų kariuomenė o'ku 
pavo Vengriją. Demonstrantai 
reiškia simpatijas vengrų tautai, 
kuri nori nusikratyti Maskvos 
retežių.

VĖLIAUSIOS
ŽINIOS

— Britų - prancūzų invazi
ja į Egiptą pradėta; abi pusės 
giriasi laimėjimais.

— Vengrijos komunistinė 
vyriausybė vakar įsakė suki
lėliams padėti ginklus. Termi
nas buvo duotas iki 11 vai. 
prieš pietus (Chicagos laiku), 
bet sukilėliai vis dar tebeko
voja Budapešte ir kitur prieš 
sovietų tankus.

— Rytų Vokietijos komu
nistai įteikė savo policijai 
kulkosvydžius. Komunistai 
bijo sukilimo Rytų Vokietijo
je.

— Izraelio kariuomenė pa
ėmė strateginį Sherm miestą 
Egipte; tai yra vartai į Aqua- 
ba įlanką.

— Naujas Lenkijos prem
jeras prašo lenkų nepasiduoti 
gandams, kad Rusijos kariuo
menė atvyks į Lenkiją sutriuš 
kinti antistalinistinio režimo.

— JAV, Britanijos ir Pran
cūzijos pareigūnai ruošia slap 
tą planą, kad pagelbėtų Ven
grijai.

— Jungtinių Tautų gen. se
kretorius Hammarskjold su
daro planus pasiųsti Jungti
nių Tautų policijos jėgas į Vi
durio Rytus.

— Britų publika suskilo ry
šiumi su karu Egipte; kelia
mas klausimas, kad Edenas 
turėtų pasitraukti iš premje
ro pareigų.

— Sovietų Sąjungos prem
jeras Bulganinas pasiūlė pre
zidentui Eisenhoweriui, kad 
Amerikos ir Sovietų Sąjungos 
karinės jėgos sustabdytų bri
tų - prancūzų agresiją Egipte. 
Bet JAV šį pasiūlymą atme
tė.

— Šiandien visi vykstame 
balsuoti, kad būtų išrinkti tin 
kamiausi asmenys į valdžios 
postus.

Sustiprintos sovietų divizijos 
apšaudė vyriausybės rūmus ir 
sukilėlių tvirtoves visame kraš
te.

Sovietų kariuomenė paskyrė 
naują Vengrijos vyriausybę, ku
ri šoks pagal Maskvos muziką. 
Premjeras Nagy, bandęs išpildy
ti nacionalistų reikalavimus, jau 
areštuotas.

Vengrijos ikomunistų partijos 
bosas Janos Kadar, kuris apsi
metęs dirbo kartu su Nagy na
cionalinėje vyriausybėje, Mas
kvos pasodintas į Vengrijos 
premjero kėdę, pareiškė:

— Dar tebėra ginkluoti suki
lėlių būriai ir gresia pavojus, 
jog jie vėl gali pakelti rankas.

Kadar pažadėjo atstatyti 
„tvarką“ visame krašte kelių die 
nų laikotarpyje. Jis pasmerkė 
Nagy greipimąsi į Jungtines Tau 
tas, kad jos garantuotų Vengri
jai laisvę ir neutralumą.

Vengrijos pabėgėliai Kadarą 
pavadino savo krašto išdaviku ir 
jo vardas bus įrašytas į išdavikų 
istorijos lapus.

Vengrijos kardinolas Mind- 
szerrty, kuris buvo sukilėlių iš
laisvintas praėjusį antradienį, 
rado prieglobstį JAV atstovybė
je Budapešte. Prieš nutraukiant 
vakar visokį susisiekimą su Ven 
grija, sukilėliai pasižadėjo ko
voti iki paskutinio kraujo lašo.

Prieš dvi savaites Vengrijoje 
buvo 50,000 sovietų kareivių. 
Slaptoji žvalgyba spėja, kad šian 
dien yra apie 200,000 sovietų ika 
reivių Vengrijos žemėje.

Pabaltijo Taryba ryšiumi su Vengrijos įvykiais skelbia savo 
visišką solidarumą su sukilusia Vengrijos tauta. Lietuviai, latviai 
ir estai visame pasaulyje kviečiami visomis priemonėmis remti mo
raliai ir materialiai karžygškai už savo laisvę r nepriklausomybę rfrmaš šveicarių lankr 
kovojančią Vengriją. Pabaltijo Taryba reiškia didžiausią pasipik- fiveicarija 9Utiko atstXS BH. 
ųmmą raudonąja armija, nukreipusią savo ginklus prieš begink- tanijos ir Prancūzijo8 reikaIug 
liūs Vengrijos patriotus. j sirijoje ir E j te

Pabaltijo Taryba sveikina laisvosios Vengrijos kovotojus ir 
linki jiems ko veikiausiai išvalyti kraštą nuo svetimų gaivalų ir 
atstatyti teisingumą ir laisvę.

Šveicarija sutiko

Kalendorius

Lapkričio 6 d.: Šv. Leonardas;
PABALTIJO TARYBA lietuviški: Bangpūtis ir V i gaudė.

Skurdūs darbadieniai
Pavergtoj tėvyniėj 1955 m. kai

kurie kolchozai išmokėjo už dar
badienį vos nuo 300 iki 940 gr. 
grūdų. Žinantieji Lietuvos dvarų 
bei ordinarininkų atlyginimų nor 
mas javais 1904—1907 metais 
teigia, jog net ir pačiuose skur
džiausiuose Lietuvos dvaruose 
tokių normų, kokias dabar gau
na kolchozininkai, niekad nėra 
buvę.

„LTSR Tarybinių Rašytojų 
Sąjungos“ organas žurnalas Per 
galė Nr. 9 1956 paskelbė M. Sluc- 
kio reportažą, pavadintą „Nau
jas pirmininkas“. Jame vaizduo
jama padėtis Šeduvos rajono Ar
tojo kolchoze, turinčiame apie 
2000 ha. „Pergalė“ pripažįsta, 
kad pvz. 1949 m. kolchozininkas, 
už darbadienį ten gavęs po 5,5 
kg javų, 1950 — begavo jau vos 
2,5 kg., o 1951 m., kada buvo su
sijungta su skolose prasmegu
siais Gražiškiais, jau tik po 1 ki
logramą. Bet ir kilogramas ilgai 
nesilaikė. 1952 m, išėjo po 700 
gramų, 1953 m. — 400 gr., 1954 
m. — 250 gr., o 1955 m. rudenį 
Valiukas (naujasis pirmininkas) 
už darbadienį tesukrapėtė vos po 
kelis šimtus gramų. (E.)

Kaimynai ištiesė 
pagalbos ranką

sukruvintai Vengrijai
VIENA, Austrija. — Vengrų 

artimieji kaimynai stengiasi kuo 
galėdami vengrams padėti. Dau 
giau kaip 10,000 vien austų davė 
sužeistiesiems savo kraujo. Jo 
aukoja ir Rytų Europos pabėgė
liai ir lenkai iš dabartinės Len
kijos, net Vokietijos fed. parla
mento nariai. 1956. X. 29 24 
transportiniai britų lėktuvai pri
statė reikalingų medikamentų.

Vokiečių Raud. Kryžius pa
siuntė tiek medicinos įtaisų ir 
vaistų, jog jų turi užtekti visai 
ligoninei įrengti. Gausios vokie
čių atskirų organizacijų bei žmo 
nių aukos.

Socialdemokratams artimos 
profesinės sąjungos paskyrė 
100,000 DM, tiek pat įteikė me
talistų sąjunga, Vokietijos fed. 
parlamento CDU frakcija 50,000, 
Bavarijos min. pirmininkas so
cialdemokratas dr. Hoegneris 
1,000 DM ir kt. Paryžiuje ypač 
jaunųjų socialistų pastangomis 
buvo suruoštos protesto demons 
tracijos prie sovietų ambasados, 
panašios protesto demonstraci
jos eina ir kitur.

Kom. Kinija reikalauja
HONG KONG, lapkr. 1. — 

Komunistinė Kinija šiandien 
pareikalavo D. Britanijos ir 
Prancūzijos vyriausybių „tuo 
jau baigti agresiją prieš Egi p 
tą“.

Oras

Oro biuras praneša: Chicagoje 
ir jos apylinkėje šiandien — da
linai apsiniaukę, rytoj — mažas 
pasikeitimas oro temperatūrojei
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'Rašo DR. AL. RAČKUS;

SVEIKATA BRANGUS TURTAS
- tl

4342 Aieher Avė.. Chicago, 32 'aBa^

Pastabos apie druską - •
Gyvybė be druskos neįmano-Į Plėšrieji žvėrys gauna pakan- 

ma. Pati pirmoji gyvybė pašau- karnai druskos beėsdami mėsą 
lyje turbūt atsirado sūriame jū- ir kraują iš sumedžioto gyvūno, 
ros vandenyje. Nuostabiai rit- Todėl plėšriems žvėrims drus- 
mingoje gamtoje, stebuklingoje kos priedas nesvarbus, 
pasaulio gyvybės raidoje, po mij Žmogus yra viską valgąs, tik
lionais milionų metų gyvi kūnai 
vis tobulėjo; dalis tų kūnų sūrią 
jūrą apleido ir po visą žemę pa
sklido ir už buitį kovojo bei saus 
žemyje pradėjo veistis. Visaga
lis Dievas leido savo sutver
tiems gyvūnams ne tik žemės 
paviršiuje aklimatizuotis ir veis
tis, bet ir nuolat tobulėti tol, kol 
atsirado iš visų gyvūnų tobu
liausias ir išmintingiausias gy
vūnas — žmogus.

DlENKArii’IS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
. . .... icgirr.rjai'a. — d.. .r:

liga, inkstų liga vad. pyelonefri- svarų, o vyriškis
, tas, gastritas, cholitas ir t.t. svarų.

Klausia L. D. — Girdėjau, ar

apie 150 cukrus kaip kuras kaitina. Grei Kristus yra visų pasisekimų 
čiau žmogui pažastys ir padai' ir tikrojo džiaugsmo nešėjas

Į taipgi sumažina druskos kiekį Klausia b D __ Girdėjau ar Prakaituos nuo cukraus negu
Į žmogaus kūne ir nusilpnina kur ui skaičiau kad druska per nu° druskos... Baimė, įtampa ir
I žmo^- , daug stimuliuoja prakaito liau- viskas- kas Jaudina nervus ir ad-
! Jei daktar?s įsakmiai neuž- kas odoje ir nuQ persūdytų vai„ renalines liaukas, gali iššaukti 
[draudė druskos vartojimo, tai gių iabįau pažastys prakaituoja.' didesnl prakaitavimą, bet ne 
žmogus privalo normaliai sūdy- Ar taį tįesa? druska.
ti savo valgius tiek, kiek reikia,
jei nori būti sveikas. Atsakymas L. 1). — Druskos

perteklius greičiau išeina per

šieno ir šiaudų nevalgo. Žmo
gus ne vien mėsa maitinasi; lie
tuvis prie mėsos valgo ir duo
nos, ir daržovių, ir vaisių. Todėl 
svarbu kiekvienam lietuviui sū
dyti valgius ne vien tik todėl, 
kad sūdytą valgį yra skaniau 
valgyti, bet ir todėl, kad žmogui 
būtų stipriau ir sveikiau. Ypač 
tie, kurie iš įsitikinimo yra ve
getarai, kurie mėsos niekad ne
valgo ir maitinasi vien tik au-

inkstus su šlapumu, negu per 
prakaito liaukutes. Prakaito
liaukutes reguliuoja termostati-

Klausia P. G. Esu 45 nįaį centraį smegenyse, todėl, 
metų. 5 pėdų ir 5 colių augščio kai peršilU) jis ir labiau
ir sveriu maždaug 135 svarus. prakaituoja. Kūnui išorinę šili-
Kiek turėčiau sverti, kad nesi- mą duodą šilta oro temperatūra, 
jausčiau blogai ? I o viduje karštį sukelia kalorijos.

DAKTARŲ ATSAKYMAI f 
KLAUSIMUS

Atsakymas P. G. — Tamstos 
amžiaus ir ūgio moteriškė tu
rėtų normaliai sverti apie 140

Druska jokių kalorijų kūnui ne
duoda., o cukrus labai daug ka
lorijų teikia. Druska vėdina, o

Antradieniš*lapkričio 6, 1956

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

kiekvienam piliečiui ir kiekvie-, Naujas adresas: 4255 W. 63rd St.
nai tautai. Fulton Sheen

Iš sūrios jūros išrėplioję nu- maistu; f'rival° dauSiau
1 druskos suvartoti.

Žmonėse dar neišgaravo tas 
apgaulingas plepalas, kad esą 
“nuo mėsos dantys išvėpsos”,

garkauliniai gyvūnai, su savimi 
vistiek bent dalį jūros pasiėmė. 
Mat be druskos jokia gyvybė 
gyventi negali. Dar ir dabar vi
si nugarkauliniai gyvūnai, ir 
žmonės taipgi, savo gyslose turi 
nuolat tekantį skysti, vadinamą 
krauju, kurio druskos bei mine
ralų kiekis yra labai panašus jū
ros vandeniui. Nuostabi, pilna 
paslapčių ir stebuklų yra toji 
mūsų gamta.

Vidutinio suaugusio žmogaus 
kūne yra maždaug apie 3 unci
jos druskos.

Šiaurės gyventojai suvartoja 
mažiau -druskos, negu žmonės, 
gyveną karštame klimate. Ta
čiau žmonės, gyveną Švedijoje, 
Suomijoje ir net Alaskoje, turi 
gauti pakankamai druskos.

Chicagoj gyveną lietuviai tu
ri suvartoti daugiau druskos, 
negu Lietuvoje, jei nori būti stip 
rūs ir sveiki. Čia klimatas šil
tesnis.

kad nuo perdidelio druskos var
tojimo žmogus neva gauna skor- 
butą. Tai netiesa. Skorbuto li
ga atsiranda tada, kai žmogui 
pristinga vitamino C. Druska 
dantų negadina, bet priešingai, 
netiesioginiu būdu dantis stip
rina. Atrodo, kad dantys grei
čiau genda tiems, kurie labiau 
mėgsta saldainius, negu druską.

Žmogus nuolat druską varto
ja ir nuolat ją eikvoja. Išeikvo
tos druskos kiekis beprakaituo
jant ar kitokiu būdu netekus 
druskos privalo būti išlygina
mas. Kūno sveikatai druskos1 
pusiausvyra yra būtina. Kas į 
sau į galvą įsikala, kad druskos 
nereikia, kas valgo visada pręs-| 
kai ir saldžiai, baigią klaidą da-Į 
ro, savo sveikatą naikina ir am- Į 
žiu trumpina.

Tcl. ofiso HE 4-6699, rez. l’B 0-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd.
VAL: 1—4 Ir 6—8 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p.
Išskyrus ketviriad. ir sekmad.

Tel. OLympic 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, UI. 

Tcl. CAlumet 5-O27O
Vai.: pirmad., treč. ir šešt. nuo 3—8 
vai. vak. Penkt. nuo 10 v. ryto iki 
2 vai. p. p.

Ofiso telef. LAfayette 8-8210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzie 8-2888

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGS 

4146 S. Archer Avė.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak_ pirm., antr., ketvirt. 8-8:88 ▼.

44V ^vvmI+žb ^vų«s

DR. IRENA KURAS
(Gydytoja Ir Chirurgė) 

B.ODLK1Ų IR VAIKŲ LIGŲ 
6PECIAL1HTO

MM South We«tern Avenpg
(MEDICAL BUILDING) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p. Šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. potiet

Ofloe tel. RE. 7-iieo
Re*. tel. VVAlbrook 6-376*

Ofiso tel. ltEllance 5-4410 
Ite/iil. telef. GRovehUl 0-0017 

valandos: t 1—3 p. m. 6—8 p. m. 
Penktad. tik po pietų.

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Ofiso tel. OLdffside 4-2800 
Rezidencijos: LAfajelte S-1178

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vai.; nuo 2 Iki 4 Ir 8 Iki 9 v. vak. 
Beįtad. nuo 2 Iki 6 vai., liskyr. sek

PRALEISKITE KALĖDŲ ŠVENTES EUROPOJE ! !!
Scghcttl Tnavcl Bureau kviečia jus pasirinkti vieną, kurį iš šių laivą 
ir pailsėti Europojo, sutinkant Kalčilų švente? u Naujuosius Metus.

Pagarsėjęs tavo puikiu 
įrengimu Ir greičiu laivas 

“<JUEEN MARY” Išplaukia 
LAPKRIČIO 30 DIENĄ. Prity
ręs vadovas tai ekskursijai 
Joseph Mitzi padarys ir Jūsų 
kelionę labai (domia.

Norvegų linijos laivas /
M. S. ItEtRGENSEJOltD Išplaukia gruodžio 8 dieną, šis naujas 
laivas pasižymi liuksusiniu įrengimu ir' visiems gerai žinomais 
skaniais skandinavų valgiais. Vadovas Mr. H, A. HJORTHOLM, 
kuris yra gimęs Europoje ir ilgai gyvenęs Amerikoje, žino kdip 
svečius užimti, kad kelione būtų smagi !• įspūdinga.

Pasauly ketvirtas didžiausias laivas

S. S. LIIIERTE, prancūzų Laivų linijos, išplaukta, gruodžio 14 dieną.
Kelončs vadovas M r. Otto Balderiotti, jus iš pirmos dienos laive taip 
užimponuos, kad jau laivu plaukdami Jūs jausitės esąs Paryžiuje.

Norėdami gauti smulkesniu informacijų kreipkitės j

SEGHETTI TRAVEL BUREAU
2451 So. Oakley Avė., Chicago 8, I1L Telef. YArds 7-3278 ir 7-3279 

Nemokantieji anglų kalbos gali rašyti ir lietuviškai

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGOS 
— Pritąiko 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: I’It 8-3229 
lies telef. VVAlbrook 5-5070

DR. J. ir K? AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West 51st Street
Friima ligonis pagal susitarimą. 

Dėl valandos skambinti telefonu 
I’rospect 6-1795 nuo 2 iki 9 vai. 
p. p. kasdian išskyrus trečiad. ir 
§C3ta»d

lies. tcl. CRovehUl 6-5603

DR. VL. BLAŽyT
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

4701 South Damen 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. ofLso IiAfaycttc 3-0048 
Rcz.: AVAlbrook 5-3048

TeL ofiso VA. 7-6657, rez. RE. 7-498*

DR. FRANK C. KWINN
(B.VIEČ1NSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 Vert 47th Btrert

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo > 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:86 
Uždara treč visa dieną lr AeAtad. vak

. .i Nevien tik prakaitavimas, ne
Kadangi druskos pusiausvyra vien Uk sąmoningas dru8kos 

palaiko kūno temperatūros PU;Lengimas sumaži„a druskos kie-1 
siausvyra., tai labiau prakaitu^. ir sutriMo ,]ruakos iau. 
J4S žmogus ir sunkiau dirbąs Jm Mne Kaikurios!
darbininkas privalo suvartoti chronlšk;is „ Addisono '
daugiau druskos, negu fizinio ______________________ ___  1
darbo nedirbąs. Be to žiemos aty
metu mažiau druskos suvartoja-i
ma, negu vasaros kaitros metu. KJ V I IM VI
' Gamtininkai pastebi, kad tose A. BENIULIS atlieka įvairius 
apygardose, kuriose yra žolės su perkraustymus bei pervežimus 
druska, arba šiaip kur yra drus- tolimų ir artimų atstumų, 
kos palaižyti, ten daugiau yra TeL BIshop 7-7075 arb^ 
elnių, briedžių, laukinių jaučių PRospect 8-9842
ir kitokių žolėdžių žvėrelių. Kur
druskos nėra, ten ir laukinių gy-1
vulių nėra. Ūkininkai žino, kad r-tri-vs
jų gyvuliai yra sveikesni ir kar- I ELEVIZIuOS 
vės daugiau pieno duoda, jei ,gauna palaižyti druskos. Todėl R^ulO Aptf0iŲ TaiSyiMl
ganyklose ir tvartuose laiko lr darbi,ganyklose ir tvartuose laiko 8 8awyer 8t
druskos gabalus gyvuliams pa-, yj 7.30^7 , \rj 7.3037
laižyti.

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

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

2641 West 7lst Str. (Kampas Tai man Avė.) 
Telef. PRospect 8-9842, Namų tel. Wiftlbrook 5-5934

M4*
moka*“6

4038 Archer Avenue
AUGUST SALDUKAS Prezldentm

I J
PER 40 METU 

VISU LIETUVIŠKU 
KOLONIJŲ 

SAUGIAUSIA IR 
PELNINGIAUSIA

TAUPYMO 
nENDROVČ 

r
Tel. LA3-6719 1

TELEVIZIJA • RADIJAS
HI -n FONOGRAFAI • VOKIŠKI RADIJAI

DIDELIS PASIRINKIMAS • PARDUODAME IR TAISOME

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

Tel. ofiso HE.4-5849. r te. HE.4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

2434 Mest 71st Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč.ir ešt. pagal sutarties

DR. Z. DANILEVIČIUS^
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

8817 South We«ters Aveaas 
Chicago 29, I1L 

Pasimatymai pagal sutarties
Telefonas REpublic 7-49OO 

Rezidencija: GRovehUl 8-8181

DR. T. DUNDULIS"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue

rel. ofiso PRospect 6-2240
PRospect 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8PEO. CHIRURGIJOS EIGOS 
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 MONSTAVičIUS
GYDYTOJA IR CHIRUBGa 

Office: 10748 South Michigan Avė 
Buto: 1653 W. 103 St., Beverly Hill. 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. Iki 9 v. v. 
šskirus trečiad. Šeštadieniais nuo ’ 
iki 4 vai. popiet.

Tel.: Ofiso — PUllmu 6-8788 
Buto — Beverly 8-3946

OfLso HEmlock 4-5816 
Rez. EJEml. 4-3751

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS L1GO* 

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

Priima pagal susitarimą 

DANTISTAS
DR. I. A. PAUKŠTYS

4253 S. Wliipple Street
(Arti Archer Avė.)

Valandos: nuo 1Q Iki 12; 2—.8; 7—9. 
šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta 

! _ LAfayette 3-4949
Namų — CEdarerest 3-7 788

DR. ALBINA PRUNSKlF 
DR. VLADAS PRUNSKIS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted St 

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

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą

DR. FL TALLAT-KELPŠA
Ofisai: 20 North Waeker Drlve

(Clvlo Opera House, kam b. 868) 
Vai. kasd. 12—4

Tel. CEntral 6-2294 
6002 \Vest ltith Str., Cicero 

Vai. kasd. 5—8, šeštad. 1—I
Tel. TOwnhall 3-0959 

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

DR. VYT. TAURAS-
TUPČIAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA EB 

8PEO. MOTERŲ LIGOS
Ofisas lr rezid.: 2410 W. Slst St 
Tel. PRospect 8-1223 arba WE 8-6677 

Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v. Antri, ' 
Trečiad. lr Penktad. 6-9 vai. vak. U 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet.

; Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. Ofiso tel. VIctory 2-1484. Resid. 2487

Tel. ofiso He. 4-2123, rez. PR. 8-8484

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

6265 South Western Av«

VAU. kasdien 2—4 p. p. Ir 7—9 vak
Trečiadieniais, šeštadieniais Iz 

sekmadieniais uždaryta

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Street 
Vai. 1 Iki 4 v. p. p. lr 6—8 v. vak. 

šeštadieniais 1—4 v. p. p.

I’eL ofiso' PRospect 6-9400
Rezid. PRospect 6-9408

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(Vaškevlčlūtfi)

GYDYTOJA IR CHIRURG1 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-3 p.p. Ir nuo 6-8 vaL 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniais 
Ir kitu laiku tik susitarus.

Tol. ofiso VIctory 2-1581
Rez. VIctory 9-070

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

80£ West 3Ist Street
Kamp. Halsted lr 81-mos gatvlUH 

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

Išmok6jo Ir išmoka snkštesnins dividendai

Chicago Savings and Loan Association naujai 
statomas namas, kuris bns baigtas šių metų gale.

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

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

tumas yra tik toks: kai kurios bendrovės yra patogesnės taopytojnl.
Ir telkia pelningesnius Ir naudingesnius patarimas. /

Chicago Kavings nuo pat savo įsikūrimo 1924 m. per dengiau, negu 82 metas, visada išmokėdavo tanpytojams visas taupy
mui įdėtas somas su aukštais dividendais. Kas liečia pelningus patarnavimus — tai Chicago Savings yra viena iš nedidelio skai
čiaus tų bendrovių, kurios nemokamai teikia patarnavimus, iškeičiant čekins, apmokant šeimų sąskaitas lr atliekant kito 
klas pinigines operacijas. v

Chicago Savings b-vė, sąžiningai ir ekonomiškai prityrusių liet tvarkoma, padidino savo tartą daugiau negu Iki $18,000,000. 
Kviečiame visas pss mus į m0sų pažangią, tvirtą finansinę įstaigą. Gyvenantieji toliau gali taupyti laiškais — atsiklauskite.

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

CURRENTLY — AUKŠČIAUSIAS DIVIDENDAS IŠMOKAMAS ANT PAID UP ĮNVEKIMENTŲ SKYRIAUS.

▼ak. šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 
Trečiadieniais pagal sutartį 
Ofiso tel. Vlrginla 7-0038 

Rezidencijos tel. BEverly 8-8944

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Spee. moterų Ilgos ir akušerija) 

4055 Archer Avė.
Kampas Archer lr Californla Ava. 

VAL.: 2—4 Ir 6—8 ▼. p. >,
Šešt. 2—7 vai. p. p.,
Išskyrus sekmadienius.

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STetfart 3-4611

DR. J. GUDAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted lr 85-ta gatvl) 

VAL 1—4 lr 6:30—8:80 p. p. kas 
dlen Išskyrus trečiadienius. Atidaro 

šeštadieniais 1—4 vai.

Tel. WAlhrook 5-2670
Res. HUltop 5-1560

Dr. Alexander J. Javols
(JOVAIŠAI)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marąuette Medical Center 
6132 So. Kedzie Avenne

VAL. 2—4 p. p. lr nuo 7—9 v. vak
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tsl. ofiso PR. 6-8888, rez. RE. 7-9191

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 We»t 68rd Street

VAL kasdien nuo 2—4 p. p. lr 7:80 
iki 9 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta

Telefonas GRovehUl 6-1595
DR. ALDONA A. JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO

PRITAIKO AKINIUS

W. 62nd St., tel. RepubUc 7-8818. 

Ofiso telefonas — BIshop 7-9696

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenne
(Kampas Kedzie lr Archer).
Vai. kasdien nuo 2 Iki 9 vai. 

Trečiad. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpubllo 7-2290
BPECI. CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2745 West 69th Street

VAL.: Pirm., antr.. Ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 ryte lr nuo 6:00—8:00. 
Šešt. nuo 2:00 — 4:00, Trečiad. lr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Dr. Antanas Rudokas, 0. D.
Tikrina akis: pritaiko akinio*, 

keičia stiklus lr rSmua.
4455 So. Oalifornia Avė., Ohicagi 

Šaukite YArds 7-7381 
Priima: vakarais 6 Iki 9; šeštad 

10 vai. ryto Iki 4; trečiad. Ir sekmad 
tik susitarus

Tel. ofiso PR. 0-6416, rez. HE. 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marąuette Rd.
VAU. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 iki 8 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį

Tel. ofiso CA 6-0257, res. PR 8-9861

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

TeL ofiso CA 6-0237, rez. PR 6-66U 
Rezid. 6600 8. Arteslan Ava.

VAL. 11 v. r. Iki 8 p. p.: 8—» x

DR. G. SERNER
LBETCVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 96 metq patyrimo
Tel. YArds 7-1899 
Pritaiko akinlaa 
Kreiva* akla * 

Ištaisė.
Ofisas Ir akiniu dlrbtnvg 
756 Best 86th Street 

Vai. nuo 10 iki 2, nuo 8 iki S, tra- 
•'iad. nuo 10-12, penktadienį 19-8 U 
šeštadieniais 19-2 vai. popiet.

virs ae i

Valandos: 9— 
susitarimą

2422 W

■12 Ir 7—J v. v. pagal 
Išskyrus trečiadienius

eet Marųnette Rd.

Telefonas REllanco 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS)
8925 Wwt 59th Street 

VAL 1—4 popiet, 8:80—8:80 vak
Trečiad. pagal sutarti

T«(. ofiso lr buto OLympta 9-4160
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4938 W. 15th SU. Cicero 

Kasdien 1—8 v. Ir 6—8 v. vakare. 
Išskyrus trečiadieniu*

Bntae 1636 So. 491h A«e. 
isštadienlats 18 Iki 4 popiet

rel. ofiso YA 7-4787, rez. PR ••I9»

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR- CHIRURGAS 

(646 S. Ashland Avė. (kamb. 811 >
Vai. nuo 2—4 lr 6—8: trečiad., šeš 
tad. Ir sekmad. tik pagal sutartį. 

leUru neatsilieps vlišmlnėtl telefonai
šaukite MIdway S-OOO1 I MVlRGfr

P. ŠILEIKIS, O.P.
Orthopedas - Protezlstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai. Kpec. pagalba kojom

(Areh Hupporta) (r tX
Vai.: 9-4 lr 6-8. šeštadieniais 9-1. 
)BTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 

9860 W. 63rd St. Chlcaso 99, 111. 
Tel. PRospect 6-6084.

Tik tas užsitarpauja laisvę 
ir gyvenimą, kuris kasdien dėf 
jų kovo ją. Gocthc

Skcibkites "Draufc”!
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BOLŠEVIKIŠKOJI BESTIJA
Po to, kas įvyko Vengrijoje, akliausias turi praregėti bei 

pamatyti, kas yra rusiškasis bolševizmas. Tai yra nekaltų žmo
nių kraujo ištroškusi bestija. Ji nepasisotino Rusijos žmonių 
krauju, nepasisotino savo artimesniųjų kaimynų krauju, bet ir 
toliau siekia daugiau žmonių prisigriebti į savo kruvinus nasrus.

Buvo laikai, kai Kremlius pasauliui kalbėjo, jog visa eilė 
tautų savo laisvu noru susidėjo su juo, prisijungė prie Rusijos 
ar persiorganizavo kaip jos satelitai, panašiai kaip Lenkija, Veng
rija ir kt. Daug kas tuo patikėjo. Todėl Maskva ir buvo pra
dėjusi siūlyti Vakarų pasauliui taikų sugyvenimą, nes tikrai jau 
manė, kad jos milžiniškoji propaganda, kokią ji vedė visą laiką 
ir visur, jau bus įtikinusi laisvąjį pasaulį, jog satelitai ir anek
suotieji kraštai, kaip Lietuva ir kitos Pabaltijo valstybės, tie
siog iš kailio neriasi džiaugsmu, kad jos yra vienos ar kitos 
formos komunistų kontrolėje.

Tačiau ši komunistų propaganda nepavyko, šiomis dienomis 
įvykusieji sukilimai Lenkijoje, ypač Vengrijoje, parodė, kaip 
nekenčiami ten*buvo komunistų režimai, kaip norima nusikra
tyti bet kokios komunistinės kontrolės. Sukilę Vengrijos darbi
ninkai, studentai, moterys ir net vaikai paguldė savo galvas ir 
praliejo kraują, siekdami pilnos nepriklausomybės, siekdami iš
vyti lauk iš savo žemės įsiveržėlius — ginkluotas rusų gaujas. 
Deja tos gaujos buvo perdaug gausios, kad vengrai atsilaikytų.

Ginkluota bolševikiškoji bestija, išžudžiusi dešimtis tūkstan
čių kilniausių Vengrijos sūnų ir dukrų, vėl savo žiauriomis rep
lėmis sužnyba visą to krašto gyvenimą. Jie šaukėsi, desperatiš
kai šaukėsi įr kruvinomis ašaromis maldavo laisvųjų pasaulio 
tautų pagalbos, bet... susilaukė tik užuojautos ir šiek tiek pa
žadų. Jungtinės Tautos, kurios turėjo tuojau efektingai veikti, 
nutarė pareikalauti, kad rusų armija pasitrauktų iš Vengrijos ir 
netrukdytų jos žmonėms tvarkytis laisvai ir nepriklausomai. 
Kaip visa tai naivu! Lyg JT ligšiol dar nežinotų, kad prašymai, 
notos ir susitarimai Kremliaus budeliams nieko nereiškia. Taip 
pat ir prez. Eisenhovveris yra naivus, manydamas, kad jo prašy
mas, pasiųstas Bulganinui, prašant nežudyti Vengrijos žmonių, 
bus išklausytas. Gaila, kad net JAV pasiuntinybės Budapešte 
rūmų sudaužymas (rusų bombomis) neįtikino JAV imtis grieiž- 
tesnių priemonių.

Gerai, kad JAV vyriausybė kreipėsi į Jungtines Tautas ir 
darė joms pasiūlymus. Tik gaila, kad nepasiūlė Jungtinėms Tau
toms tuoj sudaryti ginkluotą jėgą ir siųsti į Vengriją, kad iš 
ten išvytų rusų armijas. Turėjo pasielgti taip, kaip anais metais 
pasielgė Trumanas Korėjoj. Kai komunistai užpuolė Pietų Ko
rėjos respubliką, JAV pasiūlė Jungtinėms Tautoms sudaryti 
jungtinę armiją ir ginti užpultąją.

Jei Jungtinės Tautos to nedaro ar mano, kad jos nėra pa
jėgios panašiais atvejais efektingai pasielgti, jų egzistencija yra 
nepateisinama. Juk dėl to ir Tautų Sąjunga susmuko, kad nepa
jėgė ar nenorėjo skubiai ir efektingai imtis žygių tarptautiniams 
konfliktams išspręsti. Įvykiai už geležinės uždangos ir prie Su- 
ezo kanalo yra Jungtinių Tautų kvotimai. Ar jos juos išlaikys? 
Jei ne, JAV turėtų jų nebegloboti ir iš jų pasitraukti. „

Gaila, kad ne tik prez. Eisenhoweris, bet ir demokratų kan 
didatas į prezidentus StevenBonas, be prez. Eisenhovverio kriti
kos, nieko pozityvaus nesiūlo Vengrijai gelbėti ir karui prie Su- 
ezo sustabdyti. Jo kalbos apie karinių jėgų mažinimą šiandien 
yra ypač pavojingos, nes matome, kad Sov. Rusija, bolševikiš
koji bestija, yra užsimojusi visų tautų ir visų žmonių laisvę 
triuškinti karine jėga. Eisenhowerio vyriausybė, paveldėjusi už
sienio politiką iš demokratų ir nežymiai ją tepakeitusi, šiuo me
tu turėtų ją iš pačių pagrindų peržiūrėti ir pakreipti pavergtųjų 
tautų laisvinimo bei Jungtinių Tautų perorganizavimo keliu. Ki
taip bolševikiškoji bestija pradės grasinti mūsų pačių saugumui.

Dėl Dulles notos Maskvai
Praėjusios savaitės pabaigoje tautinėse grupėse didelį su

sijaudinimą sukėlė Washingtono “The Evening Star” reportažas 
apie valstybės sekr. Dulles notą Maskvai, pasiųstą per Jugosla
vijos užsienio reikalų ministerį. Notoje liečiami sateltinių vals
tybių reikalai, duodant pritarimą “tautiniams komunistiniams 
režimams ir patariant dėl jų greitai susitvarkyti, kad plačiau ne
prasiveržtų sąjūdžiai dėl pilnos nepriklausomybės. Lietuvą no
toje liečiantis klausimas yra toks: būk tai JAV nenorinčios, 
kad antisovietinės Europos sienos būtų nustumtos iki pačios 
Sovietų Sąjungos buvusių sienų. Notoj kalbama ir apie buferinę 
zoną tarp Rytų ir Vakarų. Rodps ir klausti nereikia, kas tą 
zoną sudarytų. Joje pasiliktų ir Pabaltijo valstybės, tikriausiai 
tokioje pat būklėje, kokioj jos dabar yra.

Galima manyti, kad p. Dulles šia savo nota bandė sovietus 
nuraminti, tačiau jis pamiršo, kad turi reikalą su tautų žudy
tojais, sutarčių laužytojais ir Imperialistais, kurie niekur nesu
stos savo kėslų siekdami. Rimti valstybės politikai ir diploma
tai turėtų geriau pažinti padėtį ir komunizmą bei daryti rimtus 
žygius, bet nežaisti mažesniųjų pavergtųjų tautų likimu, o pa
dėti joms išsilaisvinti ir jų pavergėjus sudrausti. Prie Dulles no
tos teks dar sugrįžti, nes ji tikrai daug ką paliečia. Be to lauk
sime, kaip į tai reaguos pats Valstybės Departamentas, nes jis 
yra gavęs daug atsiliepimų ir paklausimų.

SOVIETAI VENGRIJOJE

Situaeiniamp plane matyti Vengrijos miestai, 
didieji sukilimų židiniai. >

kuriuose buvo patvs 
(INŠ)

— Tautų bendruomenė gyva. 
Ji vistiek kada nors įvyks. Bet 
ne vistiek kaip ji įvyks. Jei ji 
neįvyks taikiu keliu, tai įvyks 
kruvinu smurtu ir visišku žmo
gaus paniekinimu. Jei ji vyks 
smurto nepastoviu dėsniu, tai 
žmonija dar ilgai skendės krau
juose, ašarose ir skurde. Dėl to 
laisvojo pasaulio turėtų būti 
dedamos visos pastangos ir ture 
tų būti pajungtas visas krikščio
niškosios kultūros genijus, kad 
tautų susijungimas vienon šei- 
mon vyktų taikiu laisvės ir lygy 
bės principu.

Kuriant tautų bendruomenę, 
kaip J. Aistis pabrėžia, svarbiau 
šia įgyvendinti du dalyku:

— Rasti visuotino autoriteto 
arba valdžios formą bei pagrin
dą ir iš žmonių tarpusaviu san
tykių pašalinti smurtą.

Iš visų smurto rūšių mūsų 
rašytojas visu smarkumu pasi
sako prieš karą:

— Karas yra ne kas kita, kaip 
tiktai žudymas ir plėšimas. Ka
dangi nei žudyme, nei plėšime 
negalima' įžiūrėti žmoniškumo 
tai karui beveik visada išran
damas idėjinis pagrindas.

ja masinį pikctavimą tų salių, , didmiestis kaip nors prasmin-rezultatus tučtuojau, pranešti lie 
kuriose vyksta to baleto pa-1 giau prisimintų bei pagerbtų ir tuviškajai visuomenei. Nėra kal- 
sirodymai. tūkstančius nuo bolševizmo nu- ti ir laikraščiai, kurie ne patys

Ukrainiečių veikla Į kentėjusių latvių bei Latvijoj paruošia tuos žemėlapius, bet
Tik ką suvažiavę VVindsoran nepriklausomybės 38 metines. Ir gauna juos iš stambiųjų agen-

Kanados ir JAV ukrainiečių at
stovai labiausiai jų bendroje 
veikloje pasižymėjusį tautietį iš 
rinko “The Ukrainian of 1956”. 
Toji tradicija puoselėjama jau 
eilę metų ir kiekvieną kartą tuo 
būdu pagerbiamas daugiausia 
nusipelnęs ukrainietis. Labai 
gražus ir vertingas asmens at- 
žymėjimas.

Savo metu šis bendradarbis 
spaudoje kėlė ir vieno stambaus 
lietuviškojo įvykio rengėjams

Tą pagrindą besistengdamas 
paneigti, J. Aistis pažymi:

— Karo piktumo šaknys glū
di ne tame, kad jis žudo ir ver
gia žmogų, bei naikina sukur
tąsias vertybes, bet kad jis be
veik visada yra pateisinamas.

Aistis karui neranda jokio 
pateisinimo, tik apie apsigyni
mo karą dar žada sekančiuose 
numeriuose rašyti. Mūsų poetas 
puoselėja viltį, kad artėja die
nos, kada bus nušluotos imperi
jos, pavergiančios tautas, bus 
sukurta tarptautinė bendruome
nė, kur tautų santykiai bus tvar 
komi teisės, o ne jėgos princi
pu:

— Kažkaip tikiu, kad ilgai
niui paskirų tautų valdžios bus 
daugiau panašios į šių dienų sa
vivaldybes, negu į esamas ar 
buvusias valdymo ar valdymosi 
sistemas.

J. Aisčio viltys ir svajonės 
gražios ir realios. Ir dabar ta 
kryptimi jau būtų daug pasiek
ta per Jungtines Tautas, jei ne 
Sovietų Sąjungos ir jos sateli
tų sabotažas ir trukdymai bei 
nepasotinami imperialistiniai šie 
kimai. — Dr. J. Daugpilis

primygtinai siūlė ir mūsuose į- įvykdymui, 
vesti šį paprotį ir tinkamai iš
kelti kiekvienais metais tą tau-' 
tietį ar tautietę, kurie ar tai 
kultūrinėje, ar politinėje, ar ki
toje/ bendroje veikloje yra la
biausiai išsiskyrę, daugiausia pa 
dirb'ėję lietuviškųjų reikalų la
bui, Lietuvos ir lietuvių vardą 
išgarsinę. Veltui buvo pastan
gos. Iš kaikurių institucijų te
ko gauti atsakymus, kuriuose 
apgailestaujama, jog pas mus 
tai atlikti beveik nebegalima, 
nes perdaug būtų nepatenkintų
jų iš kitų ideologijų tarpo, ku
rioms iškeltasis tautietis nepri
klausytų. Jei toks teigimas yra 
tiesa, tas tik rodytų, kaip daug 
mes esame atsilikę ir nesubren
dę visuomeninėje plotmėje. Svar 
biausia — mums stinga meilės 
lietuvio lietuviui ir platesnės pa
kantos savajam tautiečiui, nors 
ir skirtingai galvojančiam.

Latvių vėliava virš Detroito 

Pasinaudodami visų amerikie
čių dideliu dėmesiu įvykiams so
vietų dominuojamoje Europos 
dalyje, saujelė Detroite gyve
nančių latvių pasistengė, jog tas

taip nuo lapkričio 11 iki 19 d. 
virš Detroito rotušės plevėsuos 
nepriklausomos Latvijos Vėlia
va. Tokį reikšmingą sprendimą 
padarė Detroito Miesto Taryba.

Savo metu kaikurių to miesto 
lietuvių tarpe buvo kilęs suma
nymas stengtis, kad viena kuri 
gatvė būtų pavadinta Lietuvos 
ar Vilniaus vardais. Bet iki šios 
dienos ta prasme dar nieko ne
nuveikta. Šis laikas ar tik ne
būtų pats geriausias sumanymo

Lietuviuose

Daug kas kaltina Vliką ar Al
tą, jog šios įstaigos nieko neda
rančios, kad būtų atitaisomi vi
si tie gausiai ir kasdien spaudo
je matomi Europos žemėlapiai, 
kuribose prie mūsų Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos nieko kito 
nepažymėta, kaip tik “Russia”. 
Didžiųjų spaudos sindikatų pa
ruoštieji žemėlapiai lyg ir są
moningai ignoruoja Lietuvos 
vardą ir be jokių skrupulų in
formuoja milionus amerikiečių, 
kad ten, kur turėtų būti Lietu
va, likosi tik paprasčiausia Ru
sija.

Mūsų manymu, kaltinimai Vii 
kui ar Altui yra visiškai nevie
toje ir ne tuo adresu siunčiami. 
Turime juk ir savų informacijos 
įstaigų bei asmenų, kurie kaip 
tik dirba informacinį kitatau
čiams skirtą darbą. Ir tų asme
nų, kurie, paprastais žodžiais 
tariant, “iš to duoną valgo”, 
kaip tik ir būtų pati pirmoji pa
reiga reaguoti į tokių žemėla
pių spausdinimą ir apie gautus

turų.

SOPHIE BARČUS 
MDIO PROGRAMA

Ift WGE8 stoties — Banga 1390 
NIO PIRMAI). IKI PENKTĄJĮ.

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAI). 8:30ikl 8:30 rvte

PIKMADIENN1O vsuk. nuo 7—8 v 
SEKMAI). 8:30 --9:30 v. r. Iš stoties

\VOPA — 1490 kil.
7159 SO. MAPLEVVOOD AVĖ.

Chicago 29, 111. HEmlock 4-2413

IR ATVIRU ODOS LIGŲ 

ATVIRŲ ŽAIZDŲ 

NUO UŽSISENfcJUSIŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ZAIZDŲ, 
negali ramiai sCdBtl Ir naktimis 
miegoti, nea jų užaisenBjustos žaizdos 
alettl Ir skauda. Kad pašalinti ' tg 
aiežfijlmg Ir skaudBJimg senų atvi
rų Ir skaudžiu žaizdų, uždfiktte 
LEGULO Olntment. Jos gydymo 
ypatybes palengvins jusu skaudSji- 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak- 
J. Vartokite lu taipgi nuo skau

džiu nudegimu. Ji talpg* pašalina 
oležBJiuią. ilgos vadinamos PSORIA- 
318. Taipgi pašalina peršAJimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovinimu odos Ir perplyšlmg 
Carpplrščlų. Yra tinkama vartoti nuo 
Įtinstančios, suskilusios odos dedlr- 
rlnlu. odos lšbfirlmų Ir t. t., taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada pa 
slrodo skaudus lSbBrimas nuo vysty
klų. JI yra »®ra gyduo]* nuo 1A- 
«lrtlnlų odos Ilgų. Le
<ulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ot. |1.J6, Ir 11.50.
Pirkite vaistlnBseChl 
sagoj Ir apyllnkSse—
MUvraukee, Wlsc..Oe 
ry. Ind.lr Detrolt, Ml- 
shlgan arba rąžyki
te Ir atslysklte Mo- 
ney order |

LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, III.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS REKORDAS.

TAUTYBIŲ GYVENIMO ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Suomių tarpe

Simpatingieji mūsų šiaurės 
kaimynai suomiai šiame krašte 
turi gana stiprias ir labai kultū
ringai besitvarkančias kolonijas. 
Tuo pat metu, kai lietuviai ar ir 
kitos tautos tik nedrąsiai galvo
ja ar turi planus apie savų aka
deminio lygio mokslos įstaigų 
kūrimą, suomiai turi savąją ko
legiją, kurioje itin sustiprintas 
suomių kalbos ir literatūros dės 
tymas. Taip vadinamas Suomi 
College yra Michigano valsty
bės šiaurinėje dalyje, Houghton 
vietovėje, ir čia mokosi bei suo- 
mistikos žinių lobyną sau krau
na 150 jaunų suomių kilmės a- 
merikiečių. Kolegijoje be to dės 
tomą komercija, muzika ir liu
teronų teologijos kursas, ruo- 
šiąs dvasiškius suomių sinodo 
bažnytinėms institucijoms. Ko
legija buvo įsteigta dar 1896 m. 
prie jų vietinės parapijos ir pa
laipsniui išvirto į rimtą augšto-

jo mokslo įstaigą ir šiuo metu 
turi visas valstybinių švietimo 
autoritetų pripažintas “junior 
college” teises.
Jugoslavai prieš raudonuosius 

šokėjus

Šiuo metu po Jungtines Ame
rikos Valstybes gastroliuoja 
valstybinio jugoslavų baleto gru 
pė, kurie, tiesą sakant, sutrau
kia pilnas auditorijas žiūrovų, 
kurie didžiu pasitenkinimu pri
ima Tito atsiųstus menininkus. 
Amerikiečiai jugoslavai, išnau
dodami gerą progą, ryšium su 
to baleto pasirodymais ir gau
siais spaudos atsiliepimais, savo 
ruožtu informuoja tą pačią spau 
dą apie tikrąją padėtį Jugosla
vijoje, Tito intencijas ir pabrė
žia, kad jų kraštas visvien tebė
ra komunistinis ir žmogaus pa
grindinės laisvės ir teisės ir to
liau dar nebeegzistuoja raudono 
joje Jugoslavijoje. Dar kitur, 
aktyvesni jugoslavai organizuo-

U
T
U
nOINSURED 1 " " 

- UPTO“ , ■s'^ L
FEDERAL
5AVING5

Chartered A Snpervleed 
by the <7. 8. Govenunent

AND LOAN ASS’N

• Įsteigta Chicrgoje 1905 metais.

• Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karas, 
ekonomines depresijas, panikas ir krizes ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutau
pytą dolerį.

• Angštos dividendas išmokėjo visada be per
sto jimo.

• 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 l

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

JOHK J. KAZAHAUSKAS, Pm

Ohsrtsrsd ir Bapcrri—d by ths United States Govcnunnt

Įstaigos VALANDOS: Kaadiea nuo S-tos ryto iki 5 vai. po pietų. Ketvirtadieniais ano fl-toe valandos 
ryto iki 8 vaL vakaro. Seitadieaiais nuo 0 vaL ryto iki 1 vaL po pietų. Trečiadieniais visai neatidaroma

ELĖ MAZALAITĖjĄ

Poetas apie tarptautinę politiką
Jonas Aistis mums visada bunių, draugų bei pažįstamų vie- 

vo mielas kaip pirmaujantis po-Inas ir už įstatymo. Kenčiau pa- 
etas, rašytojas. Tačiau dabar) nieką, skriaudas ir net kerštą 
naujausiame (lapkričio mėn.) tų žmonių ir tos šalies, kuriems

PJŪTIES METAS

“Lietuvių Dienų” numeryje ran 
dame jį besigilinantį į valsty
bės mokslus ir tarptautinių pro
blemų painiavas. Kas palenkė jį 
padaryti tokį posūkį? Ii dalies 
jis pats duoda atsakymą minė
tame straipsnyje (antrašte: 
“Pastovios taikos sąlygos’’):

— Per antrąjį karą netekau 
savo valstybės globos ir gyve-

ROMANAS

109 tęsinys
Jis pasilenkė prie vandens ir užpylė ant rankų — 

ne, ką jis galėjo užpilti? Ten buvo ledas, — jis susi
juokė, >— kaip senoviška cukraus galva turėtų vanduo 
atrodyti, jeigu jį išluptum iš augšto indo. Ji reikėjo 
suskaldyti, apačioje galėjo būti kiek laisvo vandens. 
Laisvė? Kas yra laisvas?—Jis nuėjo jieškoti medžio, 
ir dabar pamatė, kad bažnyčios prieangyje, kairėje, 
gulėjo begalės medinių dalykų: morai, katafalkas, 
lentos Velykų Karstui. Jo vyrai ne kaip buvo dirbę. 
Po ilgo tąsimosi jis išsuko vieną koją Iš morų, bet ji 
nelindo į indą, reikėjo apdrožti peiliu, jis sako, kad 
taip gaišta, jis nenori, kad jie ateitų ir jis būtų už
kluptas nesiprausęs. Pačiame dugne jis rado vandens, 
juo pripildė delną ir nuplovė akis. Jis sučiulpė sudau
žyto ledo — karšta kava, — susijuokė, ir sušukavo 
plaukus. Jis atsiminė, kad turėtų turėti veidrodėlį. 
Taip buvo. Jis matė veidą, save, ir jam dabar atrodė 
keista, jog nebuvo niekuomet stebėjęsis, kad šitame 
stikle esi toks mažas — ir nūnai tai žeidė, tarytum

nau svetimame krašte be gimi- kūrug tautų bendruomenę:

kadaise jaučiau didelę simpati
ją. Tada kaip tik man panūdo 
-jiuqv sąąZąspBA oidv sbAiCuiį 
nvT?Įvąs fuiĮaę oąifĮd ftmuns 
nas ir tarpusavius žmonių san
tykius...

Ir iš to gimė minėtoji jo stu
dija. Joje jisai stipriais žodžiais 
kelia mintį, kad reikia pasaulį 
išvesti iš ligšiolinio fatalizmo, 
ir tai bus galima padaryti su-'buvai priverstas susitraukti.

O, tu atrodai puikiai, — sako, — toks įdomus ležimis apkalti.

veidas, įlindęs į jauną barzdą, tiktum sakyti fanatiš
kas kalbas, kaip tiktai tokiomis akimis, švitinčiomis 
vidaus ugnimi — taip kalba brošiūros, vidaus ugnis! 
Aš jos turiu — aš nemanau, kad man beužteks, su
laukti atidarant duris — mane degina kitaip, kai su
judės raktais, jie neras manęs.

Jis stovės tamsoje ir įėjęs iš dienos negalės stai
ga matyti, ir tada jis stvers už sprando! Nebūtinai 
nusmaugt, bet tiktai tas malonumas palaikyti tokį 
gyvulį savo pirštuose. — Niekis, drauge, ar ateis vie
nas? Ir nuogom rankom? — Tai tada šalta ir panie
kinanti šypsena, tik.,Bet jeigu vienas? Neis vienas — 
kur regėjai, kad jie po vieną vaikščiotų.

Ir jeigu ateis? — šitaip galvojo jau praėjus pie
tų laikui, jau netrūkus artės suotemiai, ir nebuvo nie
ko girdėti, ir tada jis tarė: — O jeigu ir šiandien ne? 
— Bet po trijų dienų jie atsiųs maisto, kitaip stačiai 
neįsivaizduojama, — ir maistą atneš vienas, žinoma, 
vietinis milicininkas — jis neišeis!

Jo rankos darėsi, kaip virvės, jos turėjo, būtinai 
turėjo apimti ką nors! Daugiau nebegalėjo laukti, už
tenka. Ir kodėl dar tikėtis to, kodėl nepagreitinti pa
čiam? Jis apėjo bažnyčią, jis žinojo ją visą, bet, gal
būt, kas nors naujo, ar užmiršta, o tenai ir yra pasa
kos vartai? Tačiau nebuvo pirma durų į rūsį bažny
čioje nei zakristijoje, ir nėra dabar — neiškelsi ak
meninių plytelių, ir jeigu taip, po jomis yra daugiau 
kas pralaužti, ir jeigu įkrisi ir ten, maži langai ir ge-

Jis teisingas buvo: kalėjimas saugus. — Kaip tu 
prieisi prie lango, jeigu juos atidarinėja tiktai ilgo
mis kartelėmis? Jie ne tam, kad pro juos išlįstum. O, 
jie būtų tam, jeigu galėtum prilipti? Jis žvalgėsi, tarp 
dviejų langų stovėjo klausyklos, viskas tarp dviejų 
langų. Jisai užsikorė ant vienos, bet vos pirštų galais 
tepalietė lango rėmus *— jis negalėjo net matyti, ar 
lauke buvo kas nors, saugojantis šuo. Jis nušoko že
myn ir sustojo priešais klausyklą. Tai šitoji buvo nuo
latinė klebono, ir čia, turbūt, jo brolis klausėsi išpa
žinčių, jeigu jam buvo leista turėti tiek laiko.

— Kam jūs čia stovit? Kas pradegino jūsų lan
gelius bent viena didele nuodėme? Mažos vagystės, 
mergina prasiradusi ir jau taip atkentėjusi savyje, iki 
čia suklupo, jog išbluko ir dėmės jos nusikaltimo. 
Keli keiksmai. Kiek gi mes turim keiksmų, savo pa
laimintoje kalboje? Aš neatsimenu, kas kas būtų už
mušęs žmogų, mūsų valsčiuje, neatsimenu. Mažos kai
miškos nuodėmės! — Jis nusisuko ir vėl sugrįžo. — 
Ar nori paklausyti mano išpažinties?

Jis stovėjo veidu į kunigą ir sakė:
— Aš melavau. Kiek kartų? Be paliovos. Aš už- 

mušinėjau. Kiek? Nueikit į karo laukus. O, tai juk nesi
skaito, aš buvau kareivis — bet už ką aš kovojau? 
Aš paleistuvavau. Aš suvedžiojau. Aš juokiausi. Aš 
išdaviau savo brolį. Aš — jis sustojo, bet ištarė dar 
garsiau: — aš nužudžiau savo motiną. — Aš, — tarė 
išdidžiai — aš sunaikinau bažnyčią.

(Bau daugiau)



JL DKAUbAg, UillUAGO, ILLINOIS

Sudbury, Ont. vyrų kvartetu koncertuos ka- — šeštadieninę mokyklą šie-

A. a. Marija -Petrovienė
Po trumpos, sunkios ligos spa \ 

lio 24 d. paliko šią ašarų pa
kalnę M. Petrovienė. Velionė 
buvo labai religinga ir tauri mo
teris. Paliko nuliūdusį vyrą, ku 
ris užprašė, kad kiekvieno mė
nesio 24 d. per ištisus metus bū
tų atnašaujamos šv. mišios už 
a. a. jo mylimos žmonos vėlę. 
Be to už velionės vėlę šv. mišias 
užprašė K. Daunys, M. Dulkienė, 
J. M. Kriaučeliūnai, E. Liaudins 
kienė, J. L. Kuiniai, Šyvokienė, 
Sakalauskai, D. J. Stankevičiai, 
A. Ručkulytė, A. Žilėnas ir visa 
eilė kitataučių draugų. Iškil
mingas pamaldas atlaikė kun. A. 
Sabas. Laidotuvėse, bažnyčioje 
ir kapinėse dalyvavo daug seno
sios ir naujųgios kartos tautie
čių. Bažnyčioje dalyvavo visi 
Sudburio orkestro nariai uni
formuoti. nes V. Petrovas taip 
pat priklauso tam orkestrui. Ma 
lonu pastebėti, kad ir lietuvių 
tarpe pradeda prasiskinti kelią 
gražus krikščioniškas paprotys 
užprašyti šv. mišias ir pasiųsti 
mišių — užuojautos kortelę mi
rusiojo šeimai bei padėti prie 
velionies karsto vieton gėlių.

— Vacys Verikaitis su savo

riuomenės šventės minėjime, ku
ris įvyks lapkričio 24 d., šešta
dienį, gražioj ukrainiečių salėj, 
Frood Rd.

met lanko 21 mokinys. Moky
tojauja kun. A. Sabas ir M. 
Venckevičienė. Mokyklos dar
bas būtų daug našesnis, jei visi

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SK0UN1M0

tėvai glaudžiau bendraadrbiau- 
tų su mokytojais ir labiau pri
žiūrėtų savo vaikus namuose, 
nes pavojai nutautėti yra apsu
pę iš visų pusių, ir kova už lie
tuvybę bei jos išlaikymą emig
racijoje yra labai nedėkinga ir 
sunki. K. A. S.

REAL ESTATE
REAL ESTATE HELP WANTED — VYRAI

f

Apsirūpinkite laiku 
apšildyti savo but$.

GERIAUSIŲ FIRMŲ
PEČIAI,

pradedant nuo $28-0C 

pas
Roosevelt Furniture

Company 
(LIETUVIŲ KRAUTUVE) 

2310 West Roosevelt Road
Tel. SEeley 3-4711 

NeUie Bertulis ir Fellx Ilaadunis, 
savininkai

KrautuvS 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.

Duoną Ir (vairiau skoningas 
bulkutej- kepa

BRORO’S KEPYKLA
8339-41 S. IJtmuilra. Av.

TeL Oliffside 4-6376 
Pr'istatęme ( visas krautuves 
Ir restoranus, taip pat iš
siunčia 1 visus artimuosius 

mlestua

Vestuviy nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūšy specialybė

PRECIN PHOTO STUDIO
(Incorporated) 

EDVARDAS ULIS, sav, 
4058 Archer Avenue

Telefonas VIrginia 7-248)

I*11 IS ARTI IK TOLI BALIUJ
■ PERKRAUSTYMAS

Naujas apeeislus didelis
■ aiinkveiimlH su pilna ap- 
- 4 drauda Ilgus Ir aaUning*. H patarnavimas.
■ R Š E R E N A S
■ 4MS B. Wnnd St., Chh-ago 9.
■ Illinois, tel. VI 7-2972

B-VIŲ LYGOS, KURIOS®

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S 10,000.00
IR

Paskolos Duodamos Namų Įgijimui 
Lengvomis Sąlygomis

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

GRANE SAVINGS A LOAN ASSN.
2555 W. 47th St. Chicago 32, m.

DISTRICT SAVINGS A LOAN ASSN.
3430 So. Halsted Street Chicago 8, HL

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

UNIVERSAL SAVINGS A LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St Chicago 8, UI.

BARGENAI BUDRI KO
JEWELRY DEPARTMENTE

Rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vertės $24.88^ už ........ $9.88'
Bcnrus, Bulovą, Langines, AVittnauer laikrodėliai, vertės

$49.50, su nuolaida už seną laikrodėlį $25.00 — už .. $24.50
Benrus rankinis laikrodėlis su alarm clock, vertės $98.00,
ogulni nuolaida už seną laikrodėlį $49.00 — už .............. $49.00
14 k- gold rankiniai laikrodėliai, 17 akm., vert. $59.50— už $29.75 
17 akm. Self-Wtnding automatiški rankiniai laikrodėliai,
vertės 69.50 — už ................................................................. .. • • • $34.75
Vyriški rankiniai jeueled laikrodėliai, vert. $10.95 — už $5.95 
Rankiniai laikrodėliai, vert. $100., 23 ir 25 akm. — už $19.88

Deimantiniai žiedai - Nuolaida 40%

Cuckoo clock laikrodžių, vertės $29.00 — už ............... $19.00
Kitchen clock, vertės $9.50 — už ...................................... .. $4.75
32 šimotų stainless stecl 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 $81.75 — .... $47.50
6 stainless steel steak peiliai, vertės $5.00 — už.....................$2.45
32 gabalų lėkščių setas, vertės $19.95 — už..................... $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 pavienių lėkščių, įvairiausių formų, vertės po $1.00

v iena — dabar po........................................................ 19c. ir po 29c.
Rašomų plunksnų setas, vertės $1.25 — už ................... 69 centus
Bali point pon. vertės $1.25 — už ....................................69 centus
Parker plunksnos po ...................................................... ............ $1.95
Auksinės plunksnos setas — po ............................................ $1.95
Maži portable radio, vertės $19.00, po ...........• • • • $11-00 vienas
Maži Electric Phonographai (3 speed), vert. $29.95, po . . $19.95 
Automat. nešiojami Hi-Fi phonographai, vert. $49.00 už $29.95 
Columhia Hi-Fi automatiški phonographai su deimanto

adatėle ir 5 metų garantija, vertės $119.00 —• už .... $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
Revere Tapė Recorder, vertės $250.00 — už .......... $149.00
Nauji angliški rekordai (classic Standard ir popular) Colum

hia, Victor, Decca ir kit. komp., vert. 89c., po 19c. ir po 29c. 
Bathroom 2 gabalų cotton rūgs, vertės $2.98 — po .. 98 centus 
72x84 Arctic Manketai, vilnos ir rayon, vert. $12.00 — už $3.95
27 colių pločio karpetukai .................................... po $2.95 jardai
24x48 vilnoniai karpetukai, vertės $10.00 — po ...... $6.30
Didelės micros grynų vilnų hlanketai, vert. $16.00 — po $8.95
72x84 vatiniai hlanketai, vertės $4.50 — už ....................... $2.25
Pagalvės lovoms ........................................... po $1.50 Ir aukščiau
Kai (Iros, didelės micros, vertės $10.00 — po . 
Kaldros prikimštos vilnų, vertės $15.95 — po . 
Kaldros, Daeron, geriausios rūšies, vertės $29.00
Automatiški Toasteriai — po .................................
Elektriniai prosai, General Electric — po .........
Elektriniai prosai — po ......................................
Deep Fryer, vertės $19.00 — po .,.....................
Beil spread, vertės $3.00 — po .........................

•Bed Spread, chennlles, vertės $6.00 — po .........
Bed Spread, vertės $15.00 — po .........................

PO

. $5.95 
$7.95 

$14.95
. $9.95 
. $9.93 

$5.95 
$8.95 
$1.73 

. $2.75 
$6.95

X:

LENGVI IŠMOKĖJIMAI — PALAIKOM IKI KALĖDŲ.

J. F. Sudrik Furniture
(INCORPORATED)

3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 

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

suvūkais visiškai dykai, be pirkimo.

ĮVAIRIOS žinios
Pakrikštijo 95 m. močiutę

Formozoje gražiai plečiasi 
krikščionybė. Iš Nan Chuang 
praneša, kad tenai neseniai bu
vo pakrikštyta 95 metų amžiaus 
močiutė, kuri labai rūpestingai 
išėjo tikybos pamokų kursą, 

i
• Gydytojas į vienuolyną

Medicinos gydytojas dr. Mac 
Muntrie, beveik 50 metų išdir
bęs Afrikos misijose, įstojo į 
benediktinų vienuolyną. Jaunat 
vėje jisai priklausė anglikonų 
bažnyčiai. Į katalikybę perėjo 
1925 metais.

2 mil. dol. gailest. seserų 
paruošimui

JAV viešosios sveikatos tar
nyba paskyrė $2,000,000 naujų 
gailestingųjų seserų paruošimui. 
Ja pasinaudos apie 700 gail. se
serų, 56 augštosiose mokyklo
se gilinančių savo studijas. Da- 

i lis lėšų teks septyniems katali
kų universitetams ir kolegijom,

! kur veikia augštasis gail. sese- 
j rų paruošimo kursas.

Seselės doktoratai Paryžiuj
j Sorbonos universitete, Pary
žiuje, sesuo Camille, Winonoje,

| Minn., esančios Šv. Teresės k-ole- 
| gijos prezidentė, gavo literatū
ros daktarės laipsnį, aukščiau
siu laipsniu. Už nuopelnus pran 
cūzų kalbai ir kultūrai ji iš Pran 
cūzijos vyriausybės gavo gar
bės titulą prie Prancūzų Moks
lo akademijos.

Pirkite dabar prieš žiemą 
(tvlkrauatytl

MARQUETTE PARKE:
Mūr. 4 po 4, centr. Sild., garažas. 
M0r. bung. S kb. ir 1 kamb pa

stogėje, centr. šild., garažas, $16,500. 
Mcd. 5 kamb. su ledų parduotu

ve. $16,500.
Mūr. 2 po 6. centr. Sild., garažas. 
Mūr. bung. 6 kamb., garažas. 
Naujas mūr. 4 kb. ir gėlių krau

tuvė, erdvi ir niodern. patalpa, pui
kūs įreng.

Gražus george 6 kamb.
GAGE PARKE:

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

BRIGHTON PARKE:
Med. 4 ir 3 kamb., $50 pajamų,

$12.000. «. 
Med. 5 kamb. ir 3 kamb. skiepe,

$11,700.
Mūr. 2 po 5, garažas, tuoj galima 

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

centr. Sild., garažas, gera vieta.
Med. 3 butai po 4, $15,200.
Mūr. 4 butai ir taverna su visais

įreng.
Mūr. su taverna ir 1 kamb. 

KITUR;
Med. 2 po 4. $16,500.
Mcd. 2 butai 6 ir 4 kb. $12,000.

SIMAIČIAI
■Realty. Builders. Izwura.no*
. 2737 West 48 St. 

CUffside 4-2390

Prieš pirkdami ar parduodami 
namus, biznius, sklypus ar »irius 
atlankykite mus.

KUTRA-NORKUS REALTY
REAL ESTATE-ENSURANOE 

NOTARY PUBLIC
2405 YVest 51 St. 
YVAlbrook 5-5030

PRospect 8-3579 (vak. Ir sekmad.)
CICERO. 2-jų augštų medinis na

mas (apkaltas "brick siding'u”), 5 
kamb. ir 4 kamb. ir pastoge. Dali
nas rūsys, 2 autom, garažas. Arti 
mokyklos, bažnyčios. Tuojau galima 
užimti. Apylinkėje 14th ir 50th 
Court. Kaina $16.000. JOHN J. KU- 
CERA, Rcaltor, 3901 W. 26th St. 
I.Awn<lal<> 1-1300. ATIjAS SAVINGS 
& LOAN BITLDING.

BUILDING & REMODEIJNG

Statome
NAIVIUS IR 
GARAŽUS

ir atliekame visus statybos ir per- 
1 tvarkymo (remodeling) darbus.

D fi M E S I O !

I MALDOS KUI/I’fRA — SIELOS 
KULTŪRA!

Šių tiesų gyvenimiškai, trumpai ir 
išsamiai nušviečia vienintelė šios rū
šies mūsų kalboje dtudija —

TOMO ŽIŪRAIČIO, O.I’.,

Nevystančios Rožes
Šv. Rožančius ir Gyvenimas.

XI laida

"Sąmoningą, kultūringa malda yra 
galingi kiekvienos asmenybės dvasios 
sparnai į žydriųsias gyvenimo viršū
nes’’ (Autorius).

"Tenka tik palinkėti, kad tautie
čiai katalikai taip vertingų leidinį 
įsigytų ir uoliai perskaitytų” (Kun. 
Jonas Gasiūnas).

Tėvų Domininkonų leidinys. 87 
pusi., kaina tik 50 centų. Užsakymus 
iir pinigus siųskite —

Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, Illinois

DRAPERIJA...
NEMOKAMAL ĮRENGIAME.
Pagaminami pagal užsakymą 

mūsų nuosavioje dirbtuvėje.
KILIMAI...

Pagarsėjusių firmų
Kainos pagal susitarimą. Ne

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

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

sakymą už fabriko kainas.

StANLEY’S
FURNITURE

V
(Lietuvių Krautuvė)

"Kur klientas atsiunčia savo 
draugą”.

792$ Se. Western Avė. 
telef. Pftnpeet 6-2254

Savininkas Stanley C. Tranas

Pirkdami sutaupysite 
ir parduodami uždirb
site per šių Įstaigų.
AL. BUDRECKAS 

REALTY 
4081 Arelier Avė. (prie 

Callfornljos g-vės)
I±A fa y eite 3-3384

W00DW0RKERS
Aldo to make set-ups on sniall 

su,ws, routers, and shapors. Married. 
English speaklng. South West Sldc.

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

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

NORVILĄ
REAL ESTATE SALES 

2000 W. 50tli St. Tel. 1’ro.spect 8-5154

FITTER - YVELDER
Fltter-Welder Nceded for Truck 

Rody and Hoist Installation, and 
Repalr Work. ARC VVelding Ability 
Reųulred. Mušt Have Initiatlvc Good 
Euture for the Right Man.

ONTARIO EQi;iPMENT CO.
7340 Evehange Avė. .

SAgiunw 1-8055

MISCELLANEOUS 
Fvairūs Dalykai

LIET. APDRAUDŲ AGENTTBA
Visų rūšių apdraudos. Automobi 

tlų finansavimas. Notariatas. Valsty
bės patvirtintos kainos.

Prieš darydami apdraudas kitur 
pasiteiraukite pas mus.

JONAS KIRVAITIS, 
WAlbrook 5-5071

INTERSTATE INSURANCE AGENC1 
0108 S. Ashland Avė- Chicago 30, III

J. BREIVE and SON
CONSTRUCTION COMPANY

1442 S. 48th Ct., Cicero 50, ūl. 
Statome nanjua namus ir garažus.

Atliekame visokių trobesių ir patal
pų įvairins remonto darbiu, skubiai, 
gerai ir pigiai.
Saukite DAnube 6-2793 nno 9 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro.
Tel. OLympic 2-5121 nuo 6 vai. 

vakaro iki lt vai. vakaro.

MAILING ROOM 

POSITIONS
A lst class, long estab. national 

org. has scvcral vacancies suitable 
ior meti 25 to 40. Mušt be in good 
jdiysical eondition. Pennauent cm- 
ploynient. Starting salary $51 per 
week. Increase in 90 days, Good 
conditions. 37%i liour wcek. Please 
plionc for appeintincnt.

WHitehall 4-4800
ANALYZERS 

(T. V.)
INSPECTORS 

GOOI) STARTING RATE
COMPANY BENEFTTS 

S0N0RA RADIO & TV CORP. 
2043 W. Carroll

HELP WANTED — MOTERYS

THE NATIONAL SAFETY 
COUNCIL

has several openings for young 
tvomen under 40 permanent 
employment. No experience 
nccessary. Pleasant vvorking 
ccnditions. 37 y2 hours week. 
Starting salary $46 per week.

ŠILDYMAS
A. Stančlauskas 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 S. 49th OOURT, CICERŲ 
Tel. OLympic 6-0775 nuo 8 vai 

ryto iki 5 vai. vakaro.
Telefonas nuo 5 vai. vakaro: Increase in 90 days. Apply 

OLympic 2-6752 7 J

MASTER BUILDERS
General Contracting Co.

(Sav. V. Sodeika ir J. Skorvbskas) 
1600 S. 48TH CT.. CICERO 60, ILL.
Tel. OLympio 2-7381: TO 3-1230

VIKTORAS ŠIMAITIS 
General Contractor

Stato rezidertcinlus Ir komerciniu* 
i namus; pasiūlo sklypus; rekomen

duoja planus; išrūpina statybos kre
ditus. Skambinti vak.: VI 7-4229 
arba rez. tel. BI 7-3310. Kreiptis —

ŠIMAIČIAI 
Realty - Builders - InRurano*

2737 West 43rd Street

iiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiniifiiiiiiniiiiiiii

Antanas lukAs ir sonus
2717-19 West 7lst Street

SOLDINO OONTBACTOBS 
Stato naujus namus, atremontuo 
ja senus. Kreipkitės:

Tol. — HEmlocb 4-5881 
iiniiiiiiHmiiuiiniiHUHiuiiimuiiiiĮĮiĮH
Miiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiib 
= LIETUVIŲ STATYBO8 =

BENDROVR =S
2
I MORAS
_ Builders, Gen. Contractor* s
S Atlieka planavimo Ir šiaty- S
S boe darbus gydytojų ofisų, gy- S 
5 venamųjų ir viešųjų pastatų, g 

Namų įkainavimas Ir įvairūs S 
S patarimai nemokamai. E
2 Kreiptis šiuo adresu: =
š I0RAS STARKUS I
S Kasdien nuo 8 vai. ryto iki 2 
2 6 vai. p. p. Kitu laiku susitarus 2
= T«L PRoeneot 8-2013 =
2 <800 SO. CAMPBELL A VU. = 
= Chicago 29. Illinois = 
glHllimillImMHIIIllHIIIIMIimilIllHimS

Licensed, bonded plumbers
Joks darbas nėra didelis sr maža* 
laukite dabar. Kalbame lietuviška) 

Tel. BEpnbHo 7-0844 
WAlbrook 5-8451

30MC3

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

tiage I’anke 5 kamb. bungalow. 1 
Gražus rūsys, šildymas karštu van
deniu—alyva. 2 automobilių garažas. 
$15,000. A. Sirutis.

Pigiau niekad nelaukit! 2 po 5 
kamb. mūr. namas Gage Parke. 
Abu aukštai puikiai Įrengti. Du at
skiri įėjimai. Rūsio lubos plastcruo- 
tos ir išdažytos. Dvigubas mūr. ga
ražas. $21.000. J. Šaulys.

Skubiam pardavimui: 2 butų med. 
namas Brighton Pk. šildymus karštu 
vandeniu—ąlyva: Rūsys. Garažas. 1 
butas jau laisvas. Savininkas duos 
morgičių. Pilna kaina $15,000. K.
J uknis.

Vilo Marąncttc Parko puikus 8 
kamb. bungalovv su autom, šildymu. 
Dvigubas garažas su pakeliamom du
rim. $f7,000. A. Linas.

Tvarkingas, patogus 6 kamb. mūr. 
bungalow arti 71 ir California Avė. 
Garažas. Prašo $19,000. Volodkevi- 
čius.

štai biirgenjus! 8 apartmentų (visi 
po 4 kamb.) mūr. namas geroj vie
toj, Brfdgeportc. Rūsys. 50 pėdų 
sklypas. Narnų kiek patvarkius — 
pajamos žymiai padidėtų. Dabar 
parduoda už $17,000. A. Rėklaitis.

P L E 0 K A S
REAL ESTATE

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

I’AHDAY I MII kampine krautu
vė, 34x120 pėdų dydžio, tinkiuna 
bet kokiam bizniui, .judrioj gatvėje.
6135 Archer Road, Argo, III. Tel. 
GLobe 1-1310.

MANDEL-LEAR BUILDING 
425 No. Michigan Avė.

vyrai" ir’ moterys’

MEN AND VVOMEN
18 to 35

GENERAL FACTORY W0RK
lst and 2nd shifts 
Machine operators 

Shipping room help
Mcn to learn skilled trade 

Gali —
NOrmal 7-4312

CICERO. 6 kamb. rezidencija, arti 
35th Ir Austin, gazu apšild.. spintos i 
virtuvėje. Mokesčiai tik $9 7. Gara- I 
žas. $16,900; duokčti $5.abu. S\’O- j 
BODĄ, (.013 Cennak Iki. Bl-liop 2- 
21«2.

w w>* w ‘A*w w w a* w w w y a* w w w w yyyy

ISNUOMUOJAMA

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

Išimom, butas suaugusiems, 3 
kamb., gazu ajišild., šiltas vatui, vo
nia ir porėius. 2329 S. Hoyne Avc. 
FRontier 6-2258.

ACTOMOBILEb — TRUCKfl 
Automobiliai — Sankveitmlai

VIKTORO KO2ICOS 
ūetuTlšfca gazolino atotl* Ir Mto 

tatoymaa
vtllekaml motoro remontai, lyginimo, 
l&tymo darbai ir ketėtamoa daly*.

CALL-ME-MOTOkS CO.
5759 R. tVESTERN AVĖ. PR 8-9RŠ1

PARDAVIMUI
.red,“."’ rSŽSnaSSS: i gavimui atiPru? "cabincf ,ti-

bei
VISŲ ROSIU APDRAUDIMAI
J. BACEVIČIUS 

“Varims” Kcal įstate ?
General Instirunee, Notary Public 

5918 S. \Vestem Avė.
RF.p. 7-(1880 arba lil.m. 4-7085 

i!*W*********»»V***»'’»ęj9!****8r,

liąus anglinis pečius. Nebrangiai, 
šaukite VIrginia 7-6640 tarp 7 ir 
7:30 vai. vakare.

Renkite dk" Draiiįg!

PROGOS — ęPPORTUNITIES
GRO8ERTV KRAUTUVE ant 39th 

Place. Maža krautuvė. bet Judrus 
blznin. Geros, švarios prekės. Įsteig
ta prieš 18 metų. Nuolatinė klijcntū- 
ra. Čia gera proga tremtinių porai 
pirkti gerai einant) biznį. Žema kai
na. Savininkas parduoda dėl silpnos 
sveikatos. Geras pirkinys.

CLirrsiUe 4-0398

PIRKITE ir parduokite brvo ne
kilnojamą turtą per mano ištaigą. 
Naudokitėg mane teisingu patarna
vimo.

E. KURŠIUS 
REAL ESTATE SALES 

REpublic 7-G232

.......................................... IIIIIIIIIIIIII.......

---------  - UŽ LIETUVOS
LAISVI 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

2834 So. Oakley Avė. 
Chicago 8, Illinois

(IIINHIHHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIHIIinillimillllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII

Skelhkife “llrainĮe"! Perskaitę dienr. ' Draugą", duokite jį kitiems.



Antradienis, lapkričio 6, 1956

MŪSŲ KOLONIJOSE
Boston, Mass.
SMUIKININKO JUBILftJUS

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno 50 metų amžiaus sukak
ties proga Bostono Lietuvių Kul 
tūros Klubas spalio 28 dieną 
L. T. S. namuose surengė jo mi
nėjimą ir rečitalį.

Sumanymas geras, tačiau bū
tų buvę naudingiau, jei minėji
mas būtų suruoštas platesniu 
mastu, didesnėje salėje, geres
nėse akustinėse sąlygose ir bent 
su pakenčiamu fortepionu. Šiuo 
atveju žymiai geriau būtų tikusi 
So. Bostono Municipal Building 
nebrangi salė: tam tikslui rei
kėjo tik įdėti šiek daugiau triū
so. I. Vasyliūno atliktas Mozar- 
to sonatų vakaras būtų pilnai 
pateisinęs rengėjų pastangas.

Mozurtas
I. Vasyliūnas — rimtas ir pa

jėgus smuikininkas, turįs švelnų 
toną ir nuosajkų atlikimo būdą, 
kas Mozarto kūrybos atlikime 
itin pageidaujama. Jo frazuotė 
nuosekliai išryškinta, muzikos 
stilius gerai pajaustas ir išlaiky
tas. I. Vasyliūnas pagrojo 4 Mo
zarto sonatas smuikui ir forte- 
pionui. Pažymėtinas E moli Nr. 
304 sonatos pirmosios dalies (Al 
legroj gyvas ir jautrus pertei
kimas. Šioje sonatoje koncertan 
tas labai vykusiai pajautė Mo-

Los Angeles, Calif.

Dail. Juozo Pautieniaus paroda
Dail. Juozo Pautieniaus paro

da atidaroma parapijos salėje 
lapkričio 10 d., šeštadienį, 3 vai. 
po pietų.

Oficialus parodos atidarymas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 11 
d., 12 vai. — tuoj po šv. mišių. 
Parodą atidarys Lietuvos gar
bės konsulas dr. J. J. Bielskis.

Visuomenė kviečiama aplan
kyti mŪ3ų dailininko parodą, su
sipažinti su jo naujausiais kūri
niais ir jais papuošti savo namų 
ir butų salonus.

Parodą rengia Dailiųjų Menų 
Klubas.

Pasaulio lietuviams 
Vasario 16 gimnazijos

reikalu
Broliai ir sesės lietuviai!

>

BDIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOI3

PALIEKA KAIRĄ

Amerikos piliečiai bėga iŠ Kairo. (I\S)

viršininkas, dirba Romainių įr Maironio namuose yra tech
sanatorijoj buhalteriu. nikumas, kur mokosi inžineri-

— Kaune Rotušės rūmuose jos studentai ir studentės.

Saulių Černiauskų, jo motinai

A. + A.

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI 
tragiškai žuvus, liūdesio valandoj broliškai 
užjaučia

Detroito Studentai Ateitininkai

Tačiau, perimdama reikalus iš 
buvusių bendruomenės organų, 
Taryba laiko savo pareiga kon
statuoti ir pranešti lietuviško- 

( sios visuomenės žiniai, kad Va: 
! sario 16 gimnazijai vis dar ten- 
1 ka kovoti su gyvybiniais sun
kumais. Ši švietimo institucija, 
teikianti laisvojo pasaulio lietu
vybei daug garbės bei pasidi
džiavimo, drauge yra ir didelio 
rūpesčio šaltinis.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė. tik viso laisvojo pasaulio

mokytis, yra drauge ir dvasinis li ten esanti*ms lietuviams, 
pastiprinimas tiems jauniesiems, Kun* EuKenij«» Sabaliau- 
lietuviams, kurie tų galimybių skas darbuo3asi Pagiryje, 
pavergtoje tėvynėje neturi. į Kun. dr. P. Bielskus, bu- 

Šimtmečiais lietuvis kovojo' vęs prezidento kanceliarijos 
dėl šviesos, reta kita tauta tiek | ==
sudėjo aukų dėl švietimo.

Vokietijos Lietuvių' Bend
ruomenės naujoji Taryba, susi
rinkusi pirmojo posėdžio, gilia 
padėka šiandien mini visus Va
sario 16 gimnazijos rėmėjus.
Laisvojo pasaulio lietuvių para
ma, suteikusi galimybę įkurti ir 
iki šiol išlaikyti stambų 'lietu
vybės židinį, sudarys vieną gra- L, . , ..7 . stangoms nusilptiziausių puslapių- lietuviškosios w 
emigracijos istorijoje. Tik su gi-

zarto muzikos moderuotas dra- Hu susijaudinimu galima šį reiš. 
matiskąsias savybes. I. Vasy- i kįnį min-ti nes vienintelės pa

saulyje laisvos lietuviškos gim
nazijos buvimo bei išsilaikymo 
faktas stiprina tikėjimą lietuviš 
kuoju solidarumu ir didina pa
siryžimą stiprinti Lietuvos lais
vės labui lietuvybės kultūrinį 
darbą bei priaugančiųjų kartų 
lietuviškąją sąmonę.

liūno grojimas padarė rimtą į- 
spūdį atsilankiusiems klausyto
jams. Po kiekvienos sonatos 
smuikininkas buvo labai šiltai 
įvertintas.

Fortepiono partiją sonatose 
atliko jaunasis Vytenis Vasyliū
nas. Reikia pasidžiaugti, kad 
jis fortepiono grojime padarė 
žymią pažangą, tačiau blogas 
instrumentas ir “nebyliai” kla
višai labai appsunkino skambi
nimą ir tinkamą prisiderinimą 
bendram ansambliui.

Instrumentaiinė muzika
Ta proga reikia sveikinti smui 

kininką I. Vasyliūną už nenuils
tantį pasiryžimą plėsti instru- 
mentalinės muzikos akiratį lie
tuvių visuomenėje. Ši sritis dėl 
įvairių hplinkybių yra, galima 
sakyti, dar išskirta iš mūsų kul
tūrinės veiklos. Instrumentali- 
nė muzika dar tebeturi vietą 
tarp nepopularių ir nepelningų 
parengimų. Linkėkime, kad mū 
sų emigracija ir jos organizaci
jos I. Vasyliūno pastangoms bū
tų kaskart prieinamesnės.

Po rečitalio komp. J. Gaidelis 
keliais bruožais atpasakojo ju
biliato išeitą kelią jo pasirink
toje smuikininko — solisto, pe
dagogo ir instrumentalinės mu
zikos propagatoriau3 srityje.

Jeronimas Kačinskas

RADIO PROGRAMA
Liet. Radio Programa IK stotie* 

WBM8, 1090 kll. sekmadieniais 12— 
12:20 vai. per pietus: liet. muzika 
dainos. Ir Magdutės Pasaka. Biznio 
reikalais kreiptis 1 Steponų Minki). 
Baltlc Florlsts, Gėlių ir Dovanų Krau
tuvu, 502 E. Eroadway So. Boston 
27, Mas.. Tel. So. 8-0489. Ten pal 
gaunama lalk. ..Draugas“.

Ar jau perskaitei P. Kesiuno 
romaną

Tarp Žalsvu Palapinių?
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie A) romanų taip rašo: p. Kesifl- ’ 
no romanas ‘‘Tarp žalsvų palapinių’' 
gražiai Iškelia tų pasiaukojimo didu
mų, kur) beviltiškoje kovoje dėl tau 
tos laisvės parodė IJetuvon partlza 
naa. tų idealizmų, kuriuo degė mūsą 
Jaunimas, liedamas kraujų dėl savo 
Komės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
Okupacijų replėse. Todėl A) romanų 
skaitome su malonumu Ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minim) 
žygiai žavės Jaunimų ir kels Jo d va 
šių. šis romanas, atskicldžlųs mūsų 
herolškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme.

296 pml. Kaina $3.00
Užsakymus kartu su pinigais siųskite:

“DRAUGU”

2334 So. Oakley Avo., 

Chicago, Illinois

Todėl
Vokietijos Lietuvių Bendruome-I 
nes Taryba ir turi moralinę stip 
rybę bei pareigą tarti visiems 
laisviesiems broliams ir se
sėms —

PENKERIŲ M ET V 

MIRTIES SUKAKTIS

Tėvynės nelaisvės metais ne
lietuvių paramos dėka įstengusi leiskime Vasario 16 gimnazijai
gimnaziją išlaikyti, ir šiandien 
dar yra priversta šauktis lietu
viškosios visuomenės paramos 
ir kviesti laisvuosius lietuvius 
neleisti gimnazijos rėmimo pa-

Vasario 16 gimnazijos auklė
tiniai yra prisirišę prie savojo 
švietimo židinio ir tikisi, kad lie 
tuviškasis solidarumas jį išlai
kys.

Būkime tikri, kad Vasario 16 
gimnazija ir jos darbas yra do
vana lietuvių tautos laisvės ryž
tui paremti, nes žinia, kad pa
saulyje yra sąlygos jauniesiems 
lietuviams laisvėje lietuviškai

pražūti, neleiskime užgesti šiam 
šviesos židiniui emigracijoje!

PLB Vokietijos Kr. Tarybos 
vardu — Prezidiumas:

J. Kutaitis,
kun. A. Bunga
dr. A. Rukša «

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
— Kun. Juozas Gustas iš Si

biro buvo kaikuriam laikui grį- ■ 
žęs į Lietuvą, tačiau vėliau vėl i 

savu noru išvyko j Sibirą pade- !

A. A.

SALIAMONAS MOCKUS
Jau suėjo penkeri metai, 

kai negailestinga mirtis atsky
rė iš mūsų. tarpo mylimų vyrų 
ir tėvų. Netekome savo myli
mo 1951 m., lapkr. mėn. 2 d.

Nors) laikas tęsiasi, bet mes 
jo niekados negalėsime užmirš
ti. Lai gailestingas Dievas su
teikia jam amžinų ramybę.

Už jo sielų mes užprašėme 
4 gedulingas šv. Mišias lapkr. 
mėn. 10 dienų 7 vai. ir 8 vai. 
ryto Visų Šventųjų parapijos 
bažnyčioje ' ir T. T. Marijonų 
koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus gi
mines, draugus, kaimynus ir 
pažįstamus šiose pamaldose 
dalyvauti ir kartu su mumis

BALYS RADIO & TELEVISION
SALES AND SERVICE

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

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

2646 West 7lst Streat Tel. PRospect 8-5374
Chicago 29, Illinois Sav. B. & J. Brazdžionis

GU2AUSKŲ
BEVERLY Hn.LS OFUNYCIa
(Geriausios gėlės dėl vestuvių, banke 
ų. laidotuvių ir kitų papuošimų.

2445 WKST H3RD STREET 
Tel. PRospect 8-0SS5 Ir PB H-OH54

pasimelsti už a. 
sielų.

a. Saliamono

Nuliūdę: žmona Ona Mockie
ne, dūkto Anele, žentas Anta
nas Kriščiūnas, anūkių ir bro
lis Aidimas Mockus.

-3-
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VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino.

kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yra 
saugu ir pelninga.

Universal Savingg and Loan Association užtikrina saugu
mą Ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentūra 11d 
$10,000.00 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.

Del paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės:

’vv,

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illnois

JONAS GRAD1NSKAS
BLAUPUNKT vokiški 

radijai
I .aliai |Mttobulliita.M trumpų bangų nustatymas; gerai girdėti Europa

J. G. TELEVISION OOMPANY

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

..

AND IX)AN
ASS’N

2555 VVEST 47 th STREET LAfayette 3-1083
B. R. Pietkievvicz, prez.; E. R. Pietklewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Kešiuoj&me čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybės bonus. Taupytajam* patarnavimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
Darbo valandos: plrmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro: 
antr. ir penk. 9 iki 5; treč. uždaryta, o iešt. nuo 9 iki vidurdienio.

CRANESAVINGS

Tragiškai ir nerikėtai s* -» <

A. j* A.

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI mirus,
didžio skausmo valandoje jos vyrui, — Juozui, netekus mylimos 

žmonos, dukroms — Itožei ir Irenai, sūnui Sauliui, — netekus my
limos ii- brangios motinos, LB Detroito Apylinkės Valdyba ir b-nės 

nariai reiškia gilią ir nuoširdžių užuojautą.
Tegu Dievas suteikia Jums jėgą ir ištvermės šią baisią tragediją 

nepalūžus ištverti ir išgyventi. v Jutus užjaučia ir kartu liūdi visa 
Detroito lietuvių bendruomenė.

LB Detroito Apylinkės Valdyba ir B nes Nariai

Mielosioms sesėms Rožei, Irenai, broliui Sauliui ir 
p. Juozui Černiauskui, jų mylimai mamytei, žmonai 

A. f A.

LIUDVIKAI ČERNIAUSKIENEI
tragiškai žuvus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Detroito skaučių “Gabijos” Tuntas

Aldonai ir Antanui Motuzams, jų mylimai motinai 
ir uošvei

A. a. •

VERONIKAI BALSEVIČIENEI mirus,
nuoširdią užuojautą reiškiame.

Juozas Požėla ir dukterys

Mielam Collcgai
- SAULIUI ČERNIAUSKUI, 

jo mylimai Motinai įnirus, gilię užuojautą 
reiškia į jį

L'etuviu Studentu Sąjungos Detroit’o Skyrius

" 15 TOLI IR ARTI

NAUJI OI DELI TPOKAt• NAUJAUSI KMUSTTNIO (MNKfAJ 
HOU METU PATURIMAS-R/SUS IR SĄŽININGAS PATARNAV/MAl

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 S+. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAU>n>*k 5-9209

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON,

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West lllth Street

Viena* blokai nuo kapinių.
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas mieste I

Telef. — CEdarcrest 3-6335

liūdUio valandoj

MAŽEIKA* EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

$84$ 8*. Wwtan Avė. Air Ceadttioned 
7-860$ — 7-8801 AatamobiUame 
baru gyv.aa kltoaa ml«eU telyaat

koplyčių arėta* Jftaų namų.

ANTHONY B. PETKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 $0. WESTERN AVĖ. 1410 SO. 50th AVĖ. 

CHICAGO, ILL. CICERO, ILL.
Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 

T0wnhall 3-2109

JOHN F. ElIDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4605 07 South Hermitage Avenue

Tel. TA 7-1741-2 ii LA 3-9851

4330 34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

SEKANTIEJI YRA NARIAI C HIC A GOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patam*- Mes turime koplyčia.
4rraa dieną Ir nak- visose Chicago* ir
4. Reikale šaūkite Rouelando dalyse ir

tuojau patarnaujame

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 Weet 18th STREET x Tel. SEeley 3-5711,

ALFREDAS VANČE~~
177 WOODSIDE Rd., Riverside, UI. Tek OLympic 2-5245 j

poV|L4s J ridikas
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COramodore 4-2228,

JURGIS F. RUOMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-1138-11381

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 60th AVĖ., CICERO, Ilk Tek OLynaplc t-1008|

ŽIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1*16 W. 46th STREET YArds 7-07811

STEPONAS 0. LACKAWIGZ 
2424 W. Otfa STREET BEpvbttn 7-UU|

3S14 PLACE Tlp^hibi 7-<W1»j

/
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bo — Lietuvių Enciklopedijos — 
bendradarbiai Chicagoje, Lietu-

/ mu
ENCIKLOPEDISTŲ ARBATĖLĖ

Didžio mūsų kultūrinio dar- Leidykla neapsiriboja vien tik
enciklopedijos leidimu. Pvz. iš
leistas Lietuvos žemėlapis, lei-

vių auditorijoje, šeštadienį bu- džiami Krėvės raštai (jų išėjo 
.vo sukviesti arbatėlės. Į Chica- 
gą buvo atvykęs pats enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius, ir

X Chicagos lietuvių masinis 
susirinkimas Lietuvos išlaisvi
nimo reikalu ir dabartinei pa
dėčiai Vengrijoj ir Lenkijoj 
aptarti šaukiamas penktadienį, 
lapkričio 9 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj (3131 So. 
Halsted str.). J susirinkimą 
yra kviečiami visi lietuviai, jį 
organizuoja Chicagos Lietuvių 
Taryba, kuriai pirmininkauja 
Dan Kuraitis.

X De Paul universiteto lie
tuvių klubas šįmet ir vėl buvo 
pakviestas papuošti lietuviškas 
Kalėdų eglutes ir suruošti lie
tuvių liaudies meno parodėles 
universiteto knygynuose. Šįmet I 
tikimasi tom progom turėti la
biau pritaikintos propagandi
nės medžiagos. Dalis gauto 
pelno iš lapkričio 16 d. rengia
mo vakaro bus skirta lietuviš
kai propagandai universitete.

X Lapkričio mėn. 17 d. Chi
cagoje įvyksta tarpmiestinės 
futbolo rungtynės, kuriose su
sitiks Chicagos LFK ir Det
roito Kovas. Tos dienos vaka
re L. Vyčių salėje Chicagoj 
LFK ruošia futbolininkų ir sa
vo nario K. Baltramono 30 
aktyvaus sportavimo metų . su
kaktį, pagerbimo vakarienę.

X Antanina IešmontaitS ir 
Albinas Mickus spalio mėn. 27 
d. priėmė moterystės sakra
mentą. Sutuoktuvių apeigas 
atliko prel. I. Albavičius Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero. Vakare Guobio svetai
nėje prie apkrautų stalų, 
skambant lietuviškoms dai
noms, vyko vestuvių puota. 
Jauniesiems kalbėtojų ir kitų 
svečių linkėta gražaus laimin
go gyvenimo. Vaišių programą 
gražiai ir sklandžiai pravedė J. 
Arštikis.

vienas tomas; surinktas ir iško- 
reguotas antras ir jį tikimasi iš
leisti prieš Kalėdas). Leidykla 

jo iniciatyva buvo sušauktas pa- yra nusistačiusi išleisti ir dau- 
sitarimas prie vaišių stalo. ) giau mūsų kultūrai reikalingų

X Saleziečių vakarienė ruo
šiama gruodžio 9 d., sekmadie
nį, 6 vai. p. p. Chicagoje Vy-„ 
čių salėje, kurios metu kun. A. 
Sabaliauskas trumpai supažin
dins su liet. saleziečių veikia
mais darbais prie Cedar Lalje, 
Ind. Bus parodyta ir spalvota 
filmą.

X Prof. Jono Vilčinsko naš
lei, esančiai sunkioj materia
linėj padėty, paremti Lietuvos 
Miškininkų sąjungos tremtyje 
valdyba paskyrė vienkartinę 
pašalpą $25, prie jos dar pri
dėjo mišk. Šilas ir Norkaitis 
po $5. Viso $35 pasiųsti jos 
globėjui Dirvos red. B. Gaidžiū- 
nui Clevelande.

X Juozas Gribauskas, sek-

Pobūviui vadovavo kan. F. 
Kapočius.

Red. Pr. Čepėnas pranešė, 
kad devyni tomai jau baigti 
spausdinti. Dešimto ir vienuo
likto medžiaga — uoliai renka
ma. Visas redagavimo darbas 
priekin paskirstytas. Lietuvių 
Enciklopedija yra didelis kultū
rinis ir politinis laimėjimas. En
ciklopedija mums brangi ne tik 
savo lituanistine dalimi, bet ir 
kiti straipsneliai, kiek galima 
turi savą, lituanistinį atspalvį 
Lietuvių Enciklopedija įstengė 
įvairių pažiūrų kultūrininkus su
burti į bendrą darbą.

J. Kapočius, Liet. Enciklope
dijos leidėjas, kuris ateinančiair 
metais švęs 30 metų sukaktį 
kaip spaustuvininkas, pasipasa
kojo, kad apie lietuviškosios en
ciklopedijos leidimą jau planavo 
Vokietijoje. Atvykęs į Ameriką, 
ryžosi to darbo imtis. Prisipaži
no, kad kapitalo iš enciklopedi
jos nesukrausiąs. Pagal planą 
per metus turi išeiti trys tomai 
ir per 4 — 5 metus enciklopedi
jos leidimas bus baigtas.

Enciklopedijos kaina — $7.50 
tomas — palyginus su kitomis 
lietuviškomis knygomis nėra di
delė. Skaitant enciklopedijos 
ženklų skaičių, jos toman tilptų 
ketvertas eilinių knygų. “Brita- 
nicos” tomas kainuoja arti 15 
dol., “Americana — 10 dol. Jų 
visų tiražai labai dideli, tai joms 
lengviau, gi mūsų enciklopedija 
turi 2,800 apmokamų prenume
ratorių. Redaktoriai ir adminis
tracija dirba, galima sakyti, po 
kelioliką valandų kasdien. Visa 
J. Kapočiaus 5 asmenų šeima 
dirba, negaudama reikiamo at
lyginimo.

Enciklopediją jriša amerikie
čių rišykla.' Jeigu tik pasitaiko 
pelningesnį darbai, rišykla ati
deda Lietuvių Enciklopediją ir 
dėl to pasitaiko pavėlavimų.

leidinių. Žemėlapio išleidimas 
kainavo $12,000, ir nebus leng
va tas lėšas atgauti.

Enciklopedijos numatoma iš
leisti 21 tomą, papildymų — po
rą tomų; tai iš viso bus apie 
23 tomai.

Bibliotekoms Lietuvių Encik
lopedijos siunčiama: Š. Ameri
koj — 40. į Europą — 8, į Pie
tų Ameriką — 3, į Lietuvą — 
15, į Lenkiją — 4 egz.; paskiri 
amerikiečiai (nelietuviai) pre
numeruoja apie 10. Kongreso 
biblioteka ima du egzempliorius.

Toliau kalbėjo adv. Skipitis, j 
kun. dr. J. Prunskis, dr. Paplė-, 
nas, M. Krikščiūnas. M. Gudelis, { 
inž. Lazauskas, B. Babrauskas 
ir dr. P. Grigaitis.

Pabrėžta, kad enciklopedijoje 
reikėtų išlaikyti proporciją pa
gal dalyko svarbą, bandyti su 
Lietuva susisiekti ir gauti iš 
ten informacijų apie ten esan- 
žius žmones, nors supranta
ma, kad tai yra nelengva.

Apie 27 egzempliorius encik
lopedijos užsakė amerikiečių bib 
liotekos tada, kai lietuviai pra
dėjo eiti j tas bibliotekas ir pra
šyti Lietuvių Enciklopedijos.

Nė viena tremties tauta ne
leidžia tokios enciklopedijos 
kaip lietuviai. Lenkai Paryžiuje 
išleido enciklopedijėlę vieno to
mo. Latviai išleido mažą. kokių 
trijų tomų. Ukrainiečiai yra iš
leidę 1934 m. trejetos tomų en
ciklopediją.

Paaiškėjo, kad inžinieriai ruo
šia technikos terminų žodynėlį.

Dabar Lietuvių Enciklopedija 
laimėjo visuomenės pasitikėji
mą. Matyti, kad šis darbas bu3 
ištesėtas, todėl spauda ir visi 
kiti daugiau pritarimo reiškia.

Techniškai Liet. Enciklopedi
ja gerėja. Paskutiniu metu ras
ta geresnė cinkografija klišėms, 
vartojami geresni dažai, švares
nė ir ryškesnė spauda, stengia
masi tobulinti kiekvieną tomą.

CHICAGOS ŽINIOS
Kalbėjo telefonu su 

Varšuva
Chicagoje, American Hali, 

sekmadienį čekų/laikraščio Na- 
rod klubas buvo suruošęs ban
ketą, kuriame dalyvavo vado
vaujantis čekų veikėjas Aba
tas Ondrak. Jis pranešė, kad tą 
pat dieną (lapkr. 4 d.) jam pa
vyko 6 vak 50 min. iš ryto (1 
vai. 50 min. centro Europos 
laiku) susisiekti su Varšuva ir 
pasikalbėti su kard. Višinskiu. 
Kard. Višinskis yra Varšuvoj, 
jaučiasi gerai, prašė melstis 
už Lenkiją ir laimino su juo iš 
Chicagos kalbėjusio benedikti-

retorius St. Anthony Taupymo nų a^ato ir jo vienuolyno dar
bus.Bendrovės Ciceroje, su žmona 

atšventė praeitą savaitę 15 me
tų vedybinio gyvenimo jubilė- 
jų. Daug draugų ir pažįstamų 
juos pasveikino su nelauktais 
linkėjimais.

X Bernardas Brazdžionis ir 
kun. prof. Stasys Yla, abu vyr. 
šatrijiečiai, ateitininkų meno 
draugijai “Šatrijai” švenčiant 
30 m. sukaktį, buvo pakelti 
garbės nariais.

Birutė Židonienė, 6521 South 
Paulina, už 14 dienų sugaištų 
namuose dėl ligos, iš Leono 
Jankausko gavo $93.33 čekį.

Narod klubas yra įsteigtas 
paremti čekų spaudą, globoja
mą Tėvų benediktinų. Tas klu
bas turi porą šimtų narių ir 
spaudos reikalams jau yra su
kėlęs daugiau kaip $20,000. 
Klubo banketas buvo švenčiant 
to klubo 15 m. sukaktį.

Menišką programą išpildė 
stiprus čekų. baritonas Dragu- 
tin Sostarko. Turi labai sodrų, 
Išlavintą baisą. Davė klasiki-

Antradienis, lapkričio 6, 3956OtRNRAATtš GRAOGaS, CHICAGO, FLLINODS

rHUANlAN NKHT

BAR

Lietuvos atsiminimų vakaras Ncw Yorke, kuriam vadovauja .T. T. Stukas, labai gražiai praėjo spalio” 
8 d. Po programos garsiojo Roselaud Ballroom savininkas įteikė radijo direkt. Jokūbai Stukui pamink--......... . -......... pi
lmę lentelę už jo nuopelnus ir darbus gero lietuvių vardo kėlimui Xew Yorke ir jo apylinkėje, čia ta 
lentelė ir matyti.

{ '*•

PAJIEftKOMA VIRĖJA
REIKALINGA moteris virėja su 
«au fiagelbininke didesnei grupei 
žmonių. Geras atlyginimas ir už
laikymas. Kreiptis — “Draugas”, 
Adv. 7214 2334 So. Oakley
Avė, Cbicago 8, Illinois.

X Lietuvių Gailestingų se
serų draugija, iš gauto pelno 
surengtame vakare, paskyrė 
Gautingo, Vokietijoj, sanatori
joj gulintiems lietuviams šelp
ti, Vasario 16 d. gimnazijai, 
Vargo mokykloms ir Sibire 
kenčiantiems lietuviams.

X A. Ir N. Martin kai, Aldo
nos klubo savininkai, persikėlė 
į naujas patalpas, 2259 S. Wes- 
tern Avė., kur atidarė savo sve
tainę.

nius Handelio, Gounod kūri
nius.

Vienas iš klubo steigėjų — 
kun. R. Koman iškėlė didelę 
Vertę pastangų paremti katali
kų spaudą. Evangelistus jis 
pavadino pirmaiąiais katalikų 
spaudos pionieriais.

Narod klubas buvo suorgani
zavęs maldininkų kelionę į Ka
nadą. čekai savo spaudą re
mia, kas buvo matyti iš salę 
pripildžiusių svečių. Vienas 
čekas banketo proga jų spau
dai paaukojo $1,000. Narod 
klubas laikraščiui padovanojo 
naują sunkvežimį.

Spaudos mylėtojus linksmi 
no ir jauna gabi lenkų kilmės 
solistė Georgette Augustyn, 
kurios švelnus balsas buvo 
publikos šiltai priimtas.

Iš pabaltiečių spaudos čekai 
buvo pasikvietę “Draugo” at
stovą. Čekus pasveikino kun. 
dr. J. Prunskis, prisimindamas, 
kad bendra čekų ir lietuvių 
kančia okupacijoje turi jungti 
mus į bendrą kovą dėl laisvės.

Parengime jautriai skambė
jo čekų himno žodžiai:

— Kur čekų žemė, ten mano 
namai...

Kolorado upės vaizdai
Gamtos Istorijos muzėjuje 

šeštadienį buvo rodomas tur
tingas, spalvotas filmas Kolo
rado upės nuo pat jos pra
džios. Ypač įspūdinga kelionė 
laiveliais kalnų suspausta upe.

Šiandien balsuojame
Visuose 4,036 Chicagos ir 

priemiesčių precinktuose šian
dien vyksta balsavimai. JA’V 
rinkikai turės išrinkti prezi
dentą, viceprezidentą, 34 sena
torius, 435 asmenis į atstovų 
rūmus, 30 gubernatorių ir dau
gelį vietinės valstybės ir mies
to pareigūnų, kaip Illinois val
stybės sekretorius, valstybės 
iždininkas, auditorius, Vyr. 
teismo klerkas, Illinois univer
siteto patikėtiniai, apeliacinio 
teismo klerkas, apskrities kler
kas Illinois valstybės prokuro
ras, aktų registruotojas, Apy
linkės teismo klerkas, tardyto
jas, Sanitarinio distrikto trus- 
tistas (į šiuos kandidatuoja 
Aleksandras Kumskis). Bus 
taipgi renkami kaikurie nauji 
teisėjai.

Be to — bus atskiri balsavi
mai apie pakeitimą mokesčių 
nuostatų, apie modernizavimą 
bankų įstatymo, apie> užtrauki
mą $10,000,000 paskolos nau
jų šviesų įvedimui Chicagoje, 
pagaliau — bus balsuojama ar 
suteikti municipaliniams teis
mams teisę šaukti atsakovus, 
jeigu jie gyvena už Chicagos 
ribų. Chicagos didieji dienraš
čiai rekomenduoja už tuos su
manymus balsuoti pritariant.

Chicagos skautai paskutinė
mis dienomis prieš rinkimus 
lankė namus, palikdami popie
rinį varpelį — simbolį, kad vi
siems reikia balsuoti. Balsavi
mo vietos bus atrados nuo 6 v. 
ryto iki 5 vai. v.

Suezas, Vengrija, Lenkija
Chicagos miesto centre (Ma- 

dison ties Dearborn) esąs kino 
teatras Today šios savaitės 
pradžioje duoda itin aktualią 
programą. Ilgesniame filme 
pavaizduota Suezo kanalo isto
rija ir jo dabartiniai vaizdai. 
Duodami vaizdai iš sukilimų 
Vengrijoje ir ; Lenkijoje. Taip
gi daug kitų aktualių naujie
nų — apie lekiančias bombas 
futbolo rungtynes, politinės 
naujienos. Programa tęsiasi 
vieną valandą, keičiamu ket
virtadienio vakare, įėjimas kai
nuoja 40 et.

Medžioklės sezonas
Chicagos Motorų klubas pra

neša, kad nuo lapkr. 10 d. In
dianoje prasideda zuikių me
džioklės sezonas ir tęsis iki 
sausio 10 d. Nuo lapkr. 11 d. 
iki 30 d. yra fazanų medžiok
lės sezonas Illinois valstybėje.

Chrizantemų paroda
Chicagos Parkų distriktas 

ruošia metinę chrizantemų pa-

Didelė paroda Chicagoje uždėjo 41,000 pabaudų susisie
kimo taisyklių laužytojams.

Lapkričio mėn. šeštadieniais 2; rodą Garfield ir Lincoln Park 
vai. 30 min. p. p. Gamtos Isto- šiltadaržiuose. Paroda prasi-
rijos muzėjuje bus rodomos to
kios tikrovės filmos.

dės lapkr. 11 d. ir baigsis gruo
džio mėn. 2 d.

Šią vasarą nuo birž. 28 d. iki 
liepos mėn. 14 d. Chicagoje 
ruošiama didžiulė paroda, ku
rioje eksponatai užims penkias 1 
mylias ilgio juostą. Paroda bus 
Navy Pier. Parodos organiza
cinio komiteto pirmininkas Ri- 
chard Revnes spaudoje skel
bia, kad Chicagos laukia dide
lė ateitis, kai bus atidarytas 
kelias jūros laivams. Chicaga 
darosi didžiausiu pramonės 
centru pasaulyje. Parodos 
tikslas bus patraukti naujus 
pirkėjus, patraukti į mūsų 
miestą naujus fabrikų, sandė
lių, pramonės centrų kūrėjus, 
— parodyti, kad Chicaga yra 
gera vieta gyventi, dirbti ir tu
rėti pramogas, — išryškinti 
Chicagos verslininkų laimėji
mus, — pačius čikagiečius ge
riau supažindinti su tuo, ką 
miestas jiems duoda, — paro
dyti ką Chicagai atneš jūrų 
uosto įsteigimas paruošus Šv. 
Lauryno upę ir Calumet-Sag 
kanalą tiems reikalams.

Areštuota plėšikė
Jauna 27 m. amžiaus mote

ris, kuri dienomis atrodė esan
ti gera padavėja restorane, 
nakčia ginkluota apiplėšinėjo 
žmones. Jos vardas — Paula 
Goldfen, ir dabar ji jau yra 
areštuota. Antradienį ji, gra
sindama revolveriu, iš Louis 
Filver atėmė $50. Anksti sek
madienį ji buvo užpuolusi sta
lių Harvey Anderson, 52 m. 
amžiaus. Pirma ji kartu su juo 
gėrė. Paskiau išvažiavo auto
mobiliu pasivažinėti. Ties 4534 
N. Damen ji ištraukė revolverį 
iš savo rankinuko ir pareikala
vo atiduoti pinigus. Užpultasis 
greit susiorientavo, atėmė iš 
jos revolverį ir ją atidavė poli 
cijai. Policijai ji papasakojo, 
kad prieš 5 metus ji persisky-i 
rė su vyru. Pinigus ji iš žmo
nių atiminėdavusi, nes jai rei
kėję mokėti skolą gydytojui. 
Revolverį gavusi iš draugų 
prieš penketą mėnesįų.

Areštavo už suvažinėjimą
Policija areštavo Lucijų 

Jackson, 35 m. amžiaus, kuris 
važiuodamas su savo žmona ir 
dar su viena vedusių pora mir
tinai suvažinėjo Exell Styles, 
45 m. amžiaus. Nelaimė atsiti
ko ties Cotttage Grove ir 64 
gatve, šoferią ir visi važiavu
sieji nesustojo, o pasistengė 
greit pabėgti. Jie buvo policijos 
vėliau visi areštuoti.

Specialus policijos dalinys
Chicagoje veikia specialus 

policijos dalinys, susidedąs iš 
200 vyrų, sukurtas kovo mėn. 
22 d. Per pusmetį šis dalinys 
areštavo 686 nusikaltėlius ir

To dalinio vyrai iš anksto ne
žino, kur jiems reikės vykti, 
tik iš ryto atvykę į darbą gau
na įsakymą. Pasiunčiami ten, 
kur tą dieną iškyla stambesni 
nusikaltimai. Dalinio uždavi
nys — užbėgti už akių nusikal
timui arba sugauti nusikaltėli 
paties nusikaltimo metu.

Uolus meškeriotojas
Charles Winkler, 78 m. am

žiaus, buvęs padavėjas Conrad 
Hilton viešbutyje prie banke
tų, dabar išėjęs į pensiją, kiek
vieną rytą, gražu ar lyja, tik 
išskyrus šeštadienius ir sek
madienius, eina meškerioti į 
Montrose Parko pakrantes. 
Praeitą penktadienį jis ištrau
kė 22 ešeriuku.
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STATYBAI 
IR NAMŲ 
PATAISYMUI 
PRISTATOM 
/Įšoktų Rūšių 
MEDŽIAGA

Radaro įtaisai 
aerodromuose

Midway ir O’Hare aerodro
muose, esančiuose prie Chica
gos, įrengti nauji radaro įtai
sai, kurie žymiai padės lėktu
vams naudotis aerodromais 
nakčia ir esant miglotam orui. 
Tai taipgi paspartins lėktuvų 
judėjimą.

Komunizmas nėra naujas da
lykas. Jis yra naujas tik ta 
prasme, kiek yra naujas numi
rėlio pūvantis kūnas, palyginus 
su gyvuoju žmogum. Komuniz
mas nebuvo jokia revoliucija, 
kuri pradėjo naują laikotarpį — 
epochą, jis buvo revoliucija, ku 
ri pažymėjo mirtį senos revoliu
cijos. Jis yra atodūsis mirštan
čios civilizacijos, kuri pastaruo
sius tris šimtmečius gyveno be 
Dievo. Fulton Sheen

J
Ką labiau myli, tą pirmąjį ir 

užgauni. Dostojevskis

Remkite dien. Draugai
GENERAL ELECTRIC

ULTRA-VISION
TELEVIZIJA:

• Nepaprasto ryškumo paveikslas
• Naujas lengvas būdas stotims 

pasi rinkti
• Valdymas iš tolo
• 90° aliuminizuotas paveikslo 

vamzdis

GENERAL ELECTRIC
NEŠIOJAMI TV APARATAI:

• labai lengvo svorio
• nepaprasto patvarumo
• žema kaina

G E RADIJO APARATAI:

• Bet kuriam kambariui
• Nešiojami
• Su laikrodžiais
• Transistoriniai

GE ELEKTR. LAIKRODŽIAI
• Virtuviniai
• Žadintuvai

GE ELEKTR., NAMŲ 
APYVOKOS REIKMENYS:

• Dulkiasiurbliai
• Ei. virduliai
• Mixinasteriai
• Jv. laidynfs (prosai)
• Tosteriai ir kt.

— NUOLAIDOS —

GARANTIJA — IŠSIMOKfiJIMAI 
PARDUODAMA — TAISOMA

liiDAiimlūjTELEVISIOn
CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITWINAS, Pmo.
3039 So. Halsted St.

Tel. VIctory 2-1272
Vpkainavimą ii Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai
Kastini atidara kasdien nuo 

8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro b 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro.
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fT&Tjokubka
TV. DEIMANTAI IK LAIKRODŽIAI 

Panku Ima# Ir Taisymas
4077 &«». Archer Avė.

Chicago 82, III. — Tel. LA 3-861.

'sales - Service)
Sav. Inž. A. SEMfiNAS 

3321 S. Halsted — CLiffalde 4-5605
J

PIGIAI IR SAUGIAI

PERKRAUSTAU

BALDUS
VIETOJE III Iš TOLIAU

K. EIDUKONIS
Tunu naują didelį aunkveiimj 

ir apdraudas
ISIS W. 91«t St Ohicago, HL 

Tel. PReecott 9-2781

Pradėkit Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti žioja lietuviškoj. 

Įstaigoje — BRIGHTOR SiVIHGS AND LOAN I
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000,00

BRKilJTON SAVINGS AND LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., į vakarus nuo Califomia Avė. 

CHARLES -ZEKUS, Sekretorių®

OFISO VALANDOS:
Ptrmad., antrad., penktad. Ir 
•«*tad • vai ryto Iki < «• p.p.

Tredlad. • ryto iki II vai. 
Kotvlrtad • vai Iki I »aL rak
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PERKRAUSTYMAI — MOVING
Pigrui sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. Iš artimų ir 

tolimų distancijų. Saukite sekančiai:

ANTANAS VILIMAS
34IR 8. L1TUANICA AVTL, CHICAGO, TTI-

Telefonaa — FRontier 6-1882
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