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VORKUTA, SALOS 
Grupe atsakingų politikų 

ragina nepasitikėti Maskva 
WASHTNGTONAS, sp. 19. — Trys iš Rusijos sugrįžę vado

vaujantieji demokratai įspėjo nepatikėti dabar rodomu sovietišku 
draugiškumu, o viceprez. Nixonas paragino Maskvą baigti kalbėti 
ir pradėti žodžius darbu lydėti. 

Trys kalbėję demokratai yra 
senatoriai Sparkman ir Kefauver 
bei senato investigacijų komisi
jos teisinis pataiėjas Kennedy, 
su augšė. teismo nariu Douglas 
lankęs centrines rusiškos Azijos 
dalis. 

— Dabar ne laikas mažinti mū 
su budrumą — pareiškė sen. 
Sparkman. — Rusijos taikingos 
kalbos gali būti tik laikinas įtem 
pimo atleidimas. Kelių mėnesių 
šypsniai negali mus priversti už
miršti apie tai, ką rusai darė ar 
norėjo daryti per paskutinį de
šimtmetį. Sparkman nematęs Ru 
sijbs ūkio subirimo ar sukilimo 
galimybės ženklų. 

— Aš abejoju, kad sovietai bū
tų pakeitę siekius. Jie greičiau
siai jieško tik naujo kelio prie to 
paties tikslo prieiti — kalbėjo 
Kefauver. 

— Būtų savižudystė šiuo so
vietiškų šypsnių laikotarpiu stip
rinti Sov. Rusiją, o save silpnin
ti — tvirtino R. Kennedy. — Aš 
abejoju, ar Rusija duotų ką nors 
daugiau kaip šypsnį. Mes turime 

m. Jo nuvyko už geležinės uždan
gos jieškoti žmona ir brolis Her
manas, kurie taipgi dingo. Tų 
jieškoti išvyko Erika Wallach, 
kuri taipgi dingo. Dabar ji sako, 
kad rusų areštuota Berlyne 1950 
m., apkaltinta šnipinėjimu ir po 
2V*j metų kalinimo Berlyne nu
teista mirti. 1953 m. perkelta į 
Maskvos kalėjimą, kur vėliau jai 
pranešta, kad mirties bausmė pa
keista 15 metų kalėjimu. Greit 
išvežta į Vorkutą. Ji turinti daug 
ką pasakyti, bet tai padarysianti 
tik namo grįžusi. Jos vyras gy
vena prie Washingtono. 

Karinis stiprumas 
liks nepaliestas 

DENVER, sp. 19. — Po pasi
kalbėjimo su prez. Eisenhoweriu 
krašto apsaugos sekretorius Wil-
sonas pareiškė, kad kalbėta apie 
naują karinį biudžetą, karinių 
pajėgų lygį ir kažkuriuos pasky
rimus. 

Sutarta, kad krašto apsaugos 

Apsemtas Ansonia miestas Connecticut valstybėje. Tsa yra ir lietnvią kolonija. Patvinusi Nangatuck upė 
plaukė ne savo vaga, bet per visą miestą, kuriame yra 20.000 gyventojų. (INS) 

• departamento naujasis biudžetas 
m k a ą su vyriausybe, kuriai D.e t n e b ū t i mažesnis uži iųme-
vas seimą a r asmuo nieko ne-- g a , ^ k i g k ^ - | | t T a i p g . 
^ I nusistatyta žymiau nemažinti 

Viceprez., Nixonas kalbėjo karinių pajėgų skaičiaus — sta-
New Yorke dvejose vietose ir pa- Dilizuotis apie 2,850,000 vyrų ly-
reiškė, kad JAV pasirengusios j ̂  Susitarta su prezidentu dėl 
priimti kiekvieną taikos link ve- , kaik^įų paskyrimų, 
dantį pasiūlymą, jei kartu nerei-1 
kia atsižadėti savo ir kitų lais- j R e g e n t a i n e S U t a r e d e l 
vės, jei nereikia pripažinti kitų 
tautų pavergimo. Pavojų sudaro , M a r O K O p r e m j e r o 
valstybių padalinimas, R. Euro-1 R A B A T A S 1 9 _ M a r o . 
pos valstybių pavergimas kernu- k i e č i a i ^ p Q b r u z d ė t i n e s 

nistų sąmokslas prieš kitų kras- i n e ^ t e n k i n t i p r a n c ū z ų sudarytos 
tų vyriausybes ir netikėto užpuo 
limo baimė. 

Iš Vorkutos paleista 
Field šeimos narys 

MASKVA, sp. 19. — Iš Vorku
tos vergų stovyklos paleista at
vyko čia Erika Glazer Wallach, 
Vokietijoje gimusi, bet įdukrinta 
amerikiečio Noel ir Hertos Field, 
kurie savo laiku taipgi buvo pa
tekę komunistams į nagus, bet 
1954 m. paleisti iš Vengrijos ka
lėjimo ir ten pasiliko gyventi. 
Manoma, kad jie negrįžo Ameri
kon todėl, kad nepakenktų Wal-
lach išlaisvinimui. 

Apie Noel Field yra visaip kai 
bama. Viena aišku, kad karo me
tu jis buvo JAV žvalgyboje ir 
dirbo Šveicarijoje. Prileidžiama, 
kad jis galėjo būti dvigubas agen 
tas. 

Noel Field dingo Prahoje 1949 

£ONNECTICU7 E 
M M M 

Čia matomos iritya, karias skau
džiausiai paliete' pereito savaitgalio 
potvynis Ceuu. valstybėje. (INS) 

regentų tarybos sąstatu. Nera
mumų centras yra Marakeše. Ne
patenkinti taryba nė prancūzai 
kolonistai. 

Rifų kalnuose prie Ispanijos 
Maroko sienos prancūzai valė su
kilėlių lizdus. Tebekaltinami is
panai, teikia sukilėliams pagal
bą. 

Regentų taryba jau turėjo pir 
mą posėdį sultanato rūmuose. 
Jos pirmasis uždavinys yra su
daryti vien tik iš marokiečiui su
sidedančią vyriausybę, kuri de
rėsis su prancūzais dėl naujų san 
tykių nustatymo. 

Siimažintom teisėm 
paleistas namo 

LONDONAS, sp. 29. — Angli
jos vyriausybė leido grįžti namo 
Bugandos (dalis Ugandos protek 
torato Afrikoje) čiabuvių kara
liukui, du metus išlaikytam An
glijoje už priešinimąsi stipriau 
sufederuoti jo karalystę su kito
mis trijomis Ugandos protekto
rato provincijomis. 

Su juo padarytas naujas susita
rimas, apkarpąs jo asmeniškas 
teises ir uždedąs daugiau atsa
komybės jo parlamentui. Grįž
tančio sutikimas buvo džiaugs
mingas. Dabar bus darbo barzda
skučiams, nes daug vyrų turi 2-
jų metų senumo barzdas — mat 
pažadėjo jų neskusti iki grįš ka
ralius. 

Kalendorius 
Spalio 19 d.: šv. Petras Alkan-

tarietis. Lietuviškas: Rūstulis ir 
Grytė. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tempera

tūra kaip vakar. 
Saulė teita 7:08, leidžiasi 6:04. 

Prašo korferencijos 
2ENEVA, sp. 19. — Vakar vėl 

buvo susitikę JAV ir kom. Kini
jos ambasadoriai, kurie čia posė
džiauja su pertraukomis nuo rug 
pjūčio 1 d. 

Sakoma, kad Kinijos ambasa
dorius pirmą kartą formaliai pa
prašęs tartis dėl sukvietimo pla
tesnės tarpt, konferencijos Tol. 
Rytų klausimams svarstyti. 

Vatikanas pasmerkė 
Orleano įvykius 

VATIKANAS, sp. 19. — Ne
toli New Orleans (Amerikoje) 
neseniai baltieji neleido negrui 
katalikų kunigui aukoti šv. mišių 
vienoje misijų koplyčioje. New 
Orleans arki v. papeikė to veiks
mo dalyvius ir uždraudė kuriam 
laikui atlikti toje koplyčioje vi
sas religines apeigas. 

Tuo reikalu atsiliepė užvakar 

Yra žmonių, kuriems istorija 
nėra išmintingas mokytojas 

Nors vokiečiai nėra atgavę toli rimu Lietuvos, Latvijos ir Esti-
gražu nė visų rytinių žemių, bet jos valstybių visokių panašiųi ri-
Vokietijoje yra prisisteigusi visa 
eilė organizacijų pasišovusių 
„puoselėti senąsias tradicijas" 
tuose kraštuose, kur jie yra se
niau gyvenę. Vokiečių profesinių 
sąjungų organas „Welt der Ar-
beit" skeptiškai pasisakė dėl nau 
jai kuriamų „Baltische Ritter-
schaften". Tokių „Baltische Rit-
terschaften" esą jau seniai. Tos 
rūšies sambūriai, kaip pastebi 

terių dominavimas pasibaigė. To 
dėl kyla klausimas, a r iš viso pa
našių sambūrių kūrimas šiais 
laikais turi kokią nors prasmę, 
juo labiau, jei mėgina paleisti į 
apyvartą seniau turėtuosius titu
lus. Tik Hitleris domėjosi pana
šios rūšies palikuonimis, numa
tytais atlikti tam tikras funkci
jas jo vykdomojoje Rytų politi
koje. Gi šiais laikais visi pana 

„Welt der Arbeit", yra kilę iš tų |šūs titulai priklauso jau praei-
laikų, kai Pabaltijy buvo daug'įČiai, pastebi laikraštis. 
vokiečių. Tačiau jau po Pirmojo 
Pasaulinio karo ir netekus Pa
baltijo šios rūšies „riteriniai sam 
būriai" Vokietijoje daugiausia 
vertėsi tiktai karitatyviniais tiks 

Vatikano organas L'Osscrvatore ^ s . Jau daugiau kaip 40 metų 
Romano, pažymėdamas, kad su 
trukdant kunigui aukoti šv. mi
šias buvo padaryta šventvagys
tė. Laikraštis reiškia viltį, kad 
tuo reikalu klaidingai galvojan
čių būsią nedaug. 

Burmos premjeras 
nuvyko Rusijon 

NEW DELHI, sp. 19. — Vyk
damas Rusijon, čia sustojo su 
Nehru pasitarti Burmos premje
ras U Nu. Jis tikisi, kad sovietų 
vadai sutiks pasirašyti tuos prin 
cipus, kuriais rekomenduoja rem 
tis Nehru siekiant taikingo su
gyvenimo. Kom. Kinija juos yra 
pripažinusi. 

Lapkričio mėn. Indijon atvyk
sią sovietų Bulganinas ir Chruš-
čevas. Ta proga jie lankys ir Af 

vokiečių elemento dominavimas 
Pabaltijo valstybėse yra pasibai
gęs. Tuo tarpu naujai įkurtasis 
„Ritterschaft" kreipiasi net į jau 
nimą ir «mėgina dalytis į Livoni
jos, Estijos, Kuršo ir Oeselio po
skyrius, nors drauge su susikū-

Technikai apleidžia 
soviety zoįvj 

BERLYNAS, sp. 19. —Komu
nistai Vokietijos sovietų zonoje 
turi ir taip daug vargų su vals
tybinės pramonės bei prekybos 
tvarkymu, tačiau pastaraisiais 
laikais jų rūpesčiai nepataisomai 
didėja patyrus, kad į vakarus 
masiniai pradėjo bėgti techniš
kai parengtas personalas ir dar
bininkai specialistai, kurie V. Vo 

ganistaną, kur sovietų įtaka jau i kietijoje gaus ir geresnį atlygi-
didelė. I nimą ir saugų gyvenimą. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prancūzi jos pa r l amen ta s pabalsavo pasi t ikėj imą 

F a u r e vyr iausybei 294 balsais pr ieš 258. Pas i t ikė j imo pra
š y t a ryš ium su Alžyro reikalų t v a r k y m u . 

— Šiandien prez. Eisenhotoerį vėl lanko valstybės sekretorius 
Foster Duūes, kuris penktadienį išvyksta į Romą, paskui į Paryžių 
ir Ženevą. Spaudos atstovams Duūes pareiškė, kad Peipingas pa-
prašė jo ir Chou En - lai konferencijos, bet jis atsakęs, Jxid dar 
anksti tuo reikalu kalbėti. 

— Sovietų ambasadorius Egipte vakar ūgai tarėsi su prem
jeru Nasseru, bet spaudos klausiamas nenorėjo pasakyti, ar Mas
kva pasiūlė Egiptui ir ūkinę pagalbą. Ženevos konferencijai. Jai pirmi 

— Sovietų žemės ūkio biurokratų delegacijai, lankiusiai Ame- \ nirtkaus uis. reikalų ministeris 
riką ir Kanadą du mėnesius, vadovavęs žemės ūkio vicemimsteris Macmillanas. 
Mackevičius padarytas vakar žemės ūkio ministeriu. • Anglijos laivyno grupė bai-

— Vandenys apsemtose N. Anglijos vietose atslūgo, bet keliai gė vizitą Leningrade ir išplaukė 
tebėra suardyti vr daug kur nutrauktas susisiekimas geležinkeliais, namo. 

Peronas internuotas 
BUENOS AIRES, sp. 19. — 

Peronas jau internuotas netoli 
Villarica, antro didžiausio Para
gvajaus miesto ir vyno gamybos 
centro. Jis gyvens vienoje lati-
fundijoje su įsakymu laikytis 
kuo ramiausiai. Jo internavimo 
prašė Argentinos vyriausybė. 

Peronas internuotas tą pačią 
dieną, kada suėjo 10 metų nuo jo 
įsitvirtinimo Argentinos valdžio
je. Jo šalininkai tą dieną buvo 
ramūs visoje Argentinoje — dar
bininkai atėjo dirbti beveik nor
maliai. Kiek daugiau absenteiz-
mo buvo Buenos Aires skerdyk
lose. 

Sprendi imas, norjs 
paveikti plebiscite 

PARYŽIUS, sp. 19. — Vietna
mo imperatorius Bao Dai, gyve
nąs Prancūzijoje prie Vidurže
mio jūros, skelbia pašalinąs da
bartinį P. Vietnamo premjerą 
Diemą. Bet Vietname į tą reikalą 
niekas dėmesio nekreips. Ten at
einantį sekmadienį vyksta balsa
vimas ką daryti su Bao Dai. Ne
abejojama, kad bus pasisakyta 
už respubliką. 

• V, Vokietijos krašto apsau
gos ministerija skelbia, kad atei
nančią vasarą Nato karo prati
muose jau dalyvausią ir V. Vo
kietijos daliniai. Jie turės progos 
pirmą kartą susipažinti su ato
minio karo taktika. 

• Britai jau sudarė delegaciją 

Ten vokiečiai matę daugiausia 
ii stovyklų išleistų lietuvių 

SIMAS MIGLINAS, FHedlartdas 

IŠ iki šiol Friedlando pereinamoje stovykloje gautų žinių su
sidaro įspūdis, jog vokiečių belaisviams daugiausia teko sutikti 
lietuvių tremtinių Sibiro stovyklose. Vorkutoje bene bus didžiau
sias lietuvių sutelkimas šiapus Uralo. 

Eilės vokiečių belaisvių teigi
mu, Vorkuta esanti 42 darbo sto
vyklų sistema. Nors dar neteko 
iš kiekvienos Vorkutos stovyklos 
sutikti grįžtančių jų vokiečių, ta
čiau iš žymios dalies tų stovyk
lų grįžusieji teigia, ka^ ten suti
kę lietuvių, latvių, estų. 

Stovyklose mažiausiai rusų 
Grįžtančių jų vokiečių teigi- Jdintieji eina dirbti į priverčia

mais Sovietų Sąjungos priverčia- imųjų darbų stovyklas". Tokiu 
mojo darbo stovyklose sutinka-;būdu"vokiečių belaisviams pavy-
ma įvairiausių tautybių imtinių. |ke patirti apie laisvai įsikūrusius 
Cia sutiksi ukrainiečių, lietuvių, lietuvius. 

ba Vorkutos aplinkoje, arba 
Krasnojarsko šiaurinėje bei ry
tinėje srityje. Tačiau retas pabal-
tietis gaunąs teisę įsikurti pačia
me Krasnojarske. 

Į klausimą, kaip vokiečių be
laisviai galėję sutikti laisvai įsi
kūrusius lietuvius, gaunamas 
toks atsakymas: „Ir laisvai įkur-

latvių, estų, kaukaziečių, vokie
čių, čekų, lenkų, japonų, kinų, 

Įsikuria priverčiamųjų darbų 
; stovyklų aplinkoje lietuviai ir 

amerikiečių, kanadiečių, rusų. 'l&tvi&i swiiterkią grupėmis. Jie 
Pažymėtina, kad skaičiumi vy- j i § m e d ž i u s u s i r e n c i l l n a m e i i u s ir 
rauja ukrainiečiai ir pabaltiečiai. juose gyvena. Dirba miškuose ar-
Tai patvirtina veik kiekvienas u u k a ^ k l o a e . 
grįžusis vokietis. 

Yra priverčiamojo darbo sto
vyklų, kuriose pusę imtinių su
darą ukrainiečiai. Po jų seka lie
tuviai, latviai ir estai. Visoje ei
lėje Vorkutos stovyklų pabaltie
čiai imtiniai sudaro iki 20' < su
imtųjų. Tačiau Vorkutos stovyk
loje Nr. 5 iš apie 2500 imtinių 
apie pusę sudaro pabaltiečiai, ku
rių tarpe vyrauja lietuviai. 

Priverčiamojo darbo stovyklo
se procentualiai yra mažiausiai 
rusų tautybės asmenų. O ir esą 
dažniausiai kriminaliniai nusikal 
tėliai. Politinių mitinių rusų re
ta. Kriminaliniai nusikaltėliai la
bai nemėgsta politinių. Dažnai 
tarp kriminalinių ir politinių pa
sitaiko riaušių. Šiais metais rug
pjūčio mėnesį vienoje iš Intos 
stovyklų, esančių apie 200 kilo-

Tremtiniai patiria apie 
atitremtus artimuosius 

Viename savo laiškų jau esu 
minėjęs apie nepilnametį lietuvį 
Bartušką, kuris būdamas priver
čiamojo darbo stovykloje patyrė 
apie savo motinos ir sesers ištrė-
•raimą į Sibirą^ 

Besikalbant su per Friedlando 
stovyklą grįžtančiais vokiečių be 
laisviais rki šiol teko patirti visą 
eilę faktų, kaip lietuviai tremti
niai pastaraisiais metais patyrė 
apie savo artimųjų, likusių Lie
tuvoje, ištrėmimą į Sibirą. 

Paprastai lietuviai, jei Lietu
voje yra ̂ palikę jų artimųjų, pa
stoviai gaudavo paketus ir laiš
kus. Kai laiškų ir paketų gavi
mas nutrūksta, po kurio laiko 
gaunamos žinios, kad jų artimie-

metrų nuo Vorkutos, įvyko nau- S i b i r e T o k i ų a t a j t i k i l n u 
šės tarp kriminaliniųjąusikaltė- , ̂  i a u s i a i b u v o u d a k a d a U e . 
lių ir politinių. Žuvo 20 asmenų, j e b u y o k u r i a m i k o l c h o z a i . 
kurių tarpe 9 lietuviai pnešmęsi L ^ , i r , k i e k „ ^ t o k i u f a k t u 
kriminaliniams nusikaltėliams. | n e s t - ^ m 1 9 5 3 m e f ų 

Intos stovyklos yra Komi respu- G r į ž t a n č i v o k i e a i u a t s i . 
blikoje. Cia didžiulės anglies ka- rado fc „ ^ ^ ^ p a v a r d ė s j ų 

rašomos taip, kad sovietų nelais
vėje nebūtų lietuviais atpažinti. 
Tai ypač liečia tuos, kurie pateko 
nelaisvėn kaip vokiečių armijos 
kariai. 

Iš Friedlande tuojau lietuviu 
pasivadinusiu yra Alfredas Vai
čiulis, 35 metų amžiaus. Jis čia 
atvyko su spalio 11 d. transpor
tu, kuriame buvo ir vadinamų ci
vilių internuotųjų. Jie atvyko iš 
Potmos stovyklos, kurioje dar pa 
liko apie 35,000 kalinamų. Jų 

syklos. 
Į Intos . priverčiamojo darbo 

stovyklą 1953 metais buvo atga
benta eilė lietuvių iš Vilniaus, 
Kauno ir Ukmergės. Daugiausia 
moksleiviai arba studentai. Štai 
keletas pavardžių: Aukštuolis 
Stasys, ukmergiškis, apie 22 me
tų amžiaus; Banys Kazys, kili
mo raseiniškis, mokėsi Vilniuje. 

Intos stovykloje nuo 1948 me
tų laikomas Miliukas (vardo pa
sakotojas neatsimena). Miliukas 
yra gimęs Jungtinėse Amerikos j t a r p e į ^ ^ ^ Lietuviu. Stovyk 
Valstybėse. 1948 metais per VU- l o s n r 5 1 1 0 / 3 3 . 
nių jis vyko į Maskvą rūpintis iš- I civilių tarpe grįžo dar Magda-
vykimu į Ameriką. Buvo suim
tas ir išgabentas į priverčiamojo 
darbo stovyklą Intoje. Miliuko 
adresas toks: ^Miliukas, Komi 
ASSR, Inta, pašto dėžutė 388/15 
(geriau adresas rašytinas rusų 
raidėmis). 

Paleistieji turi į^ifcurri Sibire 

Ar yra paleidžiamų lietuvių? 
Į šį klausimą atsakydami grįžu
sieji vokiečiai pareiškia, jog pa-

lena Lapienė (ar Lapėnaitė), 
Jurgis Lukaševičius (gim. 1918 
m.), Robertas Bublys (gim. 1909 
m.). 

• Indijos prekyba su Sov, Ru
sija ir kom. Kinija beveik padvi
gubėjo .per pusę metų. 

•^ Marinų korpo komendantu 
paskirtas gen. Pate. Jis ikšiol ėjo 
pavaduotojo pareigas. 

• Britai atvežė Kipro salon 
leidimų pastaraisiais metais pa- _ naują karių dalinį, padidindami 
sitaikę Tačiau paleistieji nega- savo įgulą iki 10,000 vyrų. 
Įėję grįžti į Lietuvą, o turėję . • Prie Izraelio sienų su Syrija 
įsikurti Sibire, Vorkutos rajone ir Egiptu vėl būta susišaudymų 
ir Krasnojarsko srityje atrodo su aukomis. 
būsią didesni lietuvių, latvių ir 
estų telkiniai. Tokį įspūdį gali
ma susidaryti iš pasakojimų grį
žusių vokiečių. Visa. eilė jų tei
gia, kad anksčiau įvairiose pri
verčiamojo darbo stovyklose su
tiktus lietuvius paskutiniais me
tais sutikę laisvai įsikūrusius ar-

• Egipte lankęsis valstybės 
departamento pareigūnas AUen 
viešai informuoja, kad Egipte 
žymiai padidėjo sovietams pa
lankios nuotaikos ir labai suma
žėjo simpatijos Amerikai. Su 
komunistų ginklais ateis Egip
tan ir komunistų technikai, 

--
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CH1CAGO, ILUNOlb 
* 

Trečiadienis, spalio 19, 1955 

mmu 
IŠKILMES MARQUETTE PARKE 

Pirrradienį Marąuette Parko dalyvavo kons. dr. P. Daužvar-
lietuvių parapijoje buvo iškil- dis, kan. J. Paškauakaa, i n l A 
mės — įkėlimas naujos Marijos Rudis, arch. J. Mulokas, dail. R 

Vjfiiįfif s u t u l o s į statomos bažnyčios Mozolauskas, kan. V. Zakaraus 
> '*w*-ww f r o n t ^ Statulos projektą paruo 

O K l ^ J g e y e y s y S ^ l ^ e ^ ^ š ė a r c h j M u i 0 k a s ir dail. V. 
siųsti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albaay S t I Jonynas, stilizuodami Marijos 

I paveikslą, kuris buvo rastas 
Ctaicago 32, ID. Telefonas LAfayette 3-0547 Stockholmo muziejuje, lietuvių I darbai vykdomi, bet dar praeis 

=======================^^ vėliavoje, švedų paimtoje ties .gal koks pusmetis, kol jie bus 

Boston, Mass. 

kas, kun. J. Makaras, kun. Ją. 
Juozevičius, kun. dr. J. Prunskis 
ir daug parapiečių. 

Naujosios bažnyčios įrengimo 

tr boto OLympic 9-4189 

DR. P. KISIELIUS 
Pranešame, kad Lietuvių Ra-1 GYDYTOJAS IR CHTCUROAB 

dijo Korp., geniausia lietuvttka i * * • w - l 5 U l 8*- • " • • 
radijo programa N. Anglijoje, \'^SL^Jiif i t " . V J S " * 
tiktai spalio 23 d. (šį sekmadie-' B<U— i8ae SO. 48ta Ave. 
nį) bus leidžiama per stotį WB- \ otim> teiet. LAfayette 1-1210, jei 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
S a u j a s a d r e s a s : 4 2 5 5 W . 63rd S i . 

Ofiso teL REl laaee 8-4410 
ileaidL teieL Gilovefcll 6-0817 

Valandos: 1—S p. m. 7—8 p. m. 

VYRIAUSIO SKAUTININKO 
PADĖKA 

(sks) "Skautų Aido" Nr. 9 
yra skirtas mūsų skautų didžia
jam žygiui į 8 Pasaulinę Skautų 

Kupiškiu 1702 metų kautynėse, atlikti. Bažnyčios architektūron 
Išvada — mūsų skautų tikslai V ė U a v a b u v o Žemaitijos storas- ir ornamentikon įvedama daug 

dar nėra pasekti, tačiau gero- ^ 0 g i n s k i o k a r iuomenės kašte-1 lietuviškų motyvų. Parapijos 
kaipažengta P^nyn. jJambores hon^ p u l k m B ^ ^ Q dalinių. Vėlia- (klebonas kan. J. Paakauskas, 

voje išrašyti žodžiai 

MS, 1000 kil. nuo 3 iki 3:30 vai. 
popiet, vieton nuo 12 iki 12:30 
vai. p.p. Toliau radijo progra
ma bus senu laiku. 

Stp. ir Valentina Minkai 

Penktadieni tik popiet. 
Trečiad. Ir Sestad. pacal » u i a m 

DR. ANNA BALIUNAS 
**««#. nasrų, nosies tr gerkite Ilgos 

— Pritaiko akinius — 
* * t <nnth VYestern A v e n u e 

JėzUS, L i e t u v o j e a u g ę s i r k e l i s k a r t U S Valandos: kasdien nuo 10 li»t 12 vai. 
pasitarimas su egziliniais vyriau j j į ^ J J Juozapas ir Marijos' Lietuvą lankęs, lietuviškus rei- ^ n i a i s Z o \"V i ^ T r e S l ' 
metu įvykęs TSB direktoriaus 

J~X^,B * , . _y J*, siaisiais skautininkais rodo, jog! ._^M—ii* a» aW«n«mm kalavi-
Jamborę Kanadoje. Jame yra Į « ^ w l m / S paveikslas su skausmų Kaiavi 
atspausdinta lady Baden - Po-
well kalba Jamborės dalyviams, 

egziliiriės skautijos problemos 
jau rimtai svarstomos. Nors iš 

_..• . ,.. . 1M ;lėto, bet jau einama įsitesinimo 
fiy. Tėvo laiškas katalikams ^ ^ ^ W £ r e n c i j o j e 
skautams toje Jamboreje, gyvi P a b r ė ž t i n a > k a d &oje k o n f e renc i . 
reportažai ir 45 puikios nuo-1 l a b a i ^ ^ 
traukos. Lietuvos Skautų Broli- _ g r e į k a -

^ J * ™ ^ S k a u t m m k a * fą. Glaudūs ryšiai su kitų tau-reiškia padėką visiems, kurie t r e m t i n i a i s s k a u t a i a ^ 
vienu ar kitu būdu pnsidejo prie | i l s t a m a ^ o& ^ . ^ 
šio mūsų skautų sėkmingo žygio 
ar jį parėmė. 

"Reprezentuodami savąjį Kraš 
tą, mūsų skautai padarė viską, 
ką buvo galima šiandien esan
čiose sąlygose padaryti — ten 
skambėjo lietuviška dama, buvo 
šokami lietuviški šokiai, stovyk
lavietė buvo pasigėrėtinai išpuoš 
ta pagal lietuviškos skautijos 
tradicijas, buvo jieškoma jauni
mo tarpe draugų mūsų Tėvynei 
ir, svarbiausia, buvo plačiai 
skleidžiama žinia, kokios baisios 
nelaimės užgulė Lietuvą, kas 
ten dabar darosi ir kodėl mes 
ne iš namų atvykome. Visa Jam 
bore žinojo lietuvius skautus, ir 
tas buvo atsiekta kalba jaunuo
lio jaunuoliui, kalba atvira, nuo
širdžia ir broliška." Tokiais žo
džiais įvertino mūsų skautų da
lyvavimą Jamborėje Brolijos Vy 
riausiasis Skautininkas v. s. 
Stp. Kairys. 

VEDAMOS DERYBOS 

(sks) "Sk. Aido" Nr. 9 žinio
mis Egzilinė Skautų Konferen
cija yra gavusi iš Tarpt Skautų 
Biuro raštą: 

"Tarptautinis Sk. Komitetas 
aprobuoja tęsimą derybų su p. 
Michelsonu, kaip visų Egzilų 
Skautų Organizacijos atstovu, 
tikslu užtikrinti problemos 
sprendimą ir įgalinti skautauti 
tuos berniukus, kuriems neįma
noma gyventi jų kilmės kraštuo
se. D. C. Spry, Direktorius". 

Šis TK aprobavimas buvo 
Tarpt. Konferencijos (įvykusios 
po Jamborės, Niagara Falls) la
bai šiltai sutiktas ir priimtas, 
nors pati Konferencija savo re-
soliucijos šiuo reikalu nepadarė 
ir nebalsavo. Egz. Sk. Konfe
rencijos atstovas estas sktn. H. 
Michelsonas buvo su ovacijomis 
iškviestas į sceną pasirodyti 
Egz. skautų problemą T. Kon
ferencijoje referavo TSB dir. 
gen. D. C. Spry ir daugelis at
stovų dalyvavo diskusijose. Šiuo 
reikalu labai jautriai kalbėjo la
dy Baden -Powell. Nepaprasti 
mūsų skautų rėmėjai buvo vo 
kiečių sk. delegatas Kajus Rol 

j a i s . 
Pagal nudarytąjį projektą sta 

tūlą iš akmens iškalė skulpto
rius Ramojus Mozoliauskas. Ak
muo atgabentas iš Broomingto-
no, Ind. Statula penkių pėdų ir 
10 colių augščio, sveria apie 
1,500 svarų, bus įkelta į frontą 
viršuje Vyčio. 

Statulos fundatoriai — Anta
nas ir Ona Jusčiai, gyv. 6821 S. 
Talman Ave., Chicagoje. Abudu 
kilę iš Tauragės apskrities: An
tanas — Batakių parapijos, o 
Ona — Gaurės. Jau daugiau 

(sks) L. S. Broli jos Vyriau- j kaip 40 metų gyvena Amerikoje. 
siasis Skautininkas papildė nau- [Jusčius dirbo prie geležinkelio. 
josios Vadijos sąstatą nuo š . ! Statulos įrengimui paaukojo 

skyriaus veikla bus ir toliau tę
siami reikiama kryptimi. 

PAPILDYTA LSB VADUOS 
SUDĖTIS 

k a l u s p a s i r y ž ę s t i n k a m a i a t S t O - d e n i a i s uždaryta. Kitu laiku sustta-

vauti. Mūsų dienra*či^ atstovui 
papasakojo, kad sekančios iškil
mės parapijoje bus spalio 23 d. 
— pirmoji Komunija. Sių pa
maldų metu bus trumpas pa
mokslėlis lietuviškai ir angliškai, 
bus krikšto apžadų pakartoji
mas taipgi ir lietuviškai, Evan
gelija taipgi bus skaitoma ir lie
tuviškai. 

<>fl*o telefonas: PR. 8-8228 
Re*, teiet. WAlbrook 8-8078 

DR. f L BLAŽYS 
1YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-toe Ir Damen Avs.> 
Vai. kasdien nuo 6—S vai. rak 

Šeštadieniais 1—4 vaL rak 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ttšmt. ofiso LAfajette 3-6048 

Res . : WAlbrook 6-8048 

Mokykloj kasdien dėstoma tie T**, ofiso B E . 4-5*49, res H E . 4-2324 

m. spalio 1 d. šiais vadovais: 
skautų vyčių skyr. vedėjas — 
vyr. sktn. Pr. Karalius, Cleve-
lande, vilkiukų skyr. ved. — 
psktin. A. Valatkaitis, Chicago
je, užsienio sk. ved. — spktn. 
Alg. Banevičius, Bostone, tauti
nio aukl. sk. ved. — sktn. V. 
Mantautas, W. Baden Springs. 

"Sk. Aido" administracija, 
kaip svarbi institucija visos Lie
tuvių Skautų S-gos veiklai, pri
lyginta atskiram LSB skyriui 
nuo spalio 1 d. Naujasis "Sk. 
Aido" administratorius psktn. 
L. Eimantas tuo pačiu tampa 
LSB Vadijos narys. 

PASIKEITIMAI "SK. AIDO" 
ADMINISTRACIJOJE 

(sks) "Skautų Aidas" Nr. 9 
praneša apie pasikeitimius jo ad 
ministracijoje. Ligšiolinis admi
nistratorius psktn. VI. Rusas jo 
patie3 prašymu pasitraukė iš 
pareigų. Naujuoju administra
toriumi LSB Vyriausiasis Skau
tininkas paskyrė psktn. L. Ei-
mantą,gyv. 310 Emery St., Lon-
don, Ont., Canada. 

Naujojo administratoriaus ad 
resas yra drauge naujasis "Sk. 
Aido" administracijos adresas. 
Visais prenumeratos reikalais 
prašoma tik į ten kreiptis. 

J 

RUOŠIASI ŽIEMOS SEZONUI 

$1,500. 
Tos statulos įkėlimo iškilmėse 

Chicagos Jūrų Skautų Tuntas 
"Baltijos Jūra" po sėkmingo va
saros programos punktų įvyk
dymo perėjo į žiemos laikotar
pio veiklą, kuri ribojasi dau
giausia teorinių žinių įgijimu. 
Puikiai praėjusi vasaros stovyk
la prie Pewaukee dar ir dabar 

~ yra kalbų centru, nekalbant apie 
jaunųjų jūreivių atsiektus lal-

ler k L i c h ^ ^ ^ buriuojant ar įvairiose 
Emanuelis. sporto šventėse. Sių metų žie

mos sezono atidarymą Baltijos 
tuntas pradės tradiciniu vakaru 
"Šokiai jūros dugne", >iris bus 
š. m. lapkričio 12 d. Lietuvių 
auditorijoje. 

JCBŲXSKAUTAI SPORTUOJA 
Psktn. E. Vengiansko pastan

gomis yra sudaryt?- jūrų skautų 
krepšinio komanda, kuri žais 
Chicagos parkų srities praveda
mose miesto pirmenybėse. Sėk
mės jūreiviams sausumoje! 

PAGERBĖ S-GOS DV. VADĄ 

Skaučių Seserijos Vadija sa
vo posėdyje pagerbė iš Romos 
atvykusį į Chicagą kun. dr. Vaiš 
norą. Be Vadijos narių dalyva
vo Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardisą sktn. kun. J. Vaiš-
nyi ir naujasis ASS pirmininkas 
A. Plateris. Aptarta eilė svar
bių klausimų. Po posėdžio visi 
dalyviai buvo pavaišinti sktn. 
dr. M. Budrienės bute. 

SUSIRŪPINO AUKLĖJIMO 
REIKALU 

Chicagos skaučių tunto tunti-
ninkes, abiejų skautų tuntų tun-
tininkai ir skautininkų ramovės 
atstovė tarėsi auklėjimo reikalu. 
Nutarta suruošti bendrojo auk
lėjimo paskaitų ciklą jaunimui 
patraukliuose kultūriniuose su
buvimuose. Jau yra numatyti 
ir paskaitininkai: Juzė Daužvar-
dienė, kun. Pečkys, SJ, P. Mal-
deikis; skautininkai — A. Plate
ris, Z. Juškevičienė, Serapinas, 
Aglinskas ir kiti. Ruošiant šiuos 
kultūrinius subuvimus, nutarta 
skautiškąjį jaunimą suskirstyti 
pagal amžių ir vietoves. 

Duona ir {vairias skoningas 

tuvių kalba. Tremtinių vaikams 
dėsto kan. V. Zakarauskas, o 
vietiniams — seselės mokytojos. 
Misijos, Šiluvos atlaidai, 40 vai. 
pamaldos būna lietuviškai; ang
liškai kalbantiems parapiečiams 
dar būna misijos ir anglų kalba. 
Rožančiaus pamaldos ir geguži
nės pamaldos būna tik lietuviš
kai. 

I t t. * 

BRUNO'S RtPYKLA 
S 8 3 9 S . L I T U A N I C A A V E . 

Tel . CLifs ide 4 - 6 8 7 6 . . 
Pristatome t visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia t visus artimuosius 

mlestua. 

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

Telef. SE. S-2H6 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

ATSIŲSKITE ADRESUS 
Paragink savo kaimynus ir pa 

žįstamus užsiprenumeruoti dien
raštį "Draugas" Naujiems skai
tytojams susipažinimui siusime 
dienraštį nemokamai per mėne
sį, tik malonėkite atsiųsti jų 
adresus. 

Senatorius AUen J. Ellerider (D) 
i£ Louisiana, yra priešingas N*w 
Yorko gubernatoriau* Averell Bar-
rimauo kandidatūrai į JAV prezi
dento postą. (INS) 

P.&JJOKUBKA 
TV, DE1MAOTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir TaJeytoas 
4162 Archer Ave., at Mozart 

Cfaicago 52, III. — Tel. LA S-86H 

S 0 P H I E B A R Č U S 
BA0I0 PROGRAMA 

II WOES stoties — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

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

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:30 v. r. iš stotfes 

WOPA — 1490 kik 
Chicafro 29, Ui- HEmlock 4.2413 

7121 So. R O C K W E l X ST. 

Ž E M A I Č I Ų T A R M E 
A P Y S A K O S 

Neseniai išėjo ii spaudos 

B u t k y J u z ė s r a š t a i , 
kur atspausdinta autoriaus plati bio
grafija, Audrone, o kas svarbiausia 
—įdomios žemaičių tarme trys apy
sakos: 1) Knygnešys Butrius, 2) 
Ont mona Barbelės kapą, 3) Kaip 
žemaitis ii Kulių į Klaipėdą važia
vo ir žemaičių stiprybė* 164 pusi. 
Knyga iliustruota. Kaina tik $1.50. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

8834 S. Oakley Ava, 
Ohicago 8, UL 

Jau pasirodS knygų r-nkoj nau]» 
knygelfi '*" 

0R. JUZE ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI I B CHIRURGAI 
2800 West SI Street 

Vau — pirm. ir antr. 10 lkl I I ryto 
S Iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. u 
penkt. t iki 4 ir 6 iki 9 popiet; fteit 
10 lkl 2 popiet. 

Ofiso t d . PRospect 6-171* 
R e s , tei. Gltovebill 6-500S 

IM. ofiso HE. «-««*•. m. PR. e-Tsis 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS m CHIRURGĄ* 

1957 W. Garfield Blvd. 
V A U : 1—i Ir • — $ 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
ldskyrus ketvlrtad. Ir sekmad. 

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

FM ir NEMOJAMI RADIJAI 
A u t t t o s kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

\ i D A U 8 I R LAUKO ANTENOS 
- T V IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

DR. K T U T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VeJ Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 7-9, 
antr 1-6. treč. ir seet. pagal sutartj. 

DR. L DANILEVI6IUŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Western Avenoe 

Ohicago 29, UI. 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonu REpublic 7-4900 

Rezidencija: GRovehill 6-8161 

neatsiliepia, laukite KEdzle S-2s«fc 

DR. EMILY V. KRUKAS 
G Y D Y T O J A IR C H 1 R U R G * 

4 1 4 6 S. A r c h e r A v e . 
VAU Kasdien popiet nuo 1S-2:S0 T 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 6-8:SS v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUčELIGNAITi 
(Gydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ U U Ų IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTO 

2750 VVest 71st Street 
(kampas 71st Ir California) 

Tel. ofiso Ir rez. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šest. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja tr Cblrurgt) 

KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ. 
SPECIALISTO 

7166 South VVeetern Aveaa* 
(MEDICAL BU1LDINO) 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 v. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. TreČiad. nuo 
11 vaL ryto — X v. p. p. fiesta*. 11 
•ai. ryto lkl S vaL posaet. 

Ofise 6«L R E . 7 - l i e S 
R*» tW WAlbmnfc S-S7S> 

Ofiso teL CLaf flde 
ReHdet»cl>os: LAfayeOe S-11TS 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
Ksmpas 47tn tr Hermitage 

Vai.: nuo 2 lkl 4 ir 6 iki s v. vak 
Sestad nuo S lkl 6 vai.. 

aR. FU TALUT-KOPS* 
GYDYTOJAS LR CHIRrjROAF 

6008 West ltth Street 
VaL: kasdien 6-S, sestad. 1-4 

Telef. TOwBhaO 1 M M 
S5M West 68th Street 

VaL: tik Ii anksto susitarus 
Telef. HLEmlock 4-7080, aeatsakliM 

skambinu CEntral 6-22S4 

DR. VYT. TAURAS-
TUKIAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas tr reaad.: S410 W. 51st St 

TeL P R 8-1MS arba W E «-M77 
•Ofiso vai.: Pirm. S—10 v. v. Antr., 
j Tre«. ir Penkt. 6—9 v. v. ir Ketv. tr 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

UR. T. DUNDULIS 
7DYTOJAS LR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai. 
«ak Šeštadieniais nuo 1 iki 4 popiet 

Yeč'adleniais pagal sutarti 
Ofiso tol. Vlrglnia 7-00S6 

iexkieDdjo« teL BEvesiy 8-8344 

TeL ofiso Vlrgtaia 7-OeOO, 
res. REpublic 7-6867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( s p e a moterų IIROS Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer Ir California A v a 

VAL.: 2—4 Ir 6—1 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso T A 7-*557, re*. R E . 7-4»SS 

DR. FRANK C. KWINN 
(KTTE£INbKAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

\ žestad. 2—4 popietų. TreČiad. 
LJOONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo 2 Į sekmad. uždaryta, 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki »:»0 

TeL ofiso R E 4-S12S, re*. P R 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS LR CHLRDRGAS 

SPEC. CHIRURGINES LJOOfl 
6 2 5 5 S o u t h W « t e r a A i 

v. 
ir 

OeL ofiso ir re*. WAlbrOok VSA88 

DR. S. CEŠTAUTAS 
iYD^TOJAS LR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st tr Talman Ave. 

vai.: Nuo 7 lkl t vak. Sekmadieniais 
dk susitarus. 

Ofiso Mslef. INteroceaa 8-70*4 . . 
Buto telef. INteroceaa 8-878J 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 1075« So. Michigan Ave. 
Vai.: Kasdien S—U vai. ryto, 1—4 
ir 6—8 v. vak., iSskyrus treciadienj. 
Seitad. 10 — 2 v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef. Y Arda 7-11M 
•teatdencljoe — STewart s-4111 

DR. J. GUDAUSKAS 
J Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

7 5 6 VVest 8 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted Ir 36-ta g a t v i ) 

VAU 1—4 Ir 6:20—8:10 p. p. kas
dien l&skyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

TeL ofiso G R S-53SS. P R . S-47SS 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRUROINfiS LIOOfl 
242S VVest 63rd Street 

(Kampas 6trd Ir Arteslan) 
VAL. 2—4„p.p. Ir nuo 6—8 v. vak. 

Sestad. f—4 pop ie t 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA LR CHLRURGfi 

10748 South Michigun Avenoe 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PTJllmaa 6-S76S 
Buto — ENgtewood 4-497S 

Ofiso tr buto teL Ht^nlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South VVestern Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t . 
penkt. 6:30—8:80 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto Š> Stad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

TeL of iso: DAanae S - l l t S 

A. VAUS-URORAS 
GYDYTOJAS LR CHLBUEGA8 

M O T t R V LIGV GYDYTOJAS 
8267 South Halsted Street 

VaL 1 iki 4 v. p. p. ir 6—• v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

TeL ofiso PRospeot 6-S4O0 
Resld. PRospecS 6 S40S 

BR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vaškevicfate) 

GYDYTOJA IR CHLRURG1 
•348 South Kedsle Avsssas 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 
v. vak. sestad. 1—4 p. p. 
kitu laiku tik suaitarua 

Oflce WAlbrook 5-2S70. 
Rem. ULUtop 6-15S0 

0r. Alexander J. iavoit 
(JOVAIŠAS) 
AS LH CHIRITRGA» 

1 MARQUETTE MEDICAL CENTER 
6132 South Kedzie Avenue 

'ai. S—« p, p. ir nuo 7—» • . vak. 
Trečiad Ir seStad. pagal sutarti 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
BR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien S—6 vai. vak. Sestad. nuo 
1—5 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Reedd. 2257 W. 
23rd PLACE, teL FItontier S-5S41 

Ofiso telefonas — Blsbop 7-

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS LK CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuc S lkl t vaL 
Trečiad. ir sekmad. tik siiSitarus 

— 
Visų radijų, fonografų. TV tr 

rekordavimų aparatu 
TAISYMAS 

atl iekamas patyrusių Inžinierių 
— VISKAS GARANTUOJAMA — 

Kainos žemiausios 

UjlTCLCVision 
Csales - servlce) 
31S0 So. Halsted — DA 6-6881 

reL ofiso PR. S-SS38, res. R L 7-S19S 

DR. A. JENKIMS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

v'AL kasdien nuo 2—4 p. p. Ir T:S0 
<kl 9 vai. Trečiad. Ir Sėst. uždaryta 

V. RASLAVItlUS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 11S6 D l VERSK Y AVE. 
Tel. W E 5-8426 

Vai.: 2-5 ir 6-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bethanjr Metbodist l igoninėje 

Tik pagal Misitarima tel. AR 1-1493 

DR. ZIGMAS RUDAITIS^ 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Tehf. REpubUc 7-22SO 
SPEClALYBfi CHIRURGINSS LR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2 4 S 5 W e a t 6 9 t h S t r e e t 

VaL kasdien 10—12 Ir 6^-8 vaL vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl 6 v.v. 
Sestad. 1U-1S v. Kitu laiku susitarus 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court. Ocero 
Kasdien 10-12 ryto ir 6-6 vaL vak. 

šeštadieniais 10-2. 
OCtso fer boto teL OLymptc B-1SS1 

TeL ofteo VIctory 2-1581, 
res. Vlotocj S-#f «S 

DR. V. VILEIŠIS 
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S 

8 0 2 W e s t 3 1 s t S t r e e t 
Kampas Ralted Ir S l - m o s gatvių 

PriSmimo valandos: 2—4 p.p. tr 
6—6 v. v. Sestad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 6-644*. 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHTRURGA8 

2420 Weat Marąaette BM. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 lkl 8 

Trec. ir 

TeL ofiso CA 6-0257, res. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS LR CHLUUBGAS 

1821 So, Halsted Street 
ReskL eeoo s. 

VAL. U v. r. iki 8 p. p. V. V. 

P. ŠILEIKIS. 0. P. 
Ortbopedas - Proteristas 

Aparatai-ProtesaL Med.Baa 
datai. Speo. pagalba K o j o a v 

(Arob Supports) tr t-t, 
V A L : t - 4 ir 6-B. Sefitadienltis B-l 
O R T H O P E D I 4 0 S TBCHNTKOS LAB 
1911 W. 5»tb St., Cbioago SS, 

TeL: Fftospeet 6-50S4 

f 

MIDLAND 
i Sav inq c i nd Lodn - i r #4J 

I M S U B F O j i 

PER 4 0 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA, 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

Resid. 
H'AJbrook 5-2996 

4038 Archir AVBOUB Tel. LA3-6719 
AUGUST SALDUKAS Pretldsniet 

Tel. ofiso 
GRovehill 6-4322 

DR. JONAS JUOZEVIČIUS 
G Y D Y O d J A S I R C H I R U R G A S 

6400 S. Kedzie Ave. 
Manor Med. Arts Bldg. 

Vai. kasdien nuo 3 iki 7 vai. Seiud. nuo 
4 iki 6 vaL Kitu laiku susitarus 

GRovehill 6-1595 

BR. ALDONA A. JUŠKA 
s l l v L I G Ų S P E C I A L I S T E 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9 — U Ir 7—B v. v. pacal 
susitarimą, išskyrus titečiadlenlua 

2422 We»t Marąuette Bd. 

Telefonas RElianoe 6-1811 

DR. -V4LTER j . KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(UfiTrUVIS GYDYTOJAS) 
8926 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:80—8:10 vak. 
Uždaryta trečiad. Ir šeštad. vakarais 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: pritaiko akinlaa, 

keičia stiklus ir reaaoa, 
1455 S o . Ca l i forn ia A v e . , Cb ioago 

Saukite VArds 7-7SS1 
Priima: vakarais 6 iki 9; 
10 vaL ryto lkl 4; trečiad. ir 

tik susitarua 

DR. G. SERNER 
U 1 L T L V 1 S 

15 
AKTC GTBTTOiABJ 

TeL YArds 7-18*9 
Pritaiko aklnlos 

756 W * t t Sfitk 
Vai. nuo 10 Iki I , nuo C lkl t. 
čiad. nuo 10—11; penktadieni 1B—Ii 
sestad. 10—3 p. p. 

18 r e c ofiso CI- 4-025S.rea .GR. 

DR. A. Z. ŠAULYS 
O Y D Y T C J A U t C H J J t U R G l 

4645 8 . AAuland Ave. (kamb. S U ) 
Pirmad., antr., ketv. ir penk. 

B:80—8:80 vaL vakare 
iest . nuo. 8 iki 4 pop ie t 

Res. 8058 & Campbell Ava. 

DR.STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Asnland Ave., Chicagę 

»» 

VAL. nuo 2—4 Ir 6—8; trečiad., 
tad. ir sekmad. tik pasai sutarti. 
Jeigu neatsilieps virfiminitl te le fonai 
TeL ofiso YA 7-4*87, rec, P R 8-1SS0 

saukite aOdway 8-0001 

Skelbkite "Drauge"! 

MALDAKNYGE 
JALMOUU MALDOS* 

Kurią paruoši 

Kun. P. Kirvelait ia 

Kaina: Ji .50 ir V-..50 
U l M i j irioe adresuokite 

D E A U G Ą S 

2334 So. Oakley A ? * 

CHICAGO 3, ILL. 

Perstakitsc "Drauge", duokite 
Ji 

' 
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Trečiadienis, spalio 19, 1955 

f T D R A U G A S 
S U LITHtJ ANIAN DAILY 1HDCND 

ATfL, nata—• M 1 L M . T l U h i l 7-6440; T-M41; T-M41 

•nt#r*l M 8*oond-ClMi Matter Maroh II. l t l S , at Cbioa«o, IUinoto 
Undet the i c t of lCarob I. UTt. 

BTTBSCRIPTION RATEfl 
•!.•© par y«ar outaid* of Chlcaco 
19.00 par yaar ln Cblcaso £ Cicero 
18.00 par year ln Canada 
Foretyn $11.00 per year. 
% matų I mlD. 1 min 

100 $1.76 $1.26 
$4&t $$.$0 $1.00 
ft.St $1.00 $1.IB 

Hember of the Cathollc P 
FBbUahed dally. exept 

by the 
Utauanlan Cathollc Prei 
PRENUMERATA: 
CTilca^oJ Ir Cloaroj 
Kitur J A V ir Kanadoje 
Uielenyje 

reoa Aae'o 
Bundaya, 

m Boclety 
Metama 

$1.90 
$$.$0 

$ 1 1 . M 

Redakcija •trelpenlua taiso ktvo nuožlOra. Neeunaudotu stralpsnig ne-
•tug-o, Juoa grąžina tik 1S anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kalnoa prisiunčiamos gavus prašymą. 

BOLŠEVIKŲ ŠYPSENŲ SLĖPINIAI 
VIENI ŽINOJO, KITI — NE 

VBZT&A&ltB DRAtTC Ŝ, CffltCAGO, HURtttS 
• i *__. - — ^ 
Į FetTTKTO ?tVĖA$L\l lfCfcv7ALK MIESTE 

M M 

Spaudoj ir gyvenime 
DR. JUOZAS DAUGAIIJS 

Lietuviai soviete lageriuose 

Rusų emigrantų dienraštis 
"Novoje Russkoje Slovo" rašo 
apie pasakojimus iš Rusijos dar
bo stovyklų išleistųjų žmonių. 
Kaikurie jų, atlikę bausmę, bu
vo leisti grįžti pvz. į Jugoslaviją 
ir galėjo pasiekti Vakarų pasau
lį 

Grįžusieji iš Sverdlovsko apy
linkių pasakoja, kad darbo sto
vyklose į administracinį perso
nalą patenka naubaustieji rau
donieji pareigūnai. Pvz. vienoje 

*fcLai 

Mūsų dienraštyje jau gana daug (o gal ir perdaug) buvo 
aiškinama bolševikų vyriausiųjų komisarų šypsenų Vakarų de
mokratijoms reikšmė. Kai lietuvių publicistai ir kiti bolševizmo 
tikslus ir jų siekimų taktiką pažįstantieji publicistai rašo, tai 
nėra didelė naujiena. Arčiau jų stovintieji ir ypač pagyvenusieji stovykloje atsakingas pareigas 
Sovietų Rusijoj ar jos okupuotuose kraštuose žino, ką reiškia | einąs buvęs generolas Borodi-
kiekvienas jų žygis, daromas užsienio dėmesiui. Žinojo ir tai, 
kodėl jie taip plačiai šypsojosi Genevos konferencijoje prez. Ei-
senhovveriui, Edenui ir kitiems. Šypsojosi, kaip jau gerai junta
me, ne be reikalo. Šiandien jau turime ne vien tik koegzistenci
jos su komunistiniu frontu idėją, bet ir "Genevos dvasią", apie 
kurią taip apsčiai kalbama ir kuri taip efektingai pastūmėja 
pirmyn koegzistencijos idėją. Bet mažiau supratimo turėjo apie 
naująją Kremliaus komisarų taktiką Jungtinių Amerikos Vals
tybių politikai. Gi visuomenės dalis visai nesuprato bolševikų 
sugalvotų naujų kelių Vakarų demokratijoms galvas apsukti. 

SAVO ARDOS PATYRĖ 

Juk ne kas kitas, o Stalinas 
sugalvojo v-rgų stovyklai tal
kininkauti ne tik penkmečio 
planus įgyvendinti, bet ir su- . 
naikinti senesnės genkartės 
asmenis, kai jq nepajėgia ko
munistai "perauklėti". 

Rusijos baudžiamasis statu-
;tas yra priemonė gaudyti nau-. 
joms aukoms. Pradedant ČE
KĄ ir baigiant MVD kasm t 
milionais, dažnai net be teis

imo sprendimo, siuntė į 
! „ • stovyk'as. Iki 1927 m. 

vergų 
buvo 

Norwalk, Conn., mieste potvynit paliko ryškius pt" Įsakus. Mieste syvena 60,000 asmenų. (INS) 

Todėl ypatingu pasitenkinimu tenka konstatuoti faktą, kad 
kaikurie Jungtinių Amerikos Valstybių politikai, parlamentarai, 
šią vasarą atlankę Sovietų Rusiją ir grįžę namo, apie Rusijos 
dabartinį gyvenimą daro gerus ir teisingus pareiškimus. Atro
do, kad jie gerai suprato, kas slepiasi po bolševikų šypsenomis. 
Tuo geriau, kad tai pastebėjo demokratų partijos šulai, kurių 
bendraminčiai daugiausia yra prisidėję, kad pripažintų gangs-
teriškąjį bolševikų režimą (Rooseveltas 1933 m.), kad padarytų 
jiems nuolaidas, dėl kurių šiandien tenka nervintis, baimintis 
ir kolosalinio didumo pinigų sumas leisti savo krašto ir kitų lais
vėje tebesančių kraštų apsaugai nuo komunistinės agresijos. 

nas. Jis po karo, 1948 metais, 
buvo paskirtas į Lietuvą. Nak
čia į jo butą įsiveržė partizanai. 
Generolas, žinomas savo žvėris-

AMNESTIJA SOVIETŲ RUSIJOJE 
GEDIMINAS GALVA 

Rusų komunistų partija už- šiuo įvykiu nebuvo paskelbta riausybe yra didvyriu, ir net 
simojo išmušti vakariečiams 

kurnu Lietuvoje, suskubo pabėg- v i e n ą svarbiausių ginklų. Jos 
ti per langą, bet partizanai su- a t s t o v a i užsienyje šypsodamie 
šaudė jo šeimą. si ir žaizdami su laisvojo pa-

joks vedamasis ar perteikti ra-j geradariu. 
dijo komentarai. Komunistų-, Šiandien, matyti, 
partijos dienraštis "Pravda" 
nei žodeliu neprasitarė apie 
politinių kalinių išlaisvinimą. 

Iki laisvosios valstybės geno-

net pa
tiems rusams komunistams ne
jauku prisiminti stalininės san
tvarkos žiaurumus. Jiems ne-Sovietų vyriausybė nepatikėjo šaulio atstovais nepamiršo ir 

savo generolu. Pagal juos — jei j vidaus reikalų. "Izvestija", 
partizanai generolo nesušaudė,! rugsėjo 18 d. numeryje, trečia-
tai dėl kokios nors priežasties j me puslapyje, paskelbė - partijos ^ido reikalą stumdė iš vienos ; R u s i j o j e d a u g i a U t n e g U pačių 
pagailėjo. Įtardami generolą, j amnestijos įsaką. Ryšium su \ * $ J ^ f ^ J ^ J ^ J ™ i L T " j k o j n u n i s t ų . Tuo t a r PU jie nu 
jį išsiuntė į koncentracijos sto 

aukomis rusiškoji aristokrati
ja, baltarmiečiai, dvasiškija, 
politiniai nusikaltėliai ir nepo 
šalininkai. 1928-34 m. < atsi
rado naujos aukos: buožes, de
šinieji socialistai, mokslinin
kai, nacionalistai, užsienio k > 
munistai, šnipai ir net meninin
kai. 1934-1933 m. vergų sto
vyklose atsidūrė nemažas skai
čius profesorių, prasikišančių 
komunistų, ček'stų karių ir net 
vaikų — nusikaltėlių, bezpri-
mrniku. Nuo 1939 m. pradėta* 
įjavergtųjv: tautų naikinimas 
•Pirmiausia pavargtieji lenkai 
išvežti į priverčiamųjų darbų 
stovyklas, juos įpėdžiui sekė 
lietuviai, latviai, estai. 

Vorkutos pragare 

Pavergtieji lietuviai šiur
piais žodžiais apibūdindami 
Vorkutą praminė ją antrąja 

vykią. Čia jis išsitarnavo vėl vietų vidaus žvalgyba jų nuo-
puLkininko laipsnį ir, dirbdamas 
stovyklų vadovybėse, vis jieško-
jo tremtinių — augšto ūgio, 
blondinų ir, jei jų pavardės bū
davo lietuviškos, tai juos tuoj 
uždarydavo į karcerius. Jis tik
rino valgyklas ir iš ten siuntė 
lietuvius į karcerius. 

Sovietų sistemoje viskas yra 
Vienas tokių parlamentarų, grįžusių iš Rusijos, yra sena- I galima... 

torius Sparkman, demokratas, 1952 metais buvęs kandidatu į j Laimai i Lietuva 
viceprezidentus. Jis tarp kitko pareiškė, kad šiandien dar "ne 
laikas mažinti savo saugumą". Mat jis tikrai abejojąs, ar bol
ševikai bent kiek pakeitė savo tikslą. "Tikriausiai jie tik jieško 
naujų priemonių savo senam tikslui siekti", pabrėžė senatorius 
Sparkman. 

TEISINGI ŽODŽIAI 

*Tai butų savižudybė mums šiuo metu pasiremiant šypseno
mis stiprinti Rusiją ir silpninti save", taip kalbėjo kitas žymus 
demokratas senatorius Robert Kennedy, kuris taip pat tik ką 
sugrįžo namo aplankęs Rusiją. Spaudos konferencijoje p. Ken
nedy, pasakodamas savo pergyvenimus kelionėje, priminė: "Aš, 
kaip ir kiti turiu vilties, kad kas įvyko Genevos konferencijoje... 
reikš mums visiems taiką. Tačiau, pasiremiant tuo, ką aš ma
čiau ir patyriau Rusijoje, aš esu labai susirūpinęs, kad mes iš 
jos apart šypsenų nieko daugiau negausime. 

Mes turime reikalą su valdžia, kuriai Dievas, šeima ar pa
skiras asmuo nieko nereiškia ir kurios praktika praeityje buvo 
padaryti pažadus ir sutartis, kad jie tarnautų jų naudai, ir su
laužyti juos tada, kada jiems tai buvo reikalinga ir naudinga". 

Senatorius Kennedy yra jaunas parlamentaras, tačiau jau 
plačiai pasireiškęs, kaip tikrai gerai suprantąs ir tarptautinę 
padėtį, ir vidaus politiką. Jis yra buvusio JAV ambasadoriaus 
Didžiojoj Britanijoj Joseph Kennedy sūnus. Jis buvo ir Atstovų 
Rūmų nariu. Ta proga tenka pažymėti, kad jis yra nuoširdus 
lietuvių bičiulis ir jau ne vieną kartą yra Kongrese pasakęs pa
lankią kalbą apie Lietuvą, jos dabartinę būklę ir išlaisvinimo 
reikalus. • 

PAVERGTIEJI NftRA UŽMIRŠTI 

Pravartu priminti ir viceprezidento Nbcono kalbą, kurią jis 
pasakė užvakar New Yorke. Konstatavęs, kad dabar taikos ga
limumai yra šviesesni, negu betkada pirmiau, bet komunistų pa
sauliui jis priminė, kad 'Tuščiažodžiavimo laikai jau praė jo
jau yra atėjęs laikas darbams"... Toliau Viceprezidentas kalbėjo: 
"Jungtinės Amerikos Valstybės yra pasiruošusios priimti bet-
kokį pasiūlymą, vedantį į taiką, tik jau ne tokį, kuris reikštų 
mušu laisvės išsižadėjimą, arba laisvės kitu, arba tai reikštu su
tikti su pavergimu betkurios tautos pasaulyje". 

Viceprezidentas Nbconas nurodė, kas kliudo taikai, būtent: 
"Natūralus žmonių dalinimas, pavergimas Rytų Europos tautų, 
pasauliniu mastu suorganizuota komunistinė kampanija prieš 
laisvųjų kraštų vyriausybes ir netikėtų užpuolimų baimė, kuri 
gali būti pašalinta tiktai tinkama inspekcijos sistema". 

Šitų visų trijų žymiųjų politikų pareiškimai daug pasako. 
Savo%ruožtu jie yra reikšmingi. Pirmoj vietoj dėl to, kad augš-
tosios politikos sferos jau gerai nusimano, ką reiškia Bulganino 
ir Chruščevo šypsenos. Jie jau mato, kad jos yra labai apga-
vingos. Antra, tikrai džiugu, kad viceprezidentas Nbconas maty> 
reikalą šiuo metu, prieš keturių didžiųjų užsienių reikalų mi-
nisterių konferenciją Genevoje, pabrėžti, kad Rusijai jau gana 
tuščiažodžiauti ir taikos atstatymas turi vykti ne betkokia kai
na, bet saugumo ir laisvės užtikrinimu Amerikai, laisvės užtik
rinimu kitoms tautoms ir — dar svarbiau — turi būti išlais
vintos pavergtosios tautos. I r tikrai yra džiugu, kad bolševikų 
pavergtieji nėra pamiršti 

Atrodo, kad dabar susirašinė
jimas su Lietuva yra palengvė-
jęs. Tačiau vistiek reikia būti 
labai atsargiems ką nors ra
šant. Dienraštis "Novoje Russ
koje Slovo", leidžiamas rusų e-
migrantų Vakaruose, perduoda 
pasakojimus laisvąjį pasaulį pa
siekusių asmenų, kurie savu lai
ku buvo Sovietų Sąjungoje ir 
ten turėjo bylas. Tardymų metu 
daugeliui buvo parodytos foto
grafijos laiškų, rašytų net prieš 
20 metų ir gautų per visą 20 me 
tų laikotarpį. Kaltinamieji ge
rai žinojo, kad tie laiškai jų pa

traukąs tebesaugojo. 

Balsas apie lietuvius 
Portugalijoje 

Portugalijoje yra įvairiomis 
kalbomis leidžiamas laikraštis 
"Voz Da Fatima" (Fatimos Bal
sas). To laikraščio nr. 115 ang
liškoje laidoje telpa ilgas apra
šymas, kaip Fatimos Dievo Mo
tinos statula triumfališkai buvo 
priimta lietuvių bažnyčioje 
Siuox City, Ia., kur klebonauja 
kųn. Simona3 Morkūnas. Iškil
mėse dalyvavę net atvykusieji iš 
už 100 mylių. Pažymimos vieti
nio vyskupo kalboje pareikštos 
viltys, kad pavergtoji Lietuva 
vėl prisikels. Aprašomos vysk. 
Padolskio ir vysk. Brizgio pasa
kytosios kalbos ryšium su Fati
mos Marijos statulos kelione. 
Aprašorįia taipgi šventosios sta
tulos kėįionė po kitas lietuviš
kas parapijas, kurių JAV yra 

nosį net b2tkurį sprendimą d a - j t y l i > k a d i š t i s o s paVergtos tau-
ryti, .komunistinė Rusija užsi- t o s b u v o Atremtos siekiant jas 
mojo tariamu veiksmu Užbėgti į s u n a i k i n t i . Kiek iš jų liko gy-
jiems uz akių. Maskvoje esan-j ^ i r d a b a r n e D U s l e m j v a a p . 
čių stebėtojų žiniomis būsią pa-; t a r l i I š k a l e j i m u i r priverčia-
leist'a trečdalis politinių kalinių 
iš vergų stovyklų. Amnestija j a t l e i s l i e j i neabejotinai bus 
paliečia ypač tautinio persekio-1 s v a i d o m i ^ plačiuosius Rusi-
limo aukas: Pabaltijo tremti- ^ p l o t U 3 P a v o i g i o vokiečiai 
. n n ^ ' . Z 7 m ° ^ o t o r i u s ' Pavo}&io | vargu bus grąžinti į anksty

vesnes gyvenvietes. Č:čėnai — 
ingušai ir toliau bus blaškomi 
po plačiąsias erdves. Nemaž is 
skaičius lietuvių greičiausiai 
bus nubmkti į Sibirą pilieti
nėmis "laisvėmis naudotis". 

patogu nūdien kalbėti apie, 
f.,. A. x .. i u tėvyne. Ten pragyvenimo są-haudies priešus", kurių buvo , J .. ,.7rJ *. m lygos pasibaisėtinos. Žiemą 

temperatūra krinta ligi 60C°— 
šalčio. 'Polarinė naktis tęsiasi 
bent 20 parų. Žiemą siaučia 
nepaprastai stiprios audros. 
Maistas nepaprastai blogas: 
600 gr. duonos, 20 gr. riebalų, 
120 gr. kiuopų ir 27 gr. cuk
raus per dieną. mų darbų — vergų stovyklų 

vokiečius, čečėnus ingušus, 
Kaukazo tautas ir vakarinės 
Ukrainos ištremtuosius. Didieji 
kriminaliniai n u s i k altėli ai: 
žmogžudžiai ir pasipriešinę sto
vyklų administracijai negalės 
amnestija, pasinaudoti. 

Kodėl Maskva negarsina? 

Šiuo metu Rusija garsiai ne
sukau ja apie amnestiją, kaip 
ji daro kalbėdama apie "tai-

Tautų kalėjimas 

Nepajėgūs dirbti net ir šio 
badmiriško maisto negauna. 

Apranga menka. Barakai 
sausakimšai prigrūsti. Medici
nos priežiūra tiesiog katastro
fiška. O tame pragare pa
smerkti 100,000 aukų. Nema
žai ten atsidūrė lietuvių. Pra
ėjusiais metais vien sanitari
niame miestelyje, kuriame gy-

Leninas savo m?tu Rusiją Į venimo sąlygos tiesiog katas
trofiškos, buvo po šimtą lietu
vių ir estų, 60 latvių po 20 vo-

pavadino tautų kalėjimu. Jis 
pats, o ypač jo įpėdinis Stali
nas ištiesų sugebėjo sukurti \ kiečių ir vengrų, 10 lenkų, keli 

ką", "nusiginklavimą" ir "su- j žiauriausią tautų kalėjimą. Ten j prancūzai ir t. t. O jie visi lau-
gyvenimą". Jokios abejonės j atsidūrė apie 20 mil. aukų. Į kia išlaisvintojos mirti;S, nes 
nėra, kad bent mažą dalį k>;Vien priverčiamojo darbo sto-1 sanitarinis miestelis (sanitar-
munistinės santvarkos aukų vykiose sugrūsta per 15 mil., | n į j gorodok) yra tarpininkas 
paleidus vėliau bandys nusikal- I kurių dauguma miršta laisvės j pasiekti karstą. Jiems ir tūks-

123, ir reiškiamos viltys, kad j timus panaudoti tarptautinei | nepasiekę ne tik dėl žiaurių j tančiams panašių neberūpi ko-
ateis diena, kada Fatimos Mari-1 propagandai. Maskva ims į i-
jos statula galės būti nugabenta Į kineti, kad ne nekaltosios au-

čių jau buvo sunaikinti, bet so- ir į Lietuvos ?osttinę Vilnių. I kos, bet komunistinė rusų vy- tracijos žiaurumų 

klimatinių aąlygų, blogo mais- munistinė amnestija, 
to, bet ir nepapiastų adminis-| 

PLATINKITE "DRAUGĄ* 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTYKIAI 

šiaurę, to didmiesčio link, kurio bijojom. Bijojom todėl, i Antanas, tarsi nujausdamas sunkų likimą. 
kad visi buvom ginkluoti ir jokių oficialių leidimų iš vo- j Kai mūsų plentas Rygos priemiestyje susijungia 
kečių ginklams neturėjom. Tokiu atveju Vokiečiai mus su Joniškio — Mintaujos — Rygos plentu ir išbėga į 
galėjo palaikyti banditais, ir net sušaudyti, o, geriausiu 
atveju, paimti į kariuomenę. Bet, kai kitos išeities ne
bebuvo, leidomės link Rygos. 

Saulei tekant prieš akis pamatėm rūkuose sken
dinčią miesto masę. Tolydžių bažnyčių bokštai ir fab
rikų kaminai, iššokę iš didėlio ir plataus masyvo, ėmė 
vis ryškėti. Prieš tą augančią ir vis ryškiau atsisklei
džiančią miesto masę mėlynavo platūs Dauguvos van
denys. Bauskės plentas, kaip ta svarbioji žmogaus kū
no arterija, tuo tolyn, juo, rodos, smarkyn lėkė į krašto 
širdį, visų valstybės gyventojų mintis, siekius, laimėji
mus ir vaisius nešdamas ten, kur valstybės kultūros, 
mokslo, meno, ekonominio gerbūvio ir kitų medžiaginių 
bei dvasinių vertybių pulsas plaka. Ir mūsų akys iš tolo 
nukrypo į tą miestą po nakties poilsio besikeliantį dirb
ti, kurti, kilti ir savo istoriją atžymėti dar viena našia 
darbo ir kūrybos diena. 

Mes su liūdesiu žvelgėm Pabaltijo didmiesčio link, 

Tęsinys 26 

Mūsų „frontavikų" trijulė kuriam laikui atsitrau
kiami nuo kitų ir broliškai sutariam laikytis tol, kol bus 
įmanoma. Trijulės planas toks: kartu veržtis į Žemaiti
ją, susirišti su reikalingasis žmonėmis ir paskui grįžti 
atgal į Augštaičius. 

Bebūnant Barberėje sutemsta. Vienur kitur pie
tuose pasimato gaisrai. Smarkiai paraudonuoja dan
gus ir vakaruose: Be abejonės ten matosi degančios 
Mintaujos pašvaistės. Rytoj, jei laimingai seksis, maž
daug toje vietoje mes turėtumėm atsirasti. Taip, bet šį 
vakarą ten jau dega... 

Vienu metu, sutemus, pokšteli keletas šūvių Bar-
berės pašonėje. Tamsoj jie kažkaip baugiai nuskamba. 
Tų, kurių laukėm, nepasirodo nė vienas. Jei per kelias 
valandas jie nespėjo mūsų pasivyti, turbūt, bolševikai 
juos suėmė ar jie dešiniau nukrypo? Jaunuolių akyse 
pasirodo ašaros, ir mes išvažiuojam iš tuščios Barberės, 
kurios vardas tikriausia skambės rytdienos raudono- mos, mauna tai iš Rygos, tai į Rygą. Prieš priemiesčius 
šios armijos fronto pranešimuose... pamatom ir civilius žmones, traukiančius iš miesto ve

žimėlius su manta. Juo toliau važiuojam, juo iš miesto 
Ryga pavojuje " bėgančių vilkstinės ima ilgėti ir tankėti. Vėl gyvi Lie

tuvos vaizdai priešais Rygą. Bėgo ten, bėga ir čia. I r 
Rugpjūčio 2 dienos rytą mes atsiradom prie Ry- kariškos automašinos lekia pro šalį. Vis skubėdamos, 

gos, nes paskutinę naktį, besisukiodami po Žemgalę, pa- Daugiausia į Rygą. Kaį tuo tarpu žmonės su vežimėliais 
tyrėm, kad pro Mintaują nėbeprasiveršim, kad vienin-1 stumiasi lauk iš Rygos. Matyt, civiliai užleidžia vietas 
telis saugus kelias likęs sukti pro Rygą ir iš ten ke- kariuomenei, i r kariuomenė gins miestą? 
liauti toliau pajūriu. Todėl ir reikėjo pasukti gerokai j 

didelę, plačią gatvę, šoferis sustabdo mašiną. Ltn. S. ir 
Alf. išsitraukia žemėlapį. Kam lįsti į Rygą ? Argi kur 
prieš Rygą nėra kelio, kuris nuo Mintaujos — Rygos 
plento atsisuktų į vakarus, į Kuržemę ? Aišku, kad yra. 
Tik reikia kelius kilometrus pavažiuoti Mintaujos pu
sėn. Žemėlapis taip rodo. 

Staiga prašviesėjusiomis nuotaikomis atsisukam j 
pietus ir 'važiuojam Rygos — Mintaujos plentu. Tuo pa
čiu, kurį buvom pasiekę aną naktį po Joniškėlio kauty
nių ties Plikrškių kaimu, pačiam Lietuvos — Latvijos 
pasienyje, kurio pašonėje praleidom neramią naktį ir 
girdėjom tankų kautynes. Taip, šiandien mes vėl ant to 
plento, tik už keliasdešimt kilometrų toliau į šiaure, ir 
nebe visi. Tada buvom visas šimtas, šiandien tik t rys 
iš ano būrio. Tragiškas tas mūsų kelias... 

Tiesus ir platus plentas nugultas kariuomenės ma
šinų. Priešais, pietuose matosi juodi dūmai. Kartais 
girdėti ir artileriją griaudžiant. Kartais pietuose, kar
tais net vakaruose. Ten prieš akis pietuose Mintaujos 

nors jis ir atrodė gražus, didingas ir viliojantis. Kad karo laukas, apie kurį kalbant girdėjom pereitą naktį. 
taip ramiais laikais ekskursuotume, kiek daug džiaugs
mo ir giedrios nuotaikos atneštų ši ir ateinančios valan
dos. Bet olabar šiurpas krečia. Kas duos duonos, kas 
pastogę ? 

Kai kitas svarbus kelias įbėga į mūsų plentą, pasi
pila kariuomenės mašinos. Jos, žviegdamos ir urgzda-

— Man tai velniu tais miestas dvelkia!, •— drėbteli 

Bet mes jį turim aplenkti ir atsidurti ten, kur ramiau, 
kur frontas dar neatėjo, kur, valandėlę atsidusęs, žmo
gus gali pajusti, kad dar gyveni ir džiaugiesi kiekviena 
mažiausia gyvenimo detale, kurios anksčiau gal ir ne
pastebėdavai. Juk ir motinai sakiau, kad blogiausiu at
veju pėsčias ją Žemaitijoje pasieksiu. Kaip gera dabar 
svajoti, kaip motina pasitiks sūnų ir džiaugsis. Kiek tai 
bus džiaugsmo, kokia laiminga valanda... 

Iš visos eilės pro Šalį lekiančių mašinų viena staiga 
sumažina greiti, išsisuka iš kelio ir užblokuoja mūsų 
sunkvežimį. Ženklas sustoti. Mus sustabdžiusioj len
gvojoj mašinoj pamatom sėdint kariškį su raudonais 
atlapais. Tai koks generolas ar štabo pulkininkas. 

Ltn. S. ir Alf. išlipa iŠ sunkvežimio ir prisistato 
mus sustabdžiusiam kariškiui aiškindami. 

( B u s d a u g i a u ) 
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BALFO KONCERTAS CHICAGOJE 
J. KREIVĖNAI Cicero, I1L 

Chicagos Balfas šiemetinę bai ribotą kiekį, minėtų kūrinių 
rinkliavą užbaigė koncertu spa- ; pasirodymas spaudoje labai diiu 
lio 15 d. Lietuvių auditorijoje. 

Jei kam tenka iš Balfo pra
šyti pagalbos rūbais, taf tas kar 
tais sušelpiamas daiktais ir gana 
gerame stovyje. Balfas duoda 
tai, ką pats gauna. O šiai orga

nizacijai būna paaukojama ir 
dar labai gerai išlaikytų rūbų. 
Jei šelpiamasis gauna kostiumą, 
tai kartais pavyksta sudaryti ir 
visai padorų komplektą. Tik vi
sas vargas, kad bus sunku prie 
švarko rasti tokio pat stiliaus 

GEROS ŠIRDIES ŽMONĖS 

ginančiai nuteiktų. 
Jau kuris laikas vis itin gero

je formoje rodosi Stasys Bara
nauskas. Tiesa, jau seniai gir
dėtas dainas jis dainavo, bet jas 
padainavo taip, kad darėsi ir 
graudu, ir pikta. Šis daininin
kas turėtų gyventi kitokiu gy
venimu, negu jam chaotiškai 
žmones sumindžiojusi emigraci
ja lemia. 

A. Kirvaitytės vadovaujami 
kanklininkai (jų tarpe ir trys 

ir tokios pat medžiagos kelnes.) berniukai) pagrojo, patys daina 
Balfas duoda tai, ką pats gauna, j pritardami penkias dainas. Šis 

ansamblis nuolat rodosi viešai Šis koncertas ir buvo tikras 
Balfo veiklos simbolis. Lietuviai 
menininkai suaukojo puikių da
lykų : Stasys Baranauskas — ke 
turias dainas, A. Paukštys — 
smuiko programą, gauta kank-

ir vis publikos yra mėgstamas. 
Greta gražių liaudies dainų bu
vo atliktas lenkiškas griozdas iš 
Pupų Dėdės repertuaro "Paklau 
sykit, jūs lietuviai"... Šį kūrinį 
rodos kankliavo ir Puskunigis. 

hų muzikos, keletas baleto solo, __ 
* ' , r ., . ... Kaip ten bebūtų, kieno toki ku 

numerių, Simas Velbasis atvilko | „ . ^ . u._4.„ m^x^mw^t ,M0*;^I 
visą "Copelia" antrą veiksmą. 
A. Kučiūnas ir M. Johnson a-
kompanavo. 

Taigi klausytojas buvo pa
puoštas margu, tikrai balfišku 
deriniu. Normaliame koncerte I kanklių muzika vis nesusilaukia 

riniai būtų mėgstami, - - vistiek 
reikėtų jam palinkėti poilsio po 
storu istorijos dulkių sluogsniu. 

Be abejo ansamblis kankliuo
ja tai, ką turi. Labai gaila, bet 

tokią programa pavadintume 
šiupiniu. Bet Balfo koncerte — 
kaskita. 

Alfonsas Paukštys atliko ke
turis smuiko numerius. Tą pat 
dieną prieš koncertą smuikinin
kas ilgas valandas grojo simfo-
miniame orkestre. Aišku, pas 

mūsų rimtesnių kompozitorių 
dėmesio. Šiame koncerte, kaip 
ir kitur, šiltai sutiktas vienetas, 
didesnių meno jėgų padedamas 
ir globojamas, galėtų augti ir 
tobulėti. Ne jų kaltė, kad su 
pora programų veik visas savai
me kanklėms tinkamas liaudies 

jūrų laivai. Federalinė valdžia vės susijungs su Calumet Lake 
suteikė kreditus Cal-Sag kana- Ejcpres keliu. 
lui praplėsti. Cal-Sag kanalas 
jungia Calumet ežerą su Missi-
ssippi upe. Dabar šiuo kanalu 
kasmet gabenama 2 milionai 

žada didelę ateiti 
Chicagos uosto statyba yra 

vienas didžiausių šio šimtmečio 
projektų prilygstančių Suezo, 

tonų krovinių. Kanalą praplė- P a n a m o a kuaAų 8 t a tyboms 
tus bus galima transportuoti j T a į d i d d i g i r d r ą 8 U g ž y g i s ^ 
9 milionus tonų. Tai bus tie- L ^ ^ c y ^ g y i r yisam M i d . 
sioginis kelias iš Didžiųjų e*e-iW e g t ( M ^ a t e i t į 

rų į Meksikos įlanką, Naujojo 
Orleano uostą, 

Po paskaitos būta visos eilės 
paklausimų, į kuriuos prete-

Iš Chicagos Uosto Tarybos, gentas išsamiai atsakė. Jis pa-
žinion įsigytų 22,000 akrų že- pildomai paaiškino, kad Chica-

70% numatoma rezervuo-1 š o c uosto ir jūrų kelio atidary-

l š Seoul, Korėjos, atvyko 12 Korėjos našlaičių, kuriuos įsūnino ame
rikiečių šeimos. Mr. ir Mes., l lary l lolt iš Creswell, Ore. (priešakyje), 
turintieji šešis savo vaikus, jsūnmo aštuonis našlaičius koiėjieeius. 

Chicagai toks jūrų uostas Chicagos Uosto Taryba, su tei-
buvo seniai reikalingas ir t.k se išleisti paskolos lakštus uos-

, reikia apgailestauti, kad jo sta- *to statybai finansuot. Uosto sta 
mus atėjo nuvargęs. Nuovargis j ™ ™ £ ? L ^ E l o S 2 » » ! t y b a b u v o ^ ^ Kliūtį su- tyba norima atlikti privataus 
visuomet yra sunkiai paslepia-1 r o a | " ™ a d r K<* » ^ » 5 I U U L " «u | d a r ė k a i k u r i ų sluogsniu nusi- j finansavimo la:Uu, neapsunki 
mas reiškinys, šįkart ta i syklė ; r a s i a - |statymas prieš Šv. Lauryno 
išimties nesudarė. Visgi čia bu-! Didesnė koncerto dalis buvoiUpgS kanalo statybą. Ir tįk 
vo daug ko ir praėjusio gero jo į baleto numeriai. Solo šoko Vio- k a i Kanados vyriausybė nuta-
A. Paukščio koncerto. Atskirai < lėta Karosaitė. Dvylikos metų | r g p a į j v į e n a §į kanalą statyti, 
tenka paminėti atliktus lietuvis-! A. Balytė jau pilnus septynerius j j ^ y vyriausybe buvo privers

ta prie to darbo prisidėti. Bet 

mes 
t* sunkiosios pramonės įmo
nėms gi likusi žemė bus sunau
dota krantinėms, elevatoriams. 
Tarp kitko tuojau pat numato
ma pradėti statyba 2-jų di
džiausių ir moderniškiausių 
pasaulyje javų elevatorių. Jau 
dabar yra suplanuoti ir vykdo
mi privažiavimo keliai j būsi
mąjį uostą. Per Congress 
street vedamoji Superhigway 
eidami į pietus prie 95-tos gat-

ftr jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

mas per šv. Lauryno upę ne 
tik nesumažins geležinkelių 
reikšmės, bet priešingai su
teiks jisms daug didesnių ga
limybių ir verslo. 

Lithuanian C h a m b e r of 
Commerce pirmininkas Antho-
ny J. Rudis kurio pastangomis 
buvo suorganizuotas tas susi-

PAKKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Rd., Cicero, 111. 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
William J. GrigeVaitis, gav. 

? 

kus kūrinius smuikui. K. V.; metus mokosi šokti. Visa Simo 
Banaičio subtilią K. Binkio žo- Velbasio studija rodė rimtu dar-
džiams "Vandens leliją" teko bu pasiektus laimėjimus. Čia 
girdėti atliekant Iz. VasyUūną,l apstu daug žadančių talentų, 
kuris smuike laikėsi solo balso Kur juos nuves jų pasirinktas 
partijos. A. Paukštys šiame kon kelias ? 
oerte atliko naują įdomią tos 

ir dabar Kanada ftv. Lauryno 
kanalo statybai skiria daugiau 
lėšų negu JĄV. Pradėjus sla-
tyti Šv. Lauryno upės kanalą 
suaktualėjo Chicagos uosto 

nant mokesčių mokėtojų. Uos
to tarybos paskolos lakštus su
tiko pirkti privatiniai banka;. 
ir kitos finansinės institucijos. 
Jau įsigyta 22,000 akrų žemės 
uosto statybai prie Calumet 
Lake. Uostas bus gilinamas 
ligi 50 pėdų gilumo, kad galėtų 
įplaukti 10,000 tonų talpumo 

Tarp Žalsvu Palapinių? 
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie SJ romaną taip rašo: P.' Kesiū
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje d81 tau
tos laisvės parodS Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, liedamas k nu ją del savo 
žemės, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl aj romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūsų 
oeroiškai tragiškus epizodus, yra 
šviesus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme. 

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

" D R A U G A S ' ' 
2334 So. Oakley five.. 

Chicago, Illinois 

V 1 K T O B O K 0 2 I C O S 
CALL ME MOTORS 00. 

LiletuviSka gasolino Shell stotis lt 
Auto taisymas. 57SS S. Wcst**ni Ave 
Tel. R E 7-95SS. Atliekami motorv 
remontai, lyginimo, dažymo darbą' 
ir keičiamos dalys. 

grecrrera 

rinkimas ir pakviestas šis įžy
mus kalbėtojas, padėkojo Max-
im M. Cohen už šią tikrai 
reikšmingą ir įdomią paskaitą 
ir visus svečius pakvietė ska
nių užkandžių ir kavos. 

A. Baliūnas 

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus Šventoves, 
istoriją bei padavimus. 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kny
gutėje "Aušros Vartai". 

— Maironio. P. Vaičiūno, A. 
Mickevičiaus. B. Brazdžionio, M. 
Gustaičio, J. Vaičiūno ir kitų po
eziją apie juos 

''^sakymus su pinigais siuaklta: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, HL 

kompozicijos aranžiruo 
parašė komp. Vyt. Jančys. 

Kitas lietuviškas smuiko kūri
nys — J. Zdanavičiaus "Nuotai
kos" — yra paremtas liaudies 
dainos motyvu (Gėriau dieną, 
gėriau naktį...). Tas motyvas! 
variacijų formoje keturis kar-į 
tus parafrazuojamas įvairiuose 
ritmuose, tempuose, tonacijose 
bei nuotaikose. Tokią muzikinę 
formą buvo labai pamigę ypač 
Beriot, Dancla, Singelee ir kiti. 
"Nuotaikos" kompoziciniu atžvil 
giu yra be didesnių pretenzijų, 
tačiau jose labai efektingai pa
naudotos smuiko technikos ga
limybės. Sunkios abiejų rankų 
pizzicato kombinacijos, akordai, 
flageoletai ir t. t. iš atlikėjo rei
kalauja nemaža virtuoziškumo. 

Ziannt mūsų smuiko literatū
ros, ypač smulkesnių kūrinių la-

'* w o Kaip paprastai, gerai akom-- statyba. Mes turime būti pa-
pasavo A. Kučiūnas. Po kon- siruose sutikti iš viso pasaulio 
certo piktai plūdo Lietuvių au-1 kampų atplaukiančius laivus. 
ditorijos fortepioną. Tuo jis ne
atsiliko nuo visos eilės ankstes
nių šios vietos koncertantų. Au
ditorijos šeimininkas p. Malio-
rius daug rūpesčio ir pinigo įki
šo patalpas beremotuodamas ir 
bepuošdamas. Būtų didelis 
džiaugsmas, jei galėtų pagerėti 
ii* scenos reikalai. Būtiniausiai 
reikia tik koncertams naudotino 
fortepiono. 

Koncerte žmonių buvo apsčiai, 
bet Balfo reikalai turėtų pa
traukti ir daug didesnes mases. 

"Margasis vakaras" buvo tę
siamas šokiais, grojant Br. Jo
nušo orkestrui. 

Kun. St. Santaro, A. Dzirvono 
ir kitų pastangos papildė Balfo 
kasą. 

CHICAGA - PASAULINIS UOSTAS 
Spalio 12 dienos vakare Dai 

riaus ir Girėno svetainėje įvy
kusiame Lithuanian Chamber 
of Commerce of Illinois susi
rinkime labai įdomų pranešimą 
apie Chicagos uosto statybą ir 
būsimas laivininkystės pers
pektyvas padarė Chicagos re
gionalinio uosto generalinis 
tvarkytojas Maxim M. Cohen. 
Pirmasis laivas iš Europos jū
rų keliais pasiekė Chicagą 1930 
metais. Kelionė truko 36 die
nas. Tai buvęs mažas norvegų 
laivas bet jo atvykimas buvo 
sutiktas iškilmingai. Jo jūri
ninkai buvo vežiojami Chica
gos gatvėmis grojant dūdų or
kestrui. Pereitais metais Chica
gą jau aplankė 110 laivų, atga
bendami prekių už 175 milio
nus dolerių. Bet tai tik lašas 
jūroje, palyginus su tnom kas 
Chicagos uostą laukia už 10— 
15 metų, kai bus baigta Šv. 
Lauryno upės kanalp statyba ir 
l Didžiuosius ežerus okeaniniai 
laivai galės plaukti iš viso pa
saulio krantų. 

. _ . 
.• 

Didžiausias industrijos centras 
Šiandien Chicago yra di

džiausias pasaulyje industrijos 
centras, plačiausias pasaulyj? 
geležinkelių mazgas didžiausias 
pasaulyje oro susisiekimo cen
tras. 10—15 metų Chicagą 
virs didžiausiu pasaulyje jūros 
uostu. Jau dabartinė Chicagos 
srityje esanti sunkioji pramonė 
yra reikalinga milžiniško tona
žo. Baigiantis vietiniams at
sargoms — plieno liejykloms 
geležies rūda turi būti atgabe
nama jūrų keliais iš Labrado
ro ar Venecuelos. Atidarius 
jūrų laivams kelią i Chicagą — 
numatoma įsikuriant visos eiles 
naujų sunkiosios pramonės 
įmonių, k. p. cukraus rafineri-
jų ir t t. Kaip jūrų transporto 
išplėtimas atsilieps į Chicagos 
ekonominę veiklą gjalimą spręs
ti įš to, kad vieno miliono tonų 
pcekių apyvartą uostui duoda 
apie 150,000 dolerių pajamų. 
Chicagos uosto statyba reiškia 
naujas biznio galimybes čika-
&iečiaxns ' 

' -

{steigta Chicagos Uosto 
Taryba 

Illinois legislatūra priėmė įs
tatymą, kuriuo buvo įsteigta 

NUO USSI^ENBJUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IK ATVIRŲ ODOS U G Ų 

Tie, kuria kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji« 
negali ramiai sedlti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pabalinti U, 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak 
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalins 
nležSjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi paSalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHl.ETE'8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplySimą 
tarpirteių. Yra tinkamas vartoti nur 
ižiusUmčios, suskilusios odos dedlr-
vtnių, odos išbėrimų ir t. t., taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa-
•įrodo skaudos Išbėrimas nuo vysty
klų. Jla yra gera gyduole nuo m 
viršinlų odos llgų.Le-
gųlo Ointment yra 
parduodamas po 75 
d , $1.15. Ir $1.50. 
Pirkite vaistinėse Cbl 
oagoj Ir apylinkėse— 
Mllwaukee, Wlsc. Oa 
ry, Ind.ir D«trolt. Mi-
onigan arba rašyki
te ir atsiųskite l i o 
ney order į: 

LEGULO, Department D. 
^618 W. Eddy S t Chicago 34, OI. 

2*E ŽJĄC 3fi«E • •P i —r=-~ 
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NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
mmmmmtmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmm 

B-VTŲ LYGOS, KURIOSE 
A' 

\ * 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki S10,000.00 
1 14 

Paskolos Duodamos Hmų įgijimui 
Lengvomis Sęlygomis 

CHICAGO' SAVINGS & Ū Ū ASSN. 
6234 S. Weslem Ave. Chicago 36, 111. 

CHANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2S5S W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRICT SAVINGS i L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Stieet Chicago 8.111 

DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Wdelii Va cHenv >tanp*ms» karo k kitos faJimyt* • « « s 

sekti kaKBcmm įvykiu*. Tam rdkalsJ dkarsitis darosi bdtkyK. 
Šiais metais sueina 50 metų kaip iškovota spaudos busri. Tas'jsv 

bOSpis tebūnie minimas Šukiu: kiekviesiuose UetuTiškuoae namuose "EetirrsV 
ka«" laikrašti*, o Huo meta — Betvriikss dienraštis. Oienraitk 
pats švęsdamas 40 a*, sekaktj nuo įsikūrimo C3ikagoje, daro ii savo 
auka: naujiems ckaitytojams siusime dienrašrj per mėnesi laiko nemokamai, tik 
malon€kite atsiusti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi. 

"Brantas" yra suStlkes arti 1.000 bendradarbią. korespoadeatn Ir nv 
formatorių, kas šeštadieni duoda mokslo, meno, literatūros priedą, tari spe
cialias ikTTtas: moterų, iasastma (soHtfnidką, skssitm. studentą), 
katos pataHią; kasmet duoda 11,000 premiios ferisasšsin romaani kr 
atsUkfpO}** flUn%t0V^Bs% I^NNNA tĮBBBB I C B S ^ D D V S V 

-Dnuųas" teri saro bendradarbiui aUnado)e, Itolumbijoje, V< 
oraštijole, Argmtmoje, CiUejc, Švedijoje, Bdgftioje, Voaietiroie, Sveicariioie, 
Italijoje, Francas!joje, net k AnrtralioJe. 

turėsite progos snsipafiati tu geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamu, kurie 
jo dar neskaito ir mes per minėsi buk* J)raufąM siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avcoue 

CHICAGO 8, UTMNOIS 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. 111. 

Roosevelt Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalų — tiktai už $169.00 

Į šį setą jeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklfem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima
mo jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite i šią lietuvišką 
krautuve, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2810 VVEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley S - 4711 

lAplht Raudonis, sav. Ir me-nadterin 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 4:JO. 

PERKRAUSTYMAI — MOVDMG 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. I i artimu v 

tolimu distancijų, gausit* sekančiai: 
8416 S. UTUAMCA AVEL, CHICAGO, HJL 

ANTANAS VIL IMAS 
Telefonas — FRontfer 6-1882 

, 

J O N A S G R A D I N S K A S 
KRAUTUVE IR DIRBTUVE 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J . G. TELEVISrON CO. 

2512 W. 4 7 T H ST. TEL. FRONTIER 6-1998 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

v w v 
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ut TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOSU NARIAMS 

Štai koo£l apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAJN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
Iki $10,000.00. 2, Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojanis indėlius ir visada mokėjo aukštesnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estats ir Incom© Tax mokeačias ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiai*. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Tbisingo-
nus sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Paa mus yra šie taupymo skyriai: optional. investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savings. 
Kviečiams visus taupyti šioje pačioje progrssyviskiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 Soutn VVestern Ąvenue v JOHN PAKEL, Preodentas GBovehffl 6-7575 

f X j a 
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1955 
Ketvirtadieniais auo 9 Iki 8 vai. 
V A I J A N D O S ; Pirmadieniais nuo 

vakaro. 
13 iki 

Trečlaedienials uždaryta visa dieną Šeštadieniais nuo 9 ryto iki l vai. po pietų. 
8 vai. vakaro Antradieniais ir Penktadieniai* nuo 9 iki 4 .valandos po pletu 

- • — • S S -* 3 ^ C i i •• a „a: J 
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Trečiadienis, spalio 19, 1955 

Iš pavergtos Lietuvos 

TIK MAŽUTIS VAIZDELIS 
Kaip uždarbiavo už ištirpusį sniegą, Rąžės upelio vandenį i r 

nesamą dumbią 
Komunistines "Tiesos" Nr. — Nauja švemte. Sov. Sąjun-

207 (1955.DC.1) aprašyta , kaip gos Aukšč. Taryba paskelbė įsa 
Palangos vykd. komiteto pirmi- i ką dėl statybininkų šventės" įve 
ninko pavad. Alfonsas Berta- dimo rugpjūčio mėn. antrąjį sek-
šius "įvykdė trigubą kombinaci- j madienį. Tuo būdu bolševikines 
ją — nusiprausė sniegu, pašliau- šventės padidėjo dar viena, 
žiojo grioviu ir išsimaudė prū-

DTKNRASTI& DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
11 - ' 

LAIMfiJC TROFfiJAS UŽ SAUGŲ VAŽIAVIMĄ 

Mich. 

Amnestija paskelbta gry-
de". Iš aprašymo paaiški, kad „ ^ politiniais ir propagandiniais 
Bertašius, nusižiūrėjęs į kitus m o t y v a i s . Vilniaus radijas rug-
šių dienų bolševikų kudirkiškus s ė j 0 į$ d smulkiau paaiškino 
"viršininkus", mėgino uždirbti -sovietinę amnestiją už kolobo-
už ištirpusį sniegą, Rąžės upe- r a v i m ą su priešu karo metu". 
lio vandenį ir miesto kultūros E s ą paleidžiami turi būti nu-
bei poilsio parko prūde nesamą baustieji iki 10 metų, o tiems, 
dubią. ! kurie buvo nubausti daugiau 

Už pavasario nutirpintą snie-i k a i P 1 0 m e t u » bausmės sumažin-
gą pagal surašytą ati t inkamą t o s I*1* P u s ?- Amnestija netaiko-
"sniego išvežimo aktą", sustip- m a t i e m s - k u r i e b u v o nuteisti už 
r intą komunalinio ūkio skyriaus "tarybinių piliečių ž udymą bei 
vedėjo Tirevičiaus ir miesto su- ! kankinimą". Iš tolimesnių nuos-
tvarkymo-remonto kontoros dar t a t u paaiški, kad vad. "amnes-
bų vykdytojo Novinskio para- t i 3 a " P a l i e s t i k nežymią dalį, nes 
šais, išgavo 2,854 rub., už ka- d a u ? u m a s nubausti iki 25 m., O 
binete at l iktus "nusausinimo nubaustieji iki 10 metų jau yra 
darbus", suklastojęs 6 parašus , i r b e amnestijos bausmę atlikę. 
— 4,944 rub., už miesto kultu- Užsienyje esą "tarybiniai pilie-
ros ir poilsio parko prūde nesą- č i a i " b u s amnestuoti tik tuo at-
mą, bet knygose užfiksuotą v eJu» & ")ie i šPirko savo kaltę! viso pasaulio bendruomenėse. 
"dumblą kuri reikia išvalvti" vėlesne patriotine veikla tėvy- Spaudos etinis budrumas visur y-aumoią, Kurj reiKia išvalyti i . . , \ * ,. ra sumenkėjęs, o vietomis — jis 
— 11,152 rub. Išgavęs r e i k a l i n - , n e s l a b u i a r D a pnpazino savo; „ 1 ^ ^ , ^ n e t jokių moralės 
gus vyr. buhalterio Gečausko, j k a l t e ^ - Tačiau neskelbiama, j dėsnių. 
"Tiesos" teigimu, taip pa t " p a - ! k o k s skaičius šios vad. "amnes- | Totalistinių kraštų spauda 

dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parade Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičių*. 

D A I N U O K Ytstuviy nuotraukos 
12 dainų rinkinys vienam ir AugStOS TUŠiOS f o t O g r a f JOS 

Uūtų specialybe 

Precin Photo Studio 
12.50 INC, 

Užsakymus siųskite: EDVARDAS ULIS, H T . 

DRAUGAS I M068 įlrcher Avenue 
2831 So. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILL. Telefonas Vlrginia 7-2481 

Trys sunkvežimių vairuotojai u i saugų važiavimą laimčjo troff\įas. Iš kaires \ dešinę: James S. .Taclc-
son iš Winston-Salcm, N. C ; Aubrey L. Harper iš Chattanooga, Teun.; Covert Flucks iš Deaiborn, 

(IN'JS) 

Pastabos ir nuomones 

bet, pasakyčiau, visų tautų ir net 

glemžusio beveik 17,600 r u b l i ų ! ^ 0 8 " paliečiamas ir kiek iš trem! A p i e ^ ^ ^ n ū d i e n i o p a . 
valstybinių pinigų", i r miesto ' t u W P v z - S a l e s 8:&tl k a d i r * šaulio žmonių yra valdomi dikta-
vykdomojo komiteto pirmininko1 o k u P - Lietuvą. Pat i amnestija j torinių komunistinių rėžimų. Tai-

SPAUDOS ETIKOS KLAUSIMU 
PRANYS ALŠftNAS, Kanada 

Šis klausimas nūdien yra ypatin i žvilgterėkime į demokratines pa-
gai opus ne tik pas mus, lietuvius, | šaulio dalies spausdintąjį žodį. 

Nors labai gaila, tačiau ir tenai 
rasime daug piktžolių, nors, anaip 
tol, ne tiek daug, kiek totalitfti-
nių kraštų spaudoj. Demokratinių 
kraštų spauda daugumoj yra su
sinama, pažeidžiama jos etinė 
puse bei žalojami moraliniai dės
niai dažniausiai siekiant materia
linių tikslų. Tuo tikslo siekdami, 
begaudydami laikraščio prenume
ratorius arba paskirus pirkėjus, o, 
kartu su jais - ir žaliuosius do-

v n u i / a . U J U xvWi^i^vu ymniiiuuvu * - - i r H Halvie kur did- K a r t u s u Ja18 ~~ i r *auuubius uu-
Naudiūno parašus, išsiėmė rei- i laikoma paskelbta grynai politl- ^ J < L ^ a . ° b e r S u t f t t T i S a - leriua, daugelis šių kraštų laikraš-
kalingas sumas iš bankų. " T i e - j n i a i s i r propagandiniais moty-* m i r č i a i s a v o t ė v ą > (Sovietų 
s a " nusiskundžia kad "prade- v a i s - I r tie' k u r i e S a l ė s grįžti, Į Sąjungoj — Morozovo atvejis), be 
ta byla guli spintoje užrakinta - t i e k neturės visiškos laisvės, j % * £ g f * J g ^ 
raktais , o prokuroras - atosto-j P a š a l i a u v i s i i r t a i P h n o s o v i e 

gauja". Per tą laiką Bertašius i t i n e s "amnestijas".. . 
pakeitė tarnybą, iš Palangos j Ruošiasi paminėti A. Mic 
miesto vykdomojo komiteto pa- kevičiaus *M mirt ies metinio su j p r a g t i š i t o k | pavadinimą atvirkš 
vaduotojų pereidamas į sanato- ^ k t \ i r okupuoto]? Lietuvoje, čiai. Tai yra nei daugiau, nei ma-
rijos direktoriaus pavaduotojo S i e m e t ruošiamasi iškilmingai 
ūkio reikalams "vėsų postą"... ' m i n ė t i A Mickevičiaus 100 mir-
Nusiskundžiama .kad šis ir p a - t i e s m*tin*l sukaktį. Lietuvos 
našūs kudirkiški įvykiai, pas- k P c k įsakymu ji numaty ta iš-
kelbti bolševikinėje spaudoje, I kilmingiau paminėti ir Lietuvo-
"nesusilaukia reikalingo dėme- & * l i e t ^v ių k. y ra išversta vi-
sio — ir nepadaroma iš jų visų! 8* e i l ė Mickevičiaus naujų kū-
turimų padaryti išvadų". ;rinių. Tačiau pa ts M :ckevičius 

kcm. lietuviškų laikraščių vadi-
Ne atsi t ikt inis reiškinys I n a m a s "didžiuoju lenkų poetu", 

nors jis pats ne Lenkiją, bet 
Štai š. m. rugsėjo 9 d. veda- Lietuvą vadina savo tėvyne ir 

majame iesa", pasisakydama žymiausiais savo kūriniais yra 

>Z 
"veiksmingais spaudos ir kriti 
kos klausimais", pastebi, jo 
tokie atsitikimai ir viešai spau 
doje iškelti faktai, kaip augs-
čiau minėtieji, — toli gražu "ne 
atsitiktinis reiškinys". Jų apstu 
Lietuvoje. Kaikada dėl tokių 
reiškinių "biurokratiškai atsira-
einėjama respublikinėje spaudo
je", kaip t a t mėgsta daryti 2. 
Ū. ministerija, o tokio Vilniaus 
m. Butų Ūkio valdybos projek
tavimo bei plano biuro viršinin
kas Kovaliovas "visai užgniau
žia" bolševikinę "kritiką bei s i -
vikritiką", lyg koks pikčiausias 
"buržuazinis nacionalistas". Dar ^ 
kiti — net ir kom. laikraščiai — 
"vaikosi t r iukšmingas frazes" į 
arba plagijuoja, kaip t a t pvz.: 
padarė Linkuvos rajono "Sočia-1 
listinis Kelias", vietoje feljetono 
ištisai persispaudeg iš Rokiškio 
rajono laikraščio s tr . "Bešir
džiai žmonės", tik jame pakeis-! 
damas vardus ir pavardes 

Bolševikai išmokė 

energingai su ja susijęs. Mickt-

nei etiką, nei elementariausi mo
ralinį atsakomingumą. Jeigu So-
vietijoj laikraštis vadinamas "Tie
sa", tad dorame krašte reikia su-

iiau, kaip melo propagandos šauk 
lys ir teisybes klastotojas. 
Demokratinio pasaulio spaudos 

fronte 
Nusigręžkime minutėlei nu^ rau 

Jonosios komunistinės spaudos ir 

džių skonio ir pradeda verstis taip 
vadinamu sensecionalizmu. Šios 
kuo daugiauanisi shrdlu cmfwypv 
srities turinio mėgėjai stengiasi 
kuo daugiau rašyti apie kriminali
nes, seksualines ir kitokias sen
sacijas, kurios, be abejonės, dir- . 
gindamos žmonių žemuosius pojū
čius, suranda didesnį skaitytojų I 
skaičių ir sumedžioja daugiau do- , 
lerių laikraščio leidėjui, bet patį 
laikraštį, deja, ypatingai nususi-' 
na... 

Stabterėkime kiek ilgėliau 
prie lietuviškos spaudos 

Tarus žodį kitą apie komunisti
nę spaudą, o taip lygiai ir apie 
demokratinių kraštų komercinių 
tikslų siekiančius laikraščius, no
rėtųsi užsiminti ir apie mūsišką
ją — Letuvių, gyvenančių išeivi
joj, spaudą. Teisybes vardan, rei
kėtų pripažinti, kad mūsiškiai laik 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GAS0LIN0 STOTIS 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, stabdžiai 
transmisijos ir t t MOBILGAS benzinas, {vairių rūšių alyva, 

baterijos ir automobiliams dalys Firestone padangos. 
1934 West S9th Street Tel. GBovehill 6-9136 

M. CESAS, patpt* auto mttmm 

IMVMJOS, RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuotos dalys. Prityrę mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES 4 SERVICE 

P ranas KERŠIS — Paulius F . ENDZELIS 
748 West 33 St ree t CAlumet 5-7252 

čių leidėjų, redaktorių, o taip pat 
ir spaudos bendradarbių ima tai- raščiai dar yra tokiame lygyje, 
kintis prie žmogaus žemųjų įgei-l ,AxofcHta \ 6 pU&i.) 

SUTVARKYKITE LHKū SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

t / i U , J I *&4*-4* & Western A m TaL CLil. 4-0079 
, / Sav. Stasya Dapkus, prityręs mechant-

kas, toris moderniausius Įiruflinua, ge
rai Ir nebrangiai pataiso karoaeriją Ir 
nudažo, taip pat sureguUuojs motorą, 
kad taupiau naudotu benziną tr alyra. 
Jis šioje srityje dirba nuo l t M — U I . 
taip kad Jo darbu busite patenkinti. Na
mų telef. WAlbrook &-7UO. 

vičiaus rinktiniai raš ta i lenkų 
numatyt i išleisti keturiomis kal
bomis. Unesco leidžia apie jį mo 
nografiją 30,000 egz. t i ražu 
prancūzų, anglų ir ispanų k. L. 
Aragonas ruošia jo eilėraščių 
leidimą prancūziškai. Italijoje 
išleidžiamas jo "Ponas Tadas" . 

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

įstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and L0AN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdraus t i iki $10,000.00 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS'N 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiomia Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOJ: 
Ptrmad., antrad.. penktad. tr 
«c&t. 9 y. ryto iki 4:S0 p. p. 

Trečiad. 9 rjrto tkl 12 T., O 
Ketvirtad. 9 vai. iki 8 vak 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS \\[ 
Mes taipgi perkrausteme jūsų baldus saugiai - keletą blo-^ 

kų ar keliasdešimt s mylių. Reikale saukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne Avcnue Tol. Vlrginia 7-7097 

D A B A R — OKROS KORVBBS 

ALUMINIJAUS LANGAI IR DURYS 
Fibre Glass ir Aluminijum Awnings (Šėtros) 

žemiausiomis kainomis. 
Sąžiningas ir garantuotas darbas. 

I>engv'i išmokėjimai. 
Apkainavimai nemokamai 21 vai. 

SKAMB. JUOZAS BACEVIČIUS, HE 4-7085 
A L L - B R I G H T 

454 W. 79th SU HU 3-6131 

• Jr-

' 1 

'/m 

• V'"' iŠ 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Aye. Tel. YRrds 7 3278 
MES PABCPINAME KELIONES: lėktuvais — GeležinkeUato 

— Autobusais — Laivais, 

Sutvarkome dokumentus atvažiuoti į Ameriką. Parūpiname doku
mentus norintiems išvykti į užsienį. TURIME LIETUVIŲ Skyrhj. 

Pildome afidevitus. 

KAZIK FURNITURE Co. 

l506W.63rdSt.,tol.PR8-!33l 

O a r tokių kudirkiškų vaizdų 
ir faktų, labai tinkančių jo sa- ] 
tyroms ir "viršininkams", tik 
tiek teras ime? Jei Kudirkom lai ! 
kais vogdavo a r imdavo kyšfus 
pirmoj eilėj stambieji valdinin
kai ir visokie carų "viršininkai", 
tai šiandien, kaip paskiausios 
da r visai neseniai iš Tėvynės 
gautosios žinios rodo, atėjūnų 
pavyzdžiu jau užsikrėtė ir "pla
čiosios liaudies masė?", kom. 
vadovamr, neausileisdamos ir 
konkrečiai rodydamos, kaip ger 
biama "skambiomis frazėmis" ir 
kaip praktikoje "socialistinė 
nuosavybė": vagia — kas tik ga 
Ii; nevogsi — negyvensi arba 
busi apšauktas kvailiu... Jei ta
ve išnaudoja ir grobia — t a i 
grobk ir pats, galvoja Pa3iro- ' 
do, bolševikai to išmokė plačią.' 
• 4 * ±i:sž6'* jaU t r p t V f f f e j g 
Lietuvoje. (E l t a ) Į ^ į 

Naujose erdviose patalpose, lengva pasiekti gat-
vSkarials ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
jokių aptibojimų. 

Turtme didžlaueį pasirinkimą Įvairių rūfttų baldų tr kttų namų 
reikmenij. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
Jūsų Balionui, miegamajam ir kt. kambariams. PrieS pirkdami baldus, 
patikiinkite kainas piimiau pas mus Ir Įsitikinsite, kad yra pigiau 
aegu kitur. 

GAMINAM p: RALIO&IO BALDUS PAGAL UŽ8AKTMU8. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baMus. JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIKAK&A1 

Norėdami pirkti , keisti a r parduoti automobūj visuomet 
kreipkitės J Lietuvišką automobilių prekybą 

B A L T I C A 
5805 S. WESTERN AVE. WAIbrook 5-8200 

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 

> 

V 

MOVINC M O , iMC 

^ 

įdomiausias romanas! 

Gyva intr iga ir šiurpūs 
įvykiai, Ifaamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 

J.GLIAUDA m • * - • m . 
l ^ V D A D f e r ^ Uiaakymia aiųstl: 
KJW\YW<J , l | i t l l . , , i 

2334 So. Oakley Avenue 

n* |4 TOLI IR AUTI € / * * 
NAUJI OIDSII TROKAI-NAUJAUSI KRĄUSTmO IBfiNK/AI 

ILGU METŲ PAT/RIMAS- PiGUS IRSAŽIN/N&AS PA7ARNAV/MAI 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 3G, ILL. Tel. WAIU>ele 5*9209 

MOBIC 
L 

PREMIJUOTAS 

= Ž . 

C R A N E S A V I N G S AND LOAN 
ASS'N 

2555 W£ST 47th STREET LAfayette $-1083 
U. B. Pietkie^1c«, prez.; E. E. Pietkiewicz, sekr. ir advokatas 

Mokame augštus dividendus. Ktšiuojame eeldus. Parduodame ir 
išperkamo valstybes bonus. Taapytojams patamauvimai veltui 
ATIDARYKITE SUSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta fili SiO.OOO. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro, 

• • » ^ K » * * 
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Jūsy ir Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaita, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno... 
Kad Jus turite lesų nelaimės atveju^. 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
ištaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation na>-
rvs. Santaupos apdraustos iki $10,000.00* 

UNIVERSAL SAVINGS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

1800 SOUTH H A L S T E D S T R E E T 

-. -
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SPAUDOS ETIKA 
(Atkelta iš 5 p^usl.) 

kad, anaiptol, nereikia signali
zuoti SOS signalu. Tiesa, juose ne
rasi, nors ir kažin kaip norėtum, 
nei kriminalinių sensacijų, nei jo
kių seksualinių iškripelių istorijų, 
nei, pagaliau, kitokios žemo mo 
ralinio lygio medžiagos, šios te
mos nei lietuviškų laikraščių leidė
jų, nei redaktorių, nei spaudos 
bendradarbių — nevilioja. 

Lietuviškieji laikraščiai leidžia
mi ne tam, kad dirginti skaityto
jų žemuosius pojūčius, taip lygiai ^o žmones. Ir už ką 

ir ne tam, kad laikraščių lei
dėjai ši tos srities "milionus" su
sikrautų. Lietuviams šios srities 
darbas nereiškia jokio biznio są
vokos. Tas reiškia vien tik patrio
tinį ių pasireiškimą ir gilų potroš
ki išlikti patiems lietuviais ir to
kiais išlaikyti savo tautiečius. Le-
tuvių laikraščių leidėjai šiuose 
kraštuose dažnai vos-ne-vos pajė
gia galus su galais sudurti, taip 
lvgiai iie vos subalansuoja savo» 
kuklučius biudžetus, kad galėtų j darni, (o mes tikrai žinome, kad 
lesiausias algas išmokėti laikraš-f tai yra daroma), daro atitinka

mas išvadas ir apie mūsų kultu

vais lemtingais mūsų tautai lai
kais yra reikalinga visų mūsų tvtr 
ta vienybė ir susiklausymas. Ro
dos, visi taip pripažįstame, o tos 
vienybės kaip nėra, taip nėra. Pa
vartykime kaikuriuos mūsų spau
dos leidinius: su kokia neapykan
ta lietuvis puola lietuvį, rodos, 
jam jis jau blogesnis ir piktesnis 
ir už bolševiką. Ir tai daroma daž
nai be jokio pagrindo arba ku
riais nors asmeniniais egoistiniais 
ar sroviniais sumetimais. Prieš 
Vliką nukreipti puolimai yra pa
siekę, rekordą. Tiesiog su kažko
kiu sadistiniu įniršimu kaikucie 
mūsų spaudos leidiniai puola Vli-

? Juk tie žmo
nes, dirbdami jiems pavestą dar
bą, neša didelę atsakomybę prieš 
tautą ir savo sąžinę. Kodėl gi 
jiems įeikia jų darbą dar sunkin
ti? Jei kas kam yra neaišku, jei 
kas turi kokių klausimų — visuo
met gali būti išaiškinta ir reika
lingos informacijos duodamos. 
Joms gauti nėra reikalingi nei į 
žeidimai, nei pikti išgalvojimai ar 
išvedžiojimai. 

•'Svetimieji, mūsų spaudą sek-

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiui 
Ar Marija apsireiškė Lietuvoje 

Atsakymą rasite J. budzeikos kuj 
grutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 
Ją galite gauti 

*D R A U G E" 

2834 So. Oakley A ve. 

CHICAGO 8, ILL. 
.iiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiHiiii 

čių redaktoriams. Apie laikraščių 
bendradarbius — beveik nebėra 
nė kalbos. Kaikurios redakcijos 
jiems pajėgia atlyginti tik už ra
šomąją medžiagą ir pašto išlaidas, 
o kitos — ir to negali ar nenori 
padaryti. Taigi, materialinio ma
salo lietuviškoj spaudoj nematyt. 

Todėl dėl jo niekas ir galvų ne 
suka. Lietuviškos spaudos darbas 
— daugiau yra pasišventėlių tar
nyba, negu biznio reikalas. Del tos 
priežasties, be abejonės, lietuviai 
ir nesigriebia savo laikraščių skil
tyse vadinamo sensacionalizmo 
aspekto. Tačiau, ne be to, kad it 
lietuviškoji spauda neturėtų savų 
negalavimų. Jos negalavimai nėra 
perdaug komplikuoti, pasakyčiau, 
gal net perdaug vienašališki ir 
ryškus. Reikėtų tik geros valios 
iš mūsiškių laikraščių leidėjų, re 

ro lygį, ir apie mūsų politinį pa 
jėgumą. 

"Šioji žaizda mūsų kūne turėtų 
būti kuogreičiausiai gydoma, nes 
Šiaip ji, kaip koks vėžys, mus silp 
nins ir visą mūsų darbą gali pa
versti niekais." 

Baigiamosios pastabos 
Sakyčiau, tai yra šventos tiesos 

žodžiai. Prof. Žulkauskas į tuos žo
džius ištarė viešumai nevynioda
mas jų nei į vatą, nei į, kitas mink
štesnes medžiagas. Jis tuos žo
džius perteikė visuomenei tokius, 
kokie jie turėtų būti Rašantysis 
šias eilutes, bent pradžioje, nerėjo 
tai pavadinti mūsų spaudos nega
lavimais. Švelnesnę formą buvo 
norima pavartoti todėl, kad, mū
sų didelei laimei, dar ne visa lie-

daktorių ir bendradarbių pusės ir I tuviškoji spauda užsiima tokia ne-
tuos negalavimus būtų galima tuo gražia praktika, bet tik dalis jos. 

PER PASAULI KELIAUJA 
ŽMOGUS 

Bernardo Brazdžionio poezljof 
rinkinys. Nedidelis skaičius sioa 
knygos gautas šiomis dienomis 
"Drauge". 2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. Knygos kains 
kietais viršeliais $2. 

DARBO TEISEI ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Bulaitis 

ANGLIUKŲ ftOfttIV BEI IAKIRKIA-
Kl*ry PAAIŠKINIMAI 

C L A S S I F I F D & H E L P W A N T E D A D V S R T I S E M E N T S 
J ~ 

HELP WANTED MOTERYS 

Attractive 
J O B S 

for 
Assemblers 
Adjusters 

Bench Hands 
Inspectors 

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną. 

KRAŽIŲ SKERDYNIS 
I tomas S24 pusi., kaina $3.00. 

Romanas parašytas pasai istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autpriaus surinktą medžiagą. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai šventovei Ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
teikia gražių prisiminimų, vaizdų. 

Pažymėtina, kad J. Marcinkevi
čiaus Kražių Skerdynes Lietuvoje 
buvo premijuotas ir plačiai skaito
mos. 

Užsakymus adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave,. 

, Chicago 8, IU. 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa tlt 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra {gavę speciali ne reikšme; 
kai kurie paimti Iš veikiančių Jata- i „ 
tymų. spausdinami sodžiai angių We nave opemngs for women. 
kalba Ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
Pinigus su užsakymais siųsti: 

••DRAUGAS* 
SSS4 S. oakley Ave.. 

Chicago 8, IU. 

jau nurašyti j tokius ''nuostolius' 
kurie realių nuostolių tikrai ne
atneštų. 

Kokie tie negalavimai? 
O gi tai daugiausia mūsų tar

pusavio rietenos ir asmeniškumai 
spaudoje, kurie dažnai tikrai iš
keliauja iš žurnalistinės etikos ri
bų ir įsuka j laukus. Ne kiek ne
tenka stebėtis, kad nelabai seniai 
įvykusiame VLIK-o posėdyje, da
rydamas pranešimą Vykd. Tary
bos Pirm., Prof. Zaikauskas, ai»ie 
nūdienę lietuvišką spaudą išeivijoj 
šitaip pasisakė: 

"Šimtus kartų kartojame, kad 

Tačiau, kalbant grynai apie tuos 
laikraščius, kurie veik išimtinai 
insinuacijomis tesiverčia, rašyda-

j mi apie Vliką ir kitas garbingas 
institucijas, yra permaža tai pa-
\adinti mūsų spaudos negalavi
mu. Tai yra liga ar net baisusis 
vėžys, kurio sveikatos griaunamą
ją jėgą žinome visi. Dar kas cha-, 
rekteringa, kad, kafp praktika y-
ra parodžiusi, tie negatyvieji spau 
dos organai dažniausia yra vieno 
žmogaus rankose, kuris yra to 
laikraščio ir redaktorius, ir leidė
jas. 

Linkėtina jiems sugrįžti iš klyst 
kelių į tiesųjį lietuvišką kelią. 

<? : ^ 

KOKIĄ DAINĄ ARBA MUZIKĄ JŪS 
GERIAUSIAI MĖGSTATE? 

' Parašykite ar atneškite j BUDRIKO KRAUTUVĘ. 
1 3241 So. Halsted Str., Chicago 8, I1L Ta daina ar muzi-
I ka bus Jums išpildyta per Budriko Radio programą • 
I ketvirtadieniais vakare nuo 6—7 vai. iš VVHFC 1450 K. I 
I radio stoties ir paskelbtas Jūsų vardas. Taip pat dykai | 
I bus paskelbta Jūsų gimtadieniai, vestuves, sukak'.uves, j 

I laidotuvės, parengimai. I 

I Vardas ir pavardė I 

PIC.IAI IR SArGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR 13 TOIJAU 

K. EIDUKONIS 
Taria naują dideli sanfcreiiml 

tr apdraudas 
«*30 8. Talman, Chicago t f , OI 

Tel. GRorelaill S-70S* 

: * e ^ * 

TELEVIZIJOS 
ir Radio Aparatu Taisymas 
Sąžiningas ir garantuotas darbu 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer St. 
Te l VI 7-0087 — VI 7-3037 

Adresas 

ūpestingai ir pigiai taisau 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
hirantooja darbą Ir dalis 

J. M I G L I N A S 
Telef. — HUmbold 6-1038 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVKLKIME | MARIJĄ. Nuo
stabus švč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais (ftv. Brigi
tos, Marijts Agreda, ses. Katarinos 
Emmerlch ir kt . ) . 260 pusi. Knyga 
talpina SI pasakojimą su 'nepapras
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patrauklūs kieti viršeliai ir tekai
nuoja tik $3.(KI. 6ią puikią knyga 
paraše prel. dr. F . Bartkus. 

MARIJA MUM8 KALBA. Švč. Ma 
rija laiko bėgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse, š ios knygos au 
torius Kun. J. Kuzmickis, salia mū 
su lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde. Fa-
Urnoje; apie Stebuklingąjį Medalike-
U ir kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkės vaid-
menj. Knyga turi 159 psl., paveiks 
(uotą, jrišta 1 kietus viršelius ir kai 
nuo ja $2.00. 

AUŠROS fcVAlGSDfc. 1S tautų ti 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
Žodeliai mūsų dangiškajai Motina 
Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 
žybtelėjusius rašytojų perlus Iš Jvai 
rių kalbų surinko Ir sutvarkė A. Ty-
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kur 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00, 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Experience desirable, but not 

neceasary. Wage progresaion 

and merit inereases. 10% night 

bonus. 

WESTERN 

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttl 
"DRAUGAS" AGENOT 

55 East Washingtoii 8tre#i 
TeL DEartmrn 2-2454 

2SS4 South Oakley Avėtu* 
TeL Vlrglnia 7-6640; 7-6641 

iiiiiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiuniinniii!iiiiiif!ii 
• • • m Į 0 m » ^ — ^ m m m m m m m m • • • • • 

BUILDCVG * REMODELTNG 
NAMU STATYBA 

- i 

i 
Televizijos - geriausių isdirbysciy: 

21 colio paveikslas nuo $129.00 iki $399.00; dykai 30 
dienų išbandymui, lengvais išmokėjimais. Jūs galite laimėti 
$200.00 cash, jeigu įrodysite, kad kur kitur parduoda ge
resnes televizijas, negu Budrikas. 

J O S . F. B U D R I K , In 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 

%: 

Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
9 iki 9:30 vakare. Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. 
madieniais nuo 10 iki 5 vai. 

nuo 
£ck-

_J 

Gauta 

K A I P 
JAV 

nauja siunta knygeliu 

P A S I R U O Š T I 
P I L I E T Y B E I 

IIUHII: 
STATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS > 
PRISTATOME 
VISOKĮ V RCAIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER (XX 

STASYS LJTVVINAS. Pre*. 
8039 8 * HALSTBD ST. 

Tel. Vlctory 1-1171 **' 
APKATNAVIMĄ IR P R E K I Ų Z*** 

V STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTI N 8 ATIDARYTA kasdien niK1 

t vai. ryto Iki i vai. vakaro lt 
aeštadieniala Iki 1 vai. vakaro. 

K l a u s i m a i ir a t s a k y m a i ang lu 
ir l i e tuv ių ka lbomis . S p a u d a i pa
r e n g ė P r . š u l a i t i s . Perž iūrgjb tei
s ė j a s A l f o n s e F . YVells. Kaina 
60 centų. 

Pasiskubinkite įsigyti reikalin 
gą knygelę, kuri tikrai palengvint 
įsigyti JAV pilietybe. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS", 2884 S. Oakley ave 

Chicago 8, ūl. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge". 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumannaitel 
Sv. Kryžiaus relikviją 

Popiežius Pijus XII dovanoje 
iv* Kryžiaus relikviją šių laikų 
stigmatizuotojai Teresei Neuraan-
aaiteL 

Apie Teresės Neumanaites gy
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU-
MANAJTE, Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neumatf 
oaitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus viršelis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $8.00. 

• 
• 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2884 S. Oakley Ava. 
Chicago 8, 111. 

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS " 

Tokiu pavadinimu tik į lomis dle 
nomls išėjo 16 spaudos Jurg o Bleluu 
čio eilėraščių knyga. Autorių pažįsta 
me, kaip vieną gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų teatralų, čia JI matome 
daug žadančiu poetu. Knygos kalnp 
— $1.60. 

Užsakymus Ir pinigus siųskite 

DRAUGAS, 2334 S. Oakley Ave., 

Chloago 8. I1L 

ELECTRIC 
CICERO AND 23rd PLACE 

EmpĮovmemt offlce opcn Satnrday 

REIKALINGA 
MOTERIS 

CHECKER • TIKRINTOJA 
Dideliam, plačiai žinomam Stani
kų fabrikui reikalinga jauna mo
teris užsakymų tikrinimui išsiun
timo (shipping) skyriuje. 

WAbash 2-9374 

ORDER TYPIST 
rULL O R P ART TIME 

ALSO FULL TDIE 
PH0NE 0PERAT0R 

Able to type. Sraall congenial of-
fice. "A niee place to work". 

Near 18th and Michigan 
Call W. Johnson 
HA 7-1306 

KARTŪNINIŲ (COTTON) 
UCBV OPERATORfS 

D £ M E S I O ! 

Naujam fabrikui, dieninei pa
mainai reikalingos prityrusios 
siuv. mašinų (single needl?) 
operatores. Visuose skyriuose. 

Nepaprasta proga pastoviam 
darbui. Apmokamos atostogos. 

Kreiptis: 

DALEMOOR 
SS7 S. FRANKLIN BLV. 

Fifth floor 

HELP WANTED — VYRAI 

SHIPPING CLERK 
Dideliam, plačiai žinomam Stani
kų fabrikui reikalingas agresy
vus jaunas vyras. Proga padidin
ti uždarbį — akordinis darbas 
(piecework benefit). 

WAbash 2-9374 
ATTENTIONI 

S H E E T METAL M E S I 
W e need several Sheei Metai 

Workera for steady year-round work. 
Union shop. Best ocmditlons. Apply: 

C.LEASON HEAT1NG & 
AIR CONDITION1NG 

York Rd. and Rooeevelt 
ELMHURST, ILL. 

Ph . Terrace 4-2«70 

/%Utt8ymai Ir 
Jei norite' pirkti ar užsakyti 
kuria batų s*r»l liplanuot&s, pato-
rus, srraiu* ir pifua, pirkite ar utaa-
kykiu pas 

Susitarti iaoktt REllanoe ft-SJOl 
V. ŠIMKUS 

nuo i Tai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniai* nuo 10—4 Tai. 

: 4 6 4 5 S o . K e a t i n g A v e . , 
CHICAGO 12. ILL. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairtield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4>588l 

REAL EHTATE 
. . • • • . , , . . • . . , , . 

Jeigu Įtikote ptrkti namo, biznių, 
sklypų, ūkių. arba norit ką par
duoti, atsiminkit jog mielai Ir aą-
tiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL EST ATE 

tTSS W. Tlat. SC WAlbrooa M g 

Prieš pirkdami ar parduodam] 
namus, bumais, sklypas ar ūkius 
atlankykite mos. 

KUTBA-NORKUS REALTT 
REAL ESTATE-IKSURAHOB 

8405 Wsst 51 St. 
WAlbrook 6-6030 

PRospeet S-S&7S (Tak. Ir sakassA.) 

• m a • > • • » » • • • • m<» m m 
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LIETUVIU STATYBOS 

BENDROVĖ 

i M Ū R A S I 
BUILDERS, INC. 

Stato gyvenamuosius na- ; 
i mus, ofisus ir krautuves pa- j 

E gal standartinius planus ar į 
i individualinius pageidavimus, j 

Įvairus patarimai staty- į 
s bos bei finansavimo reiks- • 
S lais, skiciniai planai ir na- | 
s mų Įkainavimas nemokamai, j 

Statybos reikalais kreiptis į 
j { reikalų vedėją šiuo adresu: I | JONAS S T A N K U S 

kasdien nuo 4 vai. popiet. ] 
TeL PRospeet 8-2018 arba i 

LUdlovr 5-S580. 
s « 0 0 SO. CAMPBELL AVE., = 

Chicago 29, Illinois 
?iiiiiiii:iniiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiuiiuiiiiiiič 

I111SC£LLAN1X>US 
Įvairūs Dalykai 

— — — — — — — — — . — t, m i 

LIETUVIŠKA APDRATTDŲ 
AGENTŪRA 

OyvybSs. ligonines. automobiliu, 
baldų, namų ir visos kitos apdrau-
dos — asmenims, profesionalams ir 
biznio }staigx)ma Valstybe* patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS I R BROKERIAMS 
Al'KBflAVSI KOMISAI 

AUTOMOBILIŲ FINANSAVIMAS. 
Bankiniai procentai. Nauji automo
biliai 4% — vartoti 6%. 

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkes-
nial ir nemokamai informacijai gau-
i skambinkite, rašykite, užeikite: 

JONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
6SO0 S. Ashland Ave.. Chicago S6, UI. 

WAlbrook 5-5671 

ŠILDYMAS 
A. Stančiauskas tr A Lapinu 

instoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gazu ir alyva kūrena
mus pečius (furnaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skardos 
darbus. 

1S0O S O U T H . 5 0 t h O O U R 1 
Ir 1505 SO. 51st COURT 

Ocero, Illinois 
Telefonai: OLvmpie 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

PLU M B I N 6 
Licensed, bonded plumbers 

Joks darbas nėra didelis ar mažas. 
šaukite dabar. Kalbame lietuviškai 

TeL REpublic 7-0844 
WAlbrook 5-5451 

IEŠKO NUOMUOTI 

JIEŠKO S—4 KMB. B I T O 
1 asmeniui Brigton Parke / 

Skambinti tel. 
YArds 7-6975 

P. STANKOVICIU8 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted 8 t 

Pa. DAnabs 6-2793 
Padeda pirkitt - parduoti 
ūktus, biznius. Parūpina 
draudimus ir daro vertimus. Trarco 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1. 

- - • - - -

Kas, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo Ir lietuTiikai 
nuoširdaus patarnavimo kretpkttls t 

VENTA B E AL ESTATE 
4409 S. Fsirfield, teL LAt 8-3881 
Vai. Kasdien nuo t—lt Ir 4—T vai. 
Tak. tsitad. nuo t T. r. Iki t v. v. 

Trecladtneials oidairta 

T A B A K O f R I A I 
PARDAVIMUI 

Turiu sąrate įvairiu tabako ūkių 
pardavimui lengvomis sąlygomis T1U-
įsonburg, Delhl ir Simcoe dlstriktuo-
se. tai Kanados tabaktninkų centras. 

Pradėjo jau ir amerikiečiai kurtis 
šioje pelningiausioje ūkininkavimo 
srity. Del pilnų informacijų kreiptis 
pas: 

C H A R L E S P O C I U S 
Real Estate 

Tillsonburg, Ont., Canada 
SPALVOTO AKMENS NAMAS. 

Karšt. vand. apšild. 125x50 (2 ) kam
piniai sklypai. Geriausias pasiūly
mas. 5—S kamb. su ( t i le ) koklių 
virtuve. Kad Įvertintų — turi pama
tyti. - 0 « « 

Kreiptis šiokiadieniais 7 — 8 vai. 
vak. ir sekmadieni 1—5 v. p. p. 

1S-M VV. SS Si. 

Cicero PARKHOLME rajone 
MCRINIS. 6 V4 — e kmb. Karst, 

vand. apšild. Uždaros verandos. 
VISI KAMBARIAI DIDELI. 2 

automob. garai . Oali tuoj užimti. 
GERIAUSIAS PA8ICLTMAS. 

Kreiptis pas Levicką 
TOvvnhall 8-4858 

MODERNIŠKAS 3-jų BUTU. 4. 4 
ir 3 kamb. Apylinkėj Šlst ir Hard-
ing. Karstu vand. apšild. 2 autom, 
gar. Geros pajamos. $19,000; {moky
ti $5.000. SVOBODA. 37SS W. ŽSth. 
LAundak* 1-70SS. 

GERIAUSIAS PIRKINYS Yt. S14.700 
5 kmb. "ranch" stiliaus namas. 7 

m. Piln. rūsys. Aptvertas. Gražiai de
koruotas sklypas (Landscaped). Na
tūrai, medžio pagražinimai. Žiemi
niai langai (Storms) Ir tinkleliai. 
Ownings — šėtros. Jūs negalit? rasti 

geresnio pirkinio. Tel. šiandien. 
SA1NT N1CHOLAS PARISH 

Gražus 5 kmb. mflr. padidinamas 
(expand.) . Netoli 68 ir LawndaJe. 
Statytas prieš 2 metus. Pilnas rūsys. 
Dekoruotas ( landscaped) sklypas. 
Aptvertas, š i ldomas alyva (forced 

Ga4r. Koklių virtuve ir vonios kamb. 
Pav. persikelia kitur. Turi parduoti. 

ROSAS REAI7TY CO. 
S151 So. Redsie 

U R o v e t i U l 6-SOlS 
-

• • — • • » « • • • • • • • m mm m m m m m m ^ — » 

1SNUOMUOJAMA 
Išnuomojamas kambarys. Teirau

tis po 5 v. v» 
S451 W. 64 PL 
PRospeet 6-7226 

i GEČAS 

Išnuomojamas suaugtisiems 3 km. 
butas su vonia, šilt. vand., psr.u, 
elektra. Su baldsis ar be. Msrąuette 
Parko apylinkėje. Rašyti: 

Box 2S81 — DRAUGAS" 
2SS4 So. Oakley Ave. 

CHICAGO S, ILL. 

PROOOS — OPPORTUNnTO8 
> » » » • 

Skelbkites "Draučc"! 
^ 

EXCELLEHT 0PP0RTUNITIES FOR 
EKPERIENCED MEN 

Oood Starting Pay plūs Overtune PosslbiliUes 

Relay Adjusters * Tool and Die Makors 

^ 

Vienose rankose SO metų išlaikyta 
vaverna tr ttųuor biznis. Apyvarta di
dele. Del senatvės nori išeit iš bitnlo 
Tikrai vertingas pirkinys. 

Ikiuor store, su nema-
$100.000 metine apy-

s 

9 A s s e m b l e r s 
Mušt be Cltizens and Speak English. 
MANY EMPLOYEE BENEFTTS 

Apply in Person, Personell Department: 

COOK ELECTRIC COMPANY 
27DD NO. S 0 Ū T H P 0 R T 

Grocerr Ir 
iesne kaip 
varta. 

J. STANAITIS 
HUdson S-7828 

Vakarais PRospeet 8-SSSO 

COCKTA^L LOUNOE ir RESTORA
NAS. Įrengtas prieš 20 metų. Par
duoda dSl nesveikatos. Sis moder
nu* LOTTNOE puikiai (rengtas vi
duje. Pilnai Įrengta didel* virtuvf. 
Yra kambarys privatiems pobū
viams. Kampinis geltonų plytų pas
tatas. 50x176 pSdų sklypas. S kmb. 
butas. 4 automob. mūr. garaias . 

T H E SPOT 
SOI S So. Marsall Rlvd. 

MAISTO PROriUKTAI — MĖ
SA — SALDYTAS MAISTAS — 
VAISIAI*— DARŽOVĖS IR NAU-
JIENYBĖS (NOVELTY). 3 apftild. 
kamb. prie krautuves. 

3001 So. Emerald Ava. 
* DAaabs 6-1917 

IŠNTOMOJAMI apsUtyti 2 mie
gamieji. Galims naudotis virtuve, 

TeL HEmlock 4-1878 
po 5 vai. vakaro v 

IŠNUOMUOJAMAS 5 KAMB. 
BUTAS 

U-me a. Karštas vanduo. Brtghton 
parke. 

Te*. ^ r « t n i a 7-SSSO 

[0\)R Viįk 
* * , 

SAVIKCČ 
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Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes Jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
MlUllllilIlIlIlIlIU 
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Trečiadienis, spalio 19, 1965 ', 

CHICAGOS ŽINIOS 
t>fffltkA8tS ftftAtteAS, dtiftČAČd, JtLlftOiS 

——»———gĮ ' — 

5,000 laiškų ligonio Seimai 
Policininkas Ray McNally, 

43 m. amžiaus, ir jo šiima, su
sidedanti iš žmonos ir 12-kos 
vaikų, susilaukė 5,000 laiškų su 
paguoda ir pagalba. Policinin
kas yra iš dalies paraližuotas. 
Jo žmona su vaikais prieš sa
vaitę prabilo per daugelį tele
vizijos ir radijo stočių ir susi
laukė gausių atsiliepimų. Ligo
nis yra susilaužęs kaklą vasa
rą nerdamas j vandenį. Nese
niai jam padaryta op:racija ir 
tikimasi išgydyti nuo dalies pa
ralyžiaus. Jo naudai spalio 26 
d. Holiday klube, 7936 Halstsd 
st:., Chicagoje, rengiama pra
moga. 

Prezidento dovana 
berniukui 

Čikagietis Lance Arellano, 
11 m. amžiaus, gyvenąs 1037 
Belden ave., sergąs muskulų 
distrofija ir nuolat turįs būti 
lovoje ar vežiojamoje kėdėje, 
parašė sergančiam prezidentui 

ATLIKS KONCERTE 
PROGRAMOS DALĮ 

Alice Stephens diriguojamas Me
no ansamblis, neseniai įdainavęs 15 
lietutvių dainų i pokštelės, at l iks 
koncerto programos dalį šeštadienį 
(spalio 22 d.) 7:30 vai. vak. Sokolų 
salėje. Pelnas skiriamas Dainų šven
tės reikalams. 

Kur gaunami biletai 
Kvietimai į JAV LB Chica-

gos apygardos rengiamą kon-

Eisenhoweriui laišką ir n u s i u n - , c e r t * D a i m * š v e n t e i remti» 
tė savo žaislinių kareivėlių. Po įvykstantį spalio 22 d, Sokolų 
kelių dienų jam atėjo laiškas,, s a l ė J e ' »* anksto gaunami šio 
kuriame dėkojama už dovanė 
les prezidentui, linkima jam 
pasveikti; drauge atsiųsta ir 
prezidento dovana: jo nuotrau
ka su autografu. 

Nauji 13 akrų Techno
logijos institutui 

Chicagos miestas, padėda
mas plėstis Illinois Technologi
niam institutui, išpirks jam že
mės 13.1 akrų, kurie yra prie 
dabar turimų Instituto nuosa
vybių tarp 30 ir 35 gatvės, bei 
tarp Dearborn ir Michigan. Vi
sa ta žemė kainuos arti dviejų 
milionų. Ketvirtadalį tos su
mos vėliau grąžins Institutas. 
Per paskutinius 10 metų Insti
tutas savo plėtimuisi panaudo
jo apie $23 milionus, daugiau
siai gavęs tas sumas iš pra
monės įmonių. 

Saugumo kongresas 
Chicagoje prasidėjo saugu

mo (nuo nelaimingų atsitiki
mų) kongresas, kuriame daly
vauja apie 12,000 delegatų. Iš 
viso bus apie 200 įvairiausių 
posėdžių, kurie vyks Hiltono, 
La Salle, Sheraton, Blackston, 
Congress ir Morrison viešbu
čiuose. Ryšium su šiuo kongre
su atidaryta net 197 atskiros 
parodėlės. Kongrese kalbėjo 
gen. Yount, nurodydamas, kad 
daba/ nemažai nelaimių įvyks
ta kariuomenėje. Jeigu jaunuo
liai prieš įstodami į kariuome
nę butų gerai išmokyti vairuo
ti masinas, tų nelaimių būtų 
žymiai mažiau, tvirtino jis. 

Planuoja keičiamus 
greičius keliuose 

Cook apskrities vieškelių su
perintendentas pareiškė spau
d a J°S planuojama žymes
niuose keliuose įvesti - keičiamas 
važiavimo greitumą reguliuo
jančias rodykles. Jos fcūtų rei
kalingos esant miglotam orui, 
šlapiam ar slidžiam keliui, 
{rengus planuojamus įtaisus — 
paspaudus mygtuką visame ke
lio ruože, vieton pvz. 60 mylių 
per valandą leidžiamo greičio, 
nušvistų ženklai, kurie teleistų 
važiuoti tik 15 ar 20 ar kiek 
mylių per valandą. 

Daug pabaudų 
automobilistams 

Chicagos policija paskutinės 
Savaitės metu uždėjo automobi
lių vairuotojams ir savinin
kams 22,998 pabaudas. Nuo 
šių metų pradžios iki spalio 
mėn. vidurio Chicagoje jau žu
vo 270 žmonių susisiekimo ne
laimėse. Pernai tuo pačiu laikui 
buvo žuvusių, 295. 

se vietose: Kridgeporte: preky
boje "Daina", 3130 S. Halsted; 
knygų leidykloje "Terra", 3333 
S. Halsted ir J. Karvelio pre
kyboje, 3322 S. Halsted. Brigh-
ton Parke: Real Estate "Ven
ta", 4409 S. Fairfield Avenue. 
Marąuette Parke: Jurgio Janu-
šaičio prekyboj Mi4west Store, 
2515 W. 69 St. ir "Marginiu" 
prekyboje, 2511 W. 69 St. 

Studentams ir moksleiviams 
papiginti kvietimai bus gauna
mi tik koncerto dieną prie įėji
mo Sokolų salf je. 

Kra ič iu-auksu t i ek , 
kiek ji sveria 

Kai 1900 metais ėjo už vyro 
Mary Barbour Blair, tėvas, 
kurs buvo Bostono verslinin
kas, jai davė kraičio tiek, kiek 
būtų vertas auksas tokio pat 
svorio, kaip nuotaka. Ji tada 
svėrė 132 svaru, auksas buvo 
$20 uncijai ir kraičio ji gavo 
$32,558. Dabar ta nuotaka mi
rė, sulaukusi 83 m. amžiaus ir 
ji Chicagoje paliko daug dau
giau gerybių — net $1,408,523; 
daugiausiai paliko savo gimi
nėms. 

Naujas atradimas tran-
sistorių srity 

Motorola, Inc. pranešė ko
respondentams, kad jos inžinie
riai išrado naują būdą vykdyti 
masinę gamybą transistorių, 
kurie elektroniniuose įtaisuose, 
radijo aparatuose pakeičia 
brangiai kainuojančias lempas. 
Transistoriai ilgai negenda, la
bai patikimi, labai maži ir duo
da galimybę gaminti mažus 
aparatus, pagaliau — jie te
naudoja labai mažai elektros. 

Dingo trys žmones -
Arklių lenktynių lauko Chi

cagoje tarnautojai Rolla B. 
Smith, 68 m., Joseph Smith, 46 
m. ir jo žmona Mary, 45 m., 
dingo šešios valandos prieš ru
deninį tos įstaigos atidarymą. 
Bijoma, kad jie nebūtų kokios 
klastos aukomis. Paskutinį 
kartą jie buvo matyti išvyksta 
automobiliu iš Rolla Smith na
mų. Policija suskato jų stropiai 
jieškoti. 

Du čikagiečių lavonai 
Joseph Cleboun, 85 m. am

žiaus, savo paežerės vasarnamy 
prie Rice Lake, Wis., nušovė 
savo žmoną, 57 m. amžiaus, ir 
pats nusišovė. Jo lavonas buvo 
rastas supamoje kėdėje su re
volveriu rankose. Rastas rašte
lis duoda suprasti, kad mirtis 
įvyko dll ginčų šeimoje. Ve
lionių šeima — Chicagos gy
ventojai. 

$5 milionų rūmai 
universitetui 

Chicagos turtuolis — gera
darys Frank Lewis nupirko 
miesto centre esantį 18 augštų 
Kimball pastatą, VVabaah ir 
Jackson gatvių kampe, i** jį pa
aukojo De Paul universitetui. 
Datar šis universitetas miesto 
centre atidargs antrus savo rū
mus. Jau nuo anksčiau čia vei
kė universitetiniai rūmai 64 E. 
Lake. Naujai dovanotieji rū
mai kainuoja pusšešto milieno 
dolerių. Tokia dovana yra di
džiausia universiteto istorijsje. 
Dabai De Paul universitetas 
miesto centre turės teisių fa
kultetą, komercijos fakultetą, 
universiteto kolegiją. Daugelis 
dalykų čia einama vakarais. 
Universitetas — katalikų. 

Chicagos karininkas Sibire 
Vidury spalio mėnesio tik 

per vieną parą iš Rusijos grįžo 
1,500 buvusių vokiečių belais
vių. Jie praneša, kad Karagan
doje, Šurbainuros koncentraci
jos stovykloje, yra laikomas 
čikagietis karininkas — leite
nantas Eugene Stanley Fabian, 
36 m. amžiaus, kenavimo fab
riko savininko sūnus. Jis bu
vęs sovietų agentų pagrobtas 
1&47 metais Austrijoje už tai, 
kad tarnavęs amerikiečių 
kontržvalgyboje; nuteistas 25 
metams kalėjimo kaip šnipas. 
Paskutiniu metu jis buvęs per
keltas į Petropavlovsko kalėji
mą ir rašė turįs vilčių neužilgo 
pasiekti namus. 

Meškeriojo kieme 
Abdon M. Pallasch, gyvenąs 

1148 Noble str., Chicagoje, sa
vo namų kieme turi prūdą 12 
pėdų pločio ir 15 pėdų ilgio. 
Per vasarą jis prileido į prūdą 
daugybę žuvų, sugaudytų eže
ruose. Sekmadienį jis sušaukė 
50 vaikų, kurie ėmė meškerio-

| ti. Kas pusė minutės jie traukė 
žuvį ir buvo daug džiaugsmin
go klyksmo. Išgaudė beveik vi-
sas 200 žuvų. 

Miesto centro "vyriausybe" 
Civilinės federacijos sušauk

tuose pietuose, kuriuose daly
vavo apie 700 žmonių, buvo dis
kutuojamas reikalas sudaryti 
kokią nors atskirą Chicagos 
metropolinės srities, apiman
čios pagrindinę miesto dalį, 
vyriausybę. 

11 naujų policijos kapittonų 
Policijos komision. O'Connor 

11 Chicagos policijos leitenan
tų pakėlė į kapitonus. Seniau
sias iš jų — Ignatius Sheenen 
turi 60 m. amžiaus. Kitas — 
R. Lawlcr, 59 m. amžiaus, yra 
policijoje ištarnavęs 34 metus. 

Šiandien laidoja rašytoją 
šiandien laidojamas Techny, 

HL, misijų seminarijos profeso
rius kun. A. Biskupek, m|res 
turėdamas 74 metus amžiaus, 
autorius eiles knygų, skirtų ku
nigams ir seminaristams. 

AKTUALIU TREMTINIŲ KLAUSIMU 
Balfo pirmininkas prof. kan. 

J. B. Končius neseniai lankėsi 
Genevoje, kur su atitinkamais 
Tarpvyriausybinės Organizaci
jos Emigracijai iš Europos Ska
tinti (ICEM) pareigūnais tarėsi 
dėl paskolų emigrantams lietu
viams, vykstantiems į Ameriką 
ir kitus kraštus, jų kelionei ap-

gių įvairiose pasaulinėse organi
zacijose ir Tarpvyriausybiniame 
Komitete Emigracijai iš Euro
pos skatinti. Čia į talką atėjo 
vysk. V. Padolskis ir estų min. 
K. Selteris, kurie nuoširdžiai vis 
kuo padėjo. 

Genevoje taip pat teko tartis 
ir su JT augštaisiais pareigū-

mokėti. Koki tų pasitarimų re-1 n a i g M r K e U y j Woodward irlci-
zultatai? tajg Aptarėme su jais bendra zultatai? 

Per konferenciją su ICEM ga 
lutiniai susitarta dėl šios rūšies 
paskolų. Balfui tarpininkaujant, 
ICEM tuo atžvilgįu visiškai mū
sų emigrantus aprūpins. Ry
šium su specialiu įstatymu pa

bėgėliams į JAV įsileisti, ICEM 
Balfo emigracinėj veiklai Euro
poje teiks pagalbą raštinėms ir 
tarnautojams išlaikyti. 

Balfas yra narys Standing 
Conference of Voluntary Agen-
cies, kurios būstinė yra Gene
voje. Šitoji centrinė organizaci
ja rūpinasi pabėgėlių reikalais 
prie JT ir tas emigracines agen
tūras Europoje, kurios yra jos 
nariai, kviečia posėdžių, infor
muodama apie šalpos ir emigra
cines problemas, taip pat joms 
tarpininkaudama prie JT pabė
gėlių reikalais. 

Balfo pirmininkas prof. kan. 
J. B. Končius pareiškė: 

— Balfo reikalams atstovauti 
aš pakviečiau estų ministerį K. 
Selterį, o jam negalint dalyvau
ti, mūsų reikalais rūpintis prie 
JT ir savanorių emigracinių a-
gentūrų Standing Conference su 
tiko latvis Skriberis. Jie abu gy
vena Genevoje. Nors latviai ir 
estai neturi tokios organizacijos, 
kaip lietuviai, bet Balfas rūpi-| 
naši taip pat visų kitų pabaltie-

čių emigraciniais bei šalpos rei
kalais, teikdamas jiems visokią 
pagalbą. 

Būdamas Genevoje pabėgėlių 
reikalais dariau t reikalingų žy-

negalės emigruoti. Teko taip pat 
tartis ir su šveicarų federalinės 
valdžios šalpos fondais — ir su
sipažinti su jų veikla, taip pat' 
jieškoti galimumų, kaip jie galė
tų reikalingą pagalbą teikti mū
sų tautiečiams. 

Nuvykęs į Šveicarų — Lietu
vių šalpos Komitetą, arčiau su
sipažinau su jo pirmininku Mr. 
Thomas, šveicaru, vedusiu lietu
vaitę, kuri, kaip gera patriotė, 

, . . . -, „ , renka stf savo vyru aukas ir tei-
darbiavimo su Balfu reikalus K i l u , u i v • u 

»_. J-,. ." u *c**«"u». s» fcia pagalbą labiausiu įos reika-nant pabėgėlių juridines teises' i:„«JL. „ „ „ „ „ „ • - ^ o &»;„,«„,«, •i • * . , . i angoms suvargusioms šeimoms. 
.r teikumt v,sok.ą pagalbą Jia į-j J ų

S
 rt e i u £ t a n , į n į n k a v i m l ! 

•įkurta tiems, kurie nenorės a r , t a i ? p a t g a l i m a p a s i ų 8 t i v t a ą e i . 
lę lietuvių vaikų vasaros atosto
gų praleisti į šveicarų šeimas. 
Balfo centras Europoje su jais 
bendradarbiaus ir ateityje. 

Balfo emigracinė veikla Euro
poje yra gerai išsiplėtusi ir ei
na sėkmingai. Gaunami šimtai 
prašymų, ypač Klaipėdos krašto 
lietuvių, padėti jiems emigruoti 
į Ameriką, surasti buto ir dar
bo garantijas etc. Biurai Muen-
chene, Frankfurte, Hamburge, 
Salzburge, Paryžiuje ir Bruesse-
lyje veikia sėkmingai. (Elta) 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS 

— i 

JOHN P. MICUN 
Gyveno 8825 So. Saginavv Ave. 

16 d.. 
sulau-

MirS sekmad., spal. 
1955, apie 10:00 vai., 
kęs 65 m. amžiaus. 

Gim§ Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdimo 

žmona Ttllls (Teklė" Moraiy-
tė) ! 2 sūnūs: John E., Jo žmo
na Anita, 1-ils leitenantas Ri-
chard P.. U.S.A.; anūkas John 
Edward. 

Priklausė Sacr. Heart Soc 
of St. Joseph Church. 

Kūnas pašarvotas Tews kop
lyčioje, 2434 E. 79 St. 

Laidotuves Jvyks ketvir t , 
spalio 20 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už veltonies sielą.. 10:00 
vai. ryto. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi-

Nuo.širdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Ar jau aukavai tremtiniams 
šio vajaus metu? • 

k. A. 
STANISLOVAS MASfiNAS 

(MASEN) 
.lau nukako vieneri motai, 

kai negail^ntinga mirtis atsky
rė iš mūsų tarpo mylimą vy
rą ir tėvą a. a. Stanislovą Na-

'seną. Netekome savo mylimo 
spalio 16 d.. 1954 m. 

Nors laikas tęsiasi. b<"t mot 
Jo niekados negalėsimo užmirš
ti. Lai gailestingas IMevas su
teikia jam amžiną atilsį. 

M<s. atmindami Jo liūdną 
pasišalinimą is mūsų tarpo, už
prašėme S-jas gedulingas šv. 
Mišias (su egzekvijomis i ket
virtadienį, spalio 20 d. šv. Jur
gio parapijos bažnyčioje 8:15 
vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Stanislovo Mėse no 
sielą. Po pamaldų kviečiame j 
namus po num. S230 So. Lowe 

ave. 

Nuliūdę žmona, duktė, •sū
nūs, anūkai ir brolis. 

Nuliūdę: 
kas. 

žmona, sūnūs, anū-

a. + a. 

WTLIMAS DANTO 
Gyveno 2526 W. 39 PI. 

MirS spalio 16 d.. 1965. 7v. 
vakare, sulaukęs 19 m. amž. 
Gimė Chicagoje, 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylinti: tėvas Vilimas; mo
tina Ann (Vefelyte): 2 sese
rys: Patricia ir Geraldine; mo
čiute Teresa Veselis; senelis 
Stanley Danto ir jo žmona 
Stella; d645 Anthony Veselis 
ir šeima; 2 tetos: Mrs. Josic 
Shore ir jos vyras Roy ir šei
ma, Mrs. Kay Mara ir jos duk
tė ir kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Petro 
Bieliūno koplyčioje, 4348 So. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks ketvirta
dienį, spalio 20 d., iš koply
čios 9 vai. ryto bus at lydi tas i 
Šv. Agnieškos paraplojs bažny
čią, kurioje, jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose, laidotuvė
se. 

Nuliūdę tfvas, motina, sese
rys, Vnočittt*, senelis ir kiti gi
mines. 

laidotuvių 
ras Bieliūnas. 
3672. 

direktorius Pet-
Tcl. LAfayctte 3-

I 
Laidotuvių direktorius Te\vs 

Funeral Home. Tel. South 
Shore 8-695*. 

•91 

ai 

ANASTAZIJA TOMAfcAUSKAS 
(pagal tėvus Yulelkaite, gy

veno 3231 So. Green Street.) 
MirS 1965 m. spalio 16 d., 

2:16 vai. ryte, sulaukusi 70 m. 
Gims Lietuvoje. Kilo iŠ Pa-

nevčžio apskr., Klovainių pa
rapijos, Setkūnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 48 metus. 

Paliko nuliūdę: vyras Jonas. 
dukt6 Kazimiera Gendusa, žen
tas Vincent, sūnus Fetras ir 
marti Adelš, 6 anūkai ir ki
ti gimines. 

Priklausė Tretiąinkų ir Mal
dos Apaštalystes draugijoms. 

Kūnas pašarvotas Ant. M. 
Phillips koplyčioje, 3307 Litu-
anica Ave. 

la idotuves įvyks ketvlrtad., 
spalio 20 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta J Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
j e Įvyks gedulingos pamaldos 
už veliones sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines. 

Visi a. a. Anastazijos Toma-
šauskas gimines, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka vyras, duktė, 
sūnus Ir visi kiti gimines. 

Ijiidot. direkt. Antanas M. 
PhIUips, tel. YArds 7-3401. 

NIIIIHIIUIHIinillllIltlUIIIIIIIIIIIIllllltHH 
Jau išėjo is snauo->s 
JUOZO MLKUCKIO 
LYRIKOS K R A I T I S 

Juozas Mikuckis yra vienas popu
liariausiųjų mūsų, senosnšs kartos 
poetų. Jo poezija buvo deklamuoja
ma ir dainuojama mūsų miestuose 
ir kaimuose, .sutinkama visose chres
tomatijose. Šioje knygoje parinkti 
patys vertingiausi jo poezijos kūri
niai iš visos poeto kūrybos, prade-
dant prieškariniais 1*12 m. ir bai 

| giant mūsų dienomis. Knyga, gražia* 
išleista, stambi, apie 180 psl„ kains 
—r S2.60. 

Pinigus ir užsakymus siųskite: 
"DRAUGAS" 

2334 S. Oakley Ąve., 

tnieago S, 111. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

illlllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll 

G U 2 A U S K V 
BEVERLY HTLLS GELDYYCIA 

Geriausios g i l i s dil *sstuvlų, banks 
tų, laidotuvių Ir kitų papuošimų. 

2443 WE8T 33RD STREET 
TH. PRospect S-0*tS ir F U »-0834 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiauiuiuuiiuiu 

r*ENKI\J METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

Š. t a. 
A L G I M A N T A S S I R V Y D A S I 
Gimęs 192o metais Subačiuje, Panevėžio apskr., tragiškai žu
vęs 1950 metų spalių mėn. 19 dieną, VVillkes-Barre, Pa. 

Gedulingos pamaldos bus atnašaujamos spalių mėn. 19 die
ną WiUkes-Barre, Pa. ir spalių mėn. 20 dieną Richmond, Va. 

Prašome draugus ir pažįstamus prisiminti mūsų brangų sū
nų ir broli savo maldose.' 

Motina ir-sesuo su šeima 

/ 
PIRKITE TIESIOG NUO 

MR. NELS0N 
— SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

nu West 11 Ith Slraet 
Vienas Uokas ano kapinių. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimai mieste. 

Telel. CEdarcrest 3-6335 

ANTHONY B. PETKU 
LHD0T0VIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO WESTERN AVE. 1410 SO. 
CHICAG0, ILL CICERO, 

Telefonai — GRovehilI 6-234 

50th A V L 
ILL 

arba 
T0wnhsll 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermilage Avenue 
TeL TA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

—————^——— 

4330-34 South California Avenuo 
Telefonas LA 3-0440 ir U 3-9852 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIKTU V1Ų 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- <4ft ^ ^ . Mes tarime koplyčias | patarna
vimas dieną ir nak
tį, Reikale šaukite 
mus. 

visose Chicagoa ir I 
Roselando dalyse ir, 
tuojau patarnaujame 

INTARAS M. PHILLIPS 
8307 8. UTUANICA AVE. TeL YArds 7^401 

PETRAS P, GURSKIS 
669 West 18ta STREET S-5711 

ALFREDAS VANCE 
117 WOODSIDE Rd^ Rtverside, HL TeL OLysspoe W348 

POVILAS J. RIDIKAS 
SS54 S. HALSTED STREET THephom* Y Arda 7-1*11 

LE01ARDAS F. BUKAUSKAS 
108S1 H. MICHIGAN AVE. TeL COmmodore 4-3EM 

" JURGIS F. RUDMIN 
S81» S. UTUANICA AVR TeL YArds 7-1138-LL» 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAiayette Mf fT! 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 South SOtb AVE.. CICERO, DLL 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET YArds 7-0761 

STEPONAS C. LACKAWieZ 
2424 W. mh STREET REpvhlio 7-1213 

'2314 W. 23rd PLACE VIrgmk 7-6*7^ 
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pJENTvASlTS DRAU0A3 CHTCAGO. ILLmOTS 

IĮ ' H 'I4J-U4- = 
Trečiadienis, spalio 19, I?5f 

i mus 
X John ir A n na Spomer, 215 

N. E. Holland, Portland, Ore., 
aplankę rytinėse valstybėse sa
vo gimines, užsuko į Chicagą 
ir kelias dienas viešėjo pas 
gerus pažįstamus Alfonsą ir 
Olgą Vilčauskus, 1412 S. 58th 
A ve., Cicero, III. J. ir A. Spo-
msriai, lydimi A. ir O. Vilčaus-
kų, aplankė "Draugo" redakci
ją ir papasakojo apie Port-
lando, Ore., lietuvių veiklą. 
Mrs. Anna Spomer-Pilkauskai-
te, gimusi Svėdasų parapijoje, 
Lietuvoje, į JAV atvyko 1930 
m. 

X Dainininke Prūde nei ja Bin
kienė šiandien (spalio 19 d.) 
3:30 vai. p. p. dalyvauja tautų 
pasirodymo koncerte, jvykstan-

| čia m e didžiulėje Carson, Pirie 
| Scott krautuvėje, C h i c ag o a 
miesto centre, International 
Tea Room salėj?. Solistei 
akompanuoja kompoz. Vladas 
Jakubėnas. Ponia Biėkienė dar 
dainuos per šio tautų pasiro
dymo uždarymą lapkričio 29 d. 
3:30 vai. p. p. Sių koncertų 
cikle dalyvauja įvairios tautos; 
jie vyksta Carson, Pirie Scott 
Import Fair rėmuose ir pava
dinai Music Songs and Dances 
from around the World. 

KARDINOLO A P V A I Z D O J E PAGERBS LIETUVIUS 
Didysis "Draugo" statybos banketas. — Inžinierius su trispalve prie krūtines. — 
Kaip sudominti jaunuosius lietuvybe? — Milionierius, kuris pavaišins 1,500 asm. 

Amerikos lietuviuose išaugo — Visų pirma, mano nuorao- L^ų mes irgi numatome gau-
Visa eilė tokių taurių, nuošir- ne, jau nuo dabar lietuviškuose ti. Vienas iš pirmesniųjų užsi-

— Jok statyba iš tikro reika
linga? 

— Ypatingai reikalinga. Da
bartinėse įtaigose "Draugas" 
nebegali plėstis. Patalpos perse-
nos ir nepritaikytos. Ir vienuo
lynui reikia naujos erdvės 

KAS, U IR KUR 
— TT. Marijonų Bendr. Ckicmfos 

apekr. sminnkimaa. šiandien (tre-
•'iadienj, spalio 19 d.) 7:30 vai. vak. 
Aušros Vartų para p. mokyklos kam 

Q baryje šaukiama* Tėvų Marijonų 
diių ir patriotiškų asmenybių, parengimuose re^ia mūsų jau- mojimų — vakarienė Sherman pasirinktoji vieta'—gera. Chi-Į Stokt™t

J
s
ftrbių Chicago3 "^įjįįj 

kaip inž. Antanas Rudis. Jisniesiems skirti kokj jiems jdo- viešbučio Clrand Ballroom kovo j eaga plinta į pietvakarius, taigi 
uolus Alto talkininkas, pirmau- mų uždavinį. Kur pastebime jų 18 d. Joje sutiko dalyvauti kar-! dabartinė mūsų statyba atsi-
jantis Bf.'fo veikėjas, Kersteno laimėjimus — ar sporte, ar vers dinolas Stritch ir jam stebint 
bendrakeleivis po Europą, Lie-.le, ar moksle, ar kitur - iškelti bus pagerbti lietuviai, remia šią 
tuvių Prekybos Rūmų pirminin- tai lietuviškoje spaudoje. Jie kultūrinę statybą. Aukojantieji 
kas, didžiausio lietuvių geležies tada jausis gerai, simpatizuos $25 bus rėmėjai, skiriantieji 

žmogus spaudai, kuri juos vertina, ar- $250 — garbės rėmėjai, pasi-
tėa prie lietuvių. Lietuviškuose imantieji įrengti kokį kambarį 
parengimuose stengtis sudaryki ar įvykdyti kitą projektą ryšium 
nuotaiką, kad jie jaustųsi savi, su naujomis statybomis — fun

datoriai. Jie bus pagerbti ati
tinkamais pažymėjimais. 

švente. 1956 m. Chicagoje ruo
šiama pirmoji Amerikos ir 
Kanados lietuvių Dainų šventė. 
JAV Liet. Bendruomenes Chi-
cagos apygarda, norėdama 
afektingiau paremti Dainų 

X Kun. Petras M. Urbaitfe, ė v e n t § s ™o**"> darbą, 1955 
buvęs Kinijos misionierius, at- m- spalio 22 d. Sokolų salėje 
einantį sekmadienį pasakos sa-,™08"1 &del* lietuviškos dai-
vo pergyvenimus komunistinė-'nos švente-koncertą. Visas 
je Kinijoje. Paskaita įvyks 23 f autas pelnas skinamas Dainų 
d. spalio 3 vai. 30 min. p. p. Šv. 
Antano parapijos salėje, Cice
ro. Paskaitos organizatorius 
yra prelatas I. Albavičius, ku-

fabriko savininkas -
su didela iniciatyva visuomenė
je ir savoi profesijos srityje. 

Užtat, kai jis sutiko atsistoti 
ir Generalinio Draugo Statybos 

X Visi lietuviai remia Dainų į Komiteto priešakyje, mes žino
me, kad bus pasiekta gražių re
zultatų. Sutikau jį su lietuviška 
trispalve švaiko atlape. Jis vi
sada toks mielos lietuviškos 
dvasios. 

ris nuoširdžiai kviečia visus at
silankyti. 

Po paskaitos kun. Urbaitis 
padarys pranešimą apie Tėvų 
Saleziečių veiklą Italijoje. Įėji
mas paskaiton nemokamas. 

X Jadvyga Varaneckiene", 
Šv. Jurgio parapijos choro ak
tyvi giesmininkė, praeitąjį šeš
tadienį atšventė savo varda
dienį. Jos bule susirinko gau
sus būrys artimųjų ją pasvei
kinti, kurie jaukioje nuotaiko
je buvo pavaišinti lietuviškos 
virtuvės skaniais gaminiais ir 
gėrimais. Ne tik J. Varanec-
kienė yra dainos ir giesmes 
mylėtoja, bet ir jos duktė Van 

— Sakykite, malonus Inžinie
riau, i& kur jumyse tas veržlu
mas lietuvybės srityje? — pa
klausiau jį. 

— Tą jau aš išsinešiau iš savo 
šeimos. Tėvai buvo nuoširdūs 

šventės ruošimo^ rūkalams. jlietUviai, o taipgi ir mano žmo
na, baigusi šv. Kazimiero aka
demiją, yra uoli lietuvė. Tokia 
buvo mokykloje, tokia ir dabar. 

Koncertas prasidės punktua 
iiai 7:30 vai. vak. 

X Dainos meno gerbėjai ir 
visi besimomintieji Ateitininkų 
rengiamu koncertu-baliumi su 
Clevelando operos soliste Aid. 
Stempužienė, Toronto operos 
solistu V. Verikaičiu ir prof. 
y i Jakubėnu kviečiami iš 
anksto įsigyti biletus koncer-
tan. Salėje vietų skaičius re
zervuotas, didelis procentas bi-
letų jau išparduotas, nes daug 
dainos meno gerbėjų ir ateiti
ninkų bičiulių šian koncertan 
atvyksta iš provincijos. 

X Bruno Shotas, "Ateities" 
sambūrio lietuviškų tautinių 
šokių mokytojas, bus teisėju 
lietuviškos polkos, kurios kon
kursas įvyks spalio 23 d. Lie-

d a T sūnus'Henrikas yra "Dai-' tuvių auditorijoj, L. Vyčių sen-
navos" ansamblio nariai. l*™ug\ų vakare. Vakare žadėjo 

Ji nemažai įtraukia mane į lie
tuvišką veiklą ir paskiau nuošir
džiai talkina. 

— Kas nulėmė, kad Jus suti
kote imtis tų atsakingų ir ne
mažai Jums energijos ir laiko 
kainuosiančių pareigų statybos 
komitete? 

— Turiu pasakyti, jog aš daž
nai žaviuosi, kaip gražiai Ame
rikoje yra veikę mūsų tėvai: jie 

durs pačiame centre. Netoli a-
erodromo. Gal ateityje reikės 
Kktuvais "Draike/' išvežioti. 
Savo dienraščiui turime sudary
ti geriausias sąlygas. Tėvai Ma
rijonai savu Wku parodė didelį 
pasišventimą, perimdami "Drau-

MAŽŲJŲ MALDOS 

Inž. Antanas Rudis 

kad jie matytų pažangumą, kad 
jie nesijaustų, jog dalyvauti lie
tuviškame parengime tai lyg ir 
grimzti į ką seną ir atsitikusį, o 
kad tai garbingas progresuojan
čių žmonių uždavinys. Mūsų 
jaunimui turime būti atlaidūs, 
jeigu jie nevisada įstengia taip 
gerai pataikyti su savo lietuviš-

viams. 

xVki domisi "Inteligentais". 
Būrys lietuvių iš Kanosha, taip 
pat VVaukegano ir krtų lietuvių 
kolonijų, spalio 23 d. žada at
vykti į Chicagą, kad pamatytų 
Lietuvių auditorijoj pirmą kar- šiuose JAV kariniuose dali-
tą statomą scenoj komediją n i u ° s e trylika mėnesių, grįža 
"Inteligentai". Komediją vai-!11*1™ pas savo tėvus, kurie gy-
dins Kenosha Lietuvių Dramos' vena šv. Jurgio parapijoje 

dalyvauti ir visas "Ateities" 
sambūris, o kaikurie dalyvau
sią ir konkurse. 

X Albinas Leonardas Woz-
but, ištarnavęs Japonijoje esan-

pastatė bažnyčias, mokyklas, su i ka kalba. Turime suprasti, kad 
kūrė daugybę vertingų lietuvis- j taipgi naudingas yra jų ėjimas 
kų įstaigų. Deja iš priaugan-Jir į kitataučių tarpą, siekiant 
čios kartos, taip 20 — 40 metų' laimėti anų simpatijas lietu 
amžiaus tarpe, tokio veržlumo 
nebematyti. Šio amžiaus žmo
nės kažin ar įstengs net palai
kyti tai, ką tėvai sukūrė. Ta 
mintis man yra nemažu aksti
nu. Jeigu mūsų tėvai, atvykę 

gą", kad jis buvo atsidūręs pa
vojingoje padėtyje. Jie šį dien
raštį tevedė į dabartinę stipres
nę padėtį. O tai nelengva. Ang-

- Kaip kitos tautos vykdo l i ž k a į k a l b a n č i ų katalikų JAV 
r^naiius statybos vajus? Į y r a l a b a i d a u g Q a a v o ^enraš-

- Kiekviena savaip. Mes gal' č i o Jie n e t u r i- Mes, lietuviai, tu-
neturime taip turtingų žmonių,' n m e» i r t*1 įpareigoja mus juo 
kaip eilė kitų. Mūsų tarpe yra smėlis, jį paremti, sudaryti są-
pasiturinčių, bet ne milioniezių. ^ Jam &u^ Malonu man, 
Pvz. kard. Stritch vardo jėzuitų k a d t u o d o m i s i i r Amerikoje iš-
medicinos universitetinei mo-! a uS* Jaunieji inteligentai, kaip 
kykhu ruošiama vakarienė, kur m u s u vykdomojo komiteto pir-
kiekvienas užsimokės po $250.! c i n k a s Edvardas Stasiukaitis, 
Visas tų vaišių išlaidas — apie k u m m a n žymiai talkininkauja 
$25,000 - apsiėmė apmokėti vie i r v U u nuoširdumu apsiėmė ne-
nas amerikietis milionierius. Su- l e n ^ a i r rūpesčių pilną darbą, 
eis daugiau kaip 1,500 žmonių, j J. Pr. 
Iš karto susidarys apie pusė mi-Į 
lion0 dolerių. Mes, lietuviai, toj 
padaryti negalime, ypač, kad au 2' 0 0 0 m a i v č i l * tremtinių lau
kų prašoma iš visų pusių, ir mū-;Wa ^ v o a u k c s - A r J*u **™-
sų žmonės aukoja. Palaipsniui j a v a l • 
sukelsime ir šioms statyboms aui * ° " 
kų. Lietuvių visuomenė parems: Prisimink tuos, kurie viską 
tą kilnų darbą, panaudodami pa į prarado ir nieko nebsturi. Au-
žintis, įtrauksime ir amerikie-i kok varge esantiems lietu-
čius. Tunu gerų vilčių. ' i viams. 

Tekstas paruostas žinomo peda
gogo kun. prof. S. Ylos. Spalvotas 
iliustracijas pritaikė dailininkas 
P. Augius. Gražus Metas paauk
suotas įrišimas. Kiekvienas vai
kas noris šios maldaknygės. Kai
na tik $1.25. 

s. 

Siųskite užsakymus 
D R A U G A S 

2SS4 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8» ILL. 

KLEBONIJAI REIKALINGA SEI
MININKE. (Connecticut valstybė
je) . Malonios darbo sąlygos. Geras 
atlyginimas. Pageidaujama, kad kal
bėtų lietuvių ir anglų kalbomis. 

Kašvti: 
DRAUGAS. 2S34 S. OaUev Ave., 

Chicago. UI., Box Nr. Š208 

f 

sv. 
Bridgeporte. 

X Vyskupas V. Brizgys pra
eitąjį sekmadienį suteikė Su
tvirtinimo sakramentą 210 juo
dukų Our Lady of Gardens pa
rapijos bažnyčioje, 133 ir Lang-
ley Ave. 

X Petras Abromaitis, namų 
statytojas ir pardavėjas, ku
riasi Wheaton, 111., netoli Chi-
cagos, labai gražioje vietoje. 

X Turtingas bufetas ir ba
ras veiks Lietuvių Bendruome
nes koncerte spalio 22 d. Soko
lų salėje. 

VAIDINA "INTELIGENTUOSE" 

Teatro grupe, kurios vadove ir 
režisore yra aktore J. Jariene. 

X Brone Statkeviciene (Gi
neitytė) is VVindsor, Oat, iŠ 
Kanados, atvyko aplankyti sa
vo giminių ir pažįstamų. Susto
jo pas savo brolį Kazį Gineitį. 
Šeštadienį dalyvavo Balfo kon
certe, kuriuo labai patenkinta, 
sekmadienį viešėjo pas savo gi
minaičius Prunskius. 

X Solistas Vaclovas Veii-
kaitis, kuris iš Toronto, Kana
dos, atvyksta į Chicagą lap
kričio 5 d., dainuos Ateitinin
kų koncerte-baliuje, yra vie
nintelis lietuvis tremtinys šiam 
kontinente baigęs akademines 
dainavimo studijas. Solistui 
akompanuos proif. VI. Jakubė
nas. 

X Jane Vaitkute ir Graibia 
Gudaityte, abi "Dainavos" an
samblio choristes, šią savaitę 
lanko Washingtoną ir New 
Yorką Su Marijos augšt. mo
kyklos 4 klases ekskursija. Jos 
yra minimos mokyklos 4 kla
sės mokinės. 

X J. Šimaitienė, kartu dir
banti su vyru brolių Simaičių 
Real estate įstaigoje, gavusi 
mokytojos teises, netrukus dės
tys matematiką gimnazijoje. 

X Stefa Pauliukevičiūtė, Sv. 
Jurgio parapijos narė, ruošia-. ~ . I »n„_ » «̂  Lifija Lirgameryte, hcnoshos Lie
si susituokti su Alfonsu Būro- t u v i ų Dramog tefttrt) aktoržj va id ina 

' ' Inteligentuose'' triveil^mėj kome
dijoj, kurią matysime ateinantį sek
madienį, spalio 23 d. Lietuvių audi-

susituoks I t o"J°i- Programos pradžia 4:30 vai. 
popiet. Po vaidinimo šokiai ir vai-

čia, nežinodami nei kalbos, netu
rėdami augštesnių profesijų, 
tiek padarė, kodėl mes turėtume 
pasilikti abejingi? Kodėl mes 
negalėtume ? 

Ir dabar — kalbant apie šią 
statybą. Juk neateis kiti žmo
nės ir nepastatys tų reikiamų 
rūmų. Turime mes patys tai at-

— Atrodo, kad Jus, talkinda
mas "Draugo" statybai, verti
nate spaudą? 

— Laikraštis tai juk ryšys, 
kuris mus pataiko. Jeigu mes 
neturėtume spaudos, veiklumas 
dėl Lietuvos labai greitai išblės
tų. Daug žinau amerikiečių, ki
lusių iš Švedijos, Norvegijos. 
Jų sava spauda nepalaikė ir jie 
jau gryni amerikiečiai. Jie no
rėtų žinoti apie savo tėvų že
mę, bet to jau turi jieškoti kny-

likti, o kai paty3 pradėsime, ga-' gose, ir tas jau nėra taip veiks-
lime tikėtis ir kitų pagalbos., minga, kaip laikraštyje. Jeigu 
Mes turime atkurti tą kilnią,,mums spaudos pagalba ir kito-
pasišvenčiančią dvasią. Žmogaus mis priemonėmis pavyktų išau-
gyvenimas tampa tuščias, be- ginti keletą tuzinų atsidavusių 
prasmis, jeî fu nieko kilnesnio žmonių, veikimas nuostabiai su-

• 

A T V Y K I T E P R A L 

VALANDA KAUNO OPEROJE 
•'|PW. ̂ W *£" . 

Programą Išpildo Garsusis 

TORONTO "VARPO" CHORAS 
i 

/ Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS 

neveiki. 
Aš dar galvoju ir tai: dabar-

žydėtų. 
— Vadovaudamas "Draugo" 

tmes tarptautinės aplinkybės ne; fr T ė UMO** vkmuolyno 
rodo kad netolimoje ateityje, ^ ^ ^ v a j u l J Ū 8 p a ^ t e , 
galėtume laukti naujos lietuvių ^ v e r t i s i a t e ^ į s t a i ku_ 

^^^r m \ tvt iT , w rios t*****1 "**y«^*i gy-
tai netenka numatyti ir daug y e n i m ^ n e t a i p ? * 
naujų lietuviškų įstaigų statybų. 
Galbūt Marąuette Parko lietu- _ Religija turi didelę reikšmę 
vių bažnyčia, Tėvų Marijonų ir žmonijai. Katalikų tikėjimas vie 
"Draugo" pastatai, Tėvų Jėzui- nintelis tikras. Religija yra di-
tų planuojamas vienuolynas bus delis įkvėpimas visuomenei, mū-
vieni iš paskutinių didesnių vi-] sų tautai. Tuo esu giliai įsitiki-
suomeninių lietuviškų pastatų nęs. 
Chicagoje. Kaipgi mes prie jų 
sukūrimo nedalyvautume? — Jūs vistiek esate iš jauno
sios kartos. Ką Jūs manote, 

— Kaip planuojate sukelti lė
šų statyboms? 

— Šitokiame vajuje reikia pra 
kaip butų galima Amerikoje iš-, mfLt^1 d u d ė j i m u s . Viena, 
augusi jaunimą įtraukti į lietu- m e s s u k e l s l m e didesnį susidome-
vfcką visuomeninį veikimą, fttip- J i m ą "V™f&\ Tėvų Marijonų 
riau juos prilaikyti prie lietuvių d a r b a i s ' T a i t u i^ 8 | t a k ą ' ^ n e t 
Ij^^g^ svarbesnę už sukelsimas sumas. 

ku. 
X Bruno Gramontas ir p-lė 

Frances Williams 
spalio 22 d. 

Didžiajame skausmą 
mūsų mielą choro dirigento asistentą ir savo 

bendradarbį 

A L F O N S Ą G E Č Ą , 
mirus jo brangiai mamytei, nuoširdžiausiai užjau
čia ir tikrai kartu liūdi 

CHICAGOS UETUVIŲ VYRŲ CHORO DIRIGENTAS, 
VALDYBA m NARIAI 

Spalio (October) 29 d., šeštadieni, 1955 m. - 8:00 valandą vakare 

SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue Chicago 8, Illinois 

Biletų kaina asmeniui $2.50 
0 

Rezervuokite biletus iš anksto Iš viso tik 1250 vietų 

Praeitais metais Toronto "Varpo" Choras buvo atvykęs \ Chicagą ir nustebino lietuviš
ką visuomenę gražiąja daina ir sąstato didumu. 

Nežiūrėdamas didelių išlaidų, "DRAUGAS" šį garsųjį chorą atkviečia į Chicagą, nori 
duoti lietuviškai visuomenei antrą progą išgirsti ST. GAILEVIČIAUS diriguojamą cho
rą, kuris yra net didesnis negu praeitų metų metų choras. Dabar šiame chore yra 80 narių. 

Sių metų programa tikrai sužavės kiekvieną lietuvį ir sukels daug, daug prisiminimų 
iš tų nepriklausomybes laikų Kaune. 

Po koncerto bus šokiai prie B. JONUŠO orkestro. Per visą laiką veiks bufetai Lie
tuviška visuomenė galės svečiuotis su choristais iš Kanados. Visi kviečiami. 

"DRAUGO" Administracija 

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE: 
KARVELIS, 3322 South Halstcd Street MARGINIAI 2511 West 69th Street 

PENČYLA, 4501 South Talman Avenue METRIKS, 1804 West 47th Street 
SIANGENBERGAS, 1439 So. 49th Ave. Cicero, UI. 

/ 


