
D R A U G A S 
Ue4wv1« KataJIky Spaudo* 

Drfttict)* 
A* Omfctey A»m, C1tkm#n •, lUtmnm 

— Vlrgtol* 1 «*4A 41 

UIU Uutinte (r O* y binte «Ujttc« 
tltUM** tfUnraJUti »*MvlyJ« 

5721 C0TTA01 GROVE AVE. 
CH1CAG0 37, ILL. 

* 

N RAU 
T H E U 1 T H U A N I A N D A I L Y F R I E N O 

D R A U G A S 
Tme 1-tUttMUttaa Daily H f < 

N M H M by 1W U«hu»r>Un Ca< 
Praaa S«wU-«y 

SSS4 to. Oaktry Ave, <>k^r>» » I 
— Vlr f t»M 1-«*«*-4l 

l«ftu#nml l-ithuant** 
ta Ani«rtc* 

D»«» 

No. 257 Kaina 5 centai TREČIADIENIS, LAPKRIČIO ( NOVEMBER) 2, 1955 centą 

ŠIANDIEN RUSAS 
— 

Vliko informacijos apimtis KiprieciŲ vadas 
Icnkosi AfcSmiose 

Vliko VT Informacinės Tranybos spaudos skyrkis, kiek są- ATĖNAI, lapkr. 2. — Kai Kip-
lyg03 ir turimi ištekliai leidžia, stengiasi taip pat informuoti sve- ro ortodoksų vyskupas Makarios 
Ūmuosius apie Lietuvos laisvės bylą ir mūsų laisvinimo pastangas, [atvyko pasitarimams su Graiki-

Čia tenka pažymėti, jog šian
dien apie Lietuvą, lietuvius ir 
laisvinimo kovą rašoma tiek vo
kiečių, tiek šveicarų ir kitų spau 
doje žymiai daugiau, negu se
niau. 

Jei prieš keliolika ar net kele
tą metų norint paskelbti kad ir 
nedideli pranešimą apie Lietu
vos dabartine padėtį kuriame 
nors žymesniame užsienio spau
dos organe tiesiog reikėdavo im
tis nepaprastų žygių, o kai ku
riuos žmones net „pirkti", tai 
šiandien šiame bare jau visai kas 
kita. Nūnai laikraščiai ar žinių 
agentūros tokių žinių ar praneši
mų, žinoma, jei jos kaip reikiant 
žurnalistiškai apdorotos, jau pa
tys jieško. Tik visa bėda, kad dėl 
lėšų stokos ne visa įmanoma pa
daryti, kas būtų galima ir ver
tėtų. 

Tokios informacijos svetimie
siems pasigendama ypač anglų, 
ispanų ir kt. kalbomis. Tuo tar
pu pvz. italų kalba leidžiama El
ta yra plačiai pasklidusi ir mie-

Spaudos skyrius įvairiomis in
formacijomis ir nuliekama nuo 

jos premjeru Kąrama lis keliuose 
Graikijos miestuose vakar įvy
ko antibritiškos demonstracijos. Eltos biuletenių medžiaga taip T , . 

. .. ^ ..!Labiausiai susiremta su policija 
pat aprūpina pagal galimumą lie p ^ ^ ^ ku,. d e m & n g t r a n . 

tai stipriai apgadino Britų Insti
tuto- pastatus. 

Arkiv. Makarios yra vadas są
jūdžio atiduoti Kipro salą Grai
kijai. 

VOL. TŪBOS 

tuvių spaudą, ypač specifiniais 
klausimais, įvairias institucijas 
ir atskirus asmenis. Tik dėl lėšų 
ir žmonių stokos tas informaci
jos teikimas gal nėra toks, koks 
jis turėtų būti arba kokio jo pa
geidautų mūsų visuomenė. Ta
čiau ir čia daroma, kas galima. 
Apskritai, ir pati informacija ge
rėja ,ir kontaktai platėja. Turi
ma ir daugiau planų, kaip tą in
formavimą, ypač tarp svetimų
jų, būtų galima dar daugiau iš
plėsti ir suintensyvinti. 

Sovietų agentai nieko 

Lietuvoje buvo sukilta 
tik prieš bolševikus 

Sovietinėje spaudoje rašinėja
ma, kad 1918 metais buvo suki
lusi Lietuvos liaudis prieš „buo
žių" sudarytą vyriausybę. Tai 
vis komunistų melas. Verskime 
1937 metų Maskvoje leisto „Prie 
kalo" 4 numerį. Jo 242 puslapyje 

d 
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Vykd. Tarybos būstą 
Reutlingene įsilaužė keli iš anks-

tto tam gerai pasiruošę piktada-
lm naudojama IUIU spaudos (va, I ^ ^ autovežimiais. 
nu imat agentūrų .r valdžios ^ ^ 
teoriu bei veikėjų. J. siunčiama " ^ ^ k a m b a ' r i o g e I e ž i . 

•« r>~p L_- 4- «7r_ Kaio * numer į , J O 4*4 pus iapy jc 
v i ouste negavo j DimenSteinag rtAo a t s į m į m m u ? 

Naktį iš š. m. spalio 21 d. į 22 kaip jis buvo paskirtas revoliuci-
apie pusiau antrą valandą į nės vyriausybės nariu. Toji re

voliucinė Lietuvos — Baltgudi-
jos vyriausybė buvo sudaryta 
Kremliaus įsakymu, o ne kaip 
kokio nors sukilimo išdava. 

pirmininKo KamDario geleži 
nę spintą, kurią pakelti tegali 
vos 3—4 stiprūs vyrai, o iš Inf. 
Tarnybos valdytojo kambario iš
stūmė tarpdurin metalinę spin
tą. Tačiau įsilaužikai buvo laiku 
užklupti ir, palikę net savo „dar
bo įrankius", kokius paprastai su 
savimi imasi plėšikai, įsilaužia į 
svetimus būstus, pasinaudodami 
nakties tamsa, paspruko. 

Neabejojama, kad tai būta vie 
nos iš paaštrėjusios „Sniego" 
akcijos operacijų. Šis įsilaužimas 
tik dar kartą patvirtina, kad mū
sų priešai imasi tokių dalykų, 
kaip paprasčiausi gangsteriai — 
nakties plėšikai. Iš laisvinimo va 
dovybės pusės pabrėžiama, kad 
jei tokiais „žygiais" norima ją 
įbauginti ar terorizuoti, tai tuo 
būdu bus pasiekta kaip tik prie
šingų rezultatų — nuo to mūsų 
ryžtas skelbti pasauliui apie mū
sų tėvynės nelaimes, pavergėjų 
žiaurumus ir mūsų tautiečių kan
čias nė kiek nesumažės. 

Įsibrovėliai nieko nepaėmė. Ga 
limiems tokių nekviestų „svečių" 
vizitams ateityje pasiruošta dar 
stropiau. 

Nedaug žadėta 
LONDONAS, lapkr. 2. — An

glai Izraeliui pranešė, kad pagal
bos tikrai negaus, jei pats pradės 
karą prieš Egiptą. Negaus pa
galbos ir Egiptas, bet bus sten
giamasi atstatyti tvarką. Dėl 
šios priežasties Anglija neskubės 
evakuoti savo karių iš Suezo zo-

'nos, kur jų dar yra apie 20,000. 

Sukilimas 1918 metų rudenį 
tikrai įvyko. Kai iš Lietuvos trau 
kėši vokiečiai, jiems iš paskos į 
Lietuvą slinko bolševikų bandos. 
Prieš bolševikus Lietuvos liaudis 
tikrai sukilo ir juos išvijo iš Lie
tuvos žemių. Tai tokio būta 1918 
metais sukilimo. 

Sultonas grįžta 
PARYŽIUS, lapkr. 2. — At

rodą, kad prancūzai susitaikė su 
mintimi, jog prieš du metus pa
šalintas Maroko sultonas Yous-
sefas lapkričio 18 d. sugrįš atgal 
į savo pareigas. Tą dieną 1927 m. 
jis tapo sultonu tėvui mirus. 

Prancūzai diplomatiškai aiš
kina, kad dabar opozicijos prieš 
jį krašte nebėra, todėl ir leistina 
jam sugrįžti. Sultonas sustojo 
netoli Nicos prie Viduržemio jū-

iš Italijos taip pat į įvairius ki 
tus užsienio kraštus — ir iš ten 
jos pareikalavimai net didėja. 
Eltos italų kalba reikalauja net 
iš Prancūzijos, Meksikos, Kana
dos, Cilėa etc. Jos prado ir japo
nai. Jos žinių vidutiniškai kas 
mėnuo panaudojama po 150 — 
200 kartų. 

Prie lietuvių kultūros ir jų ge
ro vardo garsinimo savo inicia
tyva taip pat nemaža prisideda 
palaiką artimus su Inf. Tarnyba 
ryšius visa eilė jos bendradarbių. 
Iš jų galima pažymėti K. Verax -
Čibirą, kurio ne vieną vedamąjį 
yra įsidėjusi visa eilė Pietų Ame
rikos laikraščių; Eltos atstovą 
JAV-se A. Šalčių, palaikantį 
glaudžius ryšius su visa eile ame 
rikiečių spaudos žmonių; arba 
kad ir su gražia privačia inicia
tyva besireiškiantį jauną laik
raštininką A. Astasaitį, kuris 
yra išgavęs Eltai pasikalbėjimą 
su paleistu iš Rusijos amerikie
čiu Noble ir gautąją iš IT me
džiagą Lietuvos reikalu įteikęs 
Filipinų gen. Romulo, pasiuntęs 
Ceilono ministeriui pirmininkui 
ir visai eilei kitų pasižymėjusių 
veikėjų. Arba didelį lietuvių bi
čiulį dr. Oellersą, kuris dažnai 
apie Lietuvą ir įvairias aktuali
jas rašo į suomių ir švedų spau
dą. • 

Daug prie lietuvių kultūrinės 
misijos tarp svetimųjų prisideda 
taip pat mūsų mokslo žmonės, 
kultūrininkai ir visuomenės vei
kėjai, kaip prof. A. Maceina, 
prof. J. Eretas, Jungferis, Sen-
nas, Z. Ivinskis, Skardžius, Sa
lys. Gimbutienė ir kt., kurių pa
ruosta medžiaga apie Lietuvą, 
jos bylą, lietuvių tautos praeitį, 
rašytojus, lietuvių santykius su 
Vakarų pasauliu etc. naudojasi 
žyr. įlausios enciklopedijos, žody
nai, įvairiausios leidyklos ar 
šiaip moksliniai institutai. 

Kiek galimumai leidžia, turi
ma informacine medžiaga ir lei
diniais Inf. Tarnybos taip pat ap
rūpinami, prireikus, įvairūs lie
tuvių atstovai, vykstą į tarptau
tinius sąjūdžius, skautų iškylas 
ar visokias konferencijas. Deja, 
dar ne visur toji „tylos uždan
ga" sutelktinėmis lietuvių veiks
nių ar atskirų pasišventėlių pa-
s . a n ? ^ \ y . I ta lai v r a Oabot Lodge, Romulo ir JAV delegacijos teisinis patarSjas Barčo ta-
t l . V i s derto i r Cia r ezu l t a t a i y r a r i a g į j f t u į e j į n t 0 nepasisekusio mėginimo pravesti Filipinus, į 
gymiai geresni , nei buvo seniatl . | j ^ngt , Tauta Saugumo Taryba* Filipinų varžovas tebėra Jugoslavija. 

eite vieną kabliuką 
savo Europos saugumo pakte 

ŽENEVA, lapkr. 2. — Vakar keturių konferencija neposėdžia
vo, nes Europa šventė Visų Šventųjų šventę, šiandien Molotovas 
yra pažadėjęs patiekti savo pasiūlymus dėl Vokietijos sujungimo. 

Molotovas buvo priverstas sa-, 
vo planą dabar išdėstyti griežtu 

Akies vidos. —televizijos technikos ir optinių instrumento suderini
mo pagalba pasisokė padaryti <*ia matomą akies vidaus fotografiją. 

; mažos ne-
(IXS) 

Dosinėje matomas baltas plotas yra optinio nervo vjrftUne 
taisyklingos linijos yra krau,įo indai. 

Spėjamos Foster Dulles ir Franco 
vakarykščio pokalbio temos 
MADRIDAS, lapkr. 2. — Valstybės sekretorius Dulles ir Is

panijos Franco vakar po ilgoko pasitarimo buvo labai gerai nusi
teikę. y 

Dulks — Franco susitikimui 
nebuvę numatyta jokios forma
lios darbotvarkės, bet patikimai 
sakoma, kad galėjo būti vienaip 
ar kitaip paliesti šie klausimai: 

1. JAV bazių Ispanijoje staty
ba ir karinė pagalba Ispanijai; 

2. Ispanijos noras patekti į J. 
Tautas; 

3. Ispanijos gerų santykių su 
arabais panaudojimas taikai Vid. 
Rytuose palaikyti; 

4. Ispanijos ir Prancūzijos san
tykių įsitempimas ryšium su 
prancūzų politika Maroke; 

5. paaiškinimas priežasčių, ver 
či ančių JAV vyriausybę jieškoti 
artimesnio kontakto sų Sov. Ru
sija. Esą žinoma, kad Ispanijos 
vyriausybei toji politika labai ne 
maloni. 

Nebūta jokios abejonės, kad 
ros ir tuojau užmezgė ryšį su Dulles apsilankymas Madride 
Prancūz i jo s užsienio re ika lų mi
n i s te r i j a . 

Jugoslavijoj vyskupas 
paleistas iš kalėjimo 

BELGRADAS, lapkr. 2. — 
Yugopress agentūra skelbia, kad 
Mostaro katalikų vyskupas Cule 
paleistas iš kalėjimo, kur jis bu
vo įmestas 1948 m. neva už ne
leistinus santykius su okupantu 
karo metu. 

šis priekaištas komunistų bu
vo taikytas visiems, kurių norė
ta nusikratyti, bet kuriuos nebu
vo patogu atvirai nužudyti. Ne
pasakyta, ar vyskupas galės eiti 
savo pareigas. 

t en buvęs į v e r t i n t a s ka ip didelės 
r e i k š m ė s įvykis , nes s u s t i p r i n o 
t a r p t a u t i n ę I span i jos padėt į . Dul 
les kelionė nebuvo maloni Pary
žiui, kuris negali suvirškinti ge
rų Ispanijos santykių su arabais 
ir jos gero sugyvenimo su savojo 
Maroko arabais. 

Vakarieaai sutarę 
Vidur. Rytų politikę 

ŽENEVA, lapkr. 2. — Negavę 
pagalbos pas Molotovą, trys Va
karų ministeriai nutarė vieni gel
bėti Vid. Rytų erdvę nuo karo ir 
nuo patekimo į komunistų nagus. 
Jie posėdžiavo užvakar atskirai, 
kad sutartų bendrai darytinus 
žygius. Nemanoma, kad visi ėji
mai jau sutarti. 
, Dulles Izraelio premjerui pa
žadėjęs palankiai svarstyti gink
lų davimo prašymą, bet įspėjęs, 
kad į ginklų pardavimb varžybas 
su Rusija nesileis. Trys Vakarų 
didieji taip veiks, kad išgelbėtų 
Izraelį ir visai neatstumtų nuo 
savęs arabų. Manoma, kad Dulles 
tą reikalą aptarė* vakar ir su Is
panijos Franco. 

Kalendorius 
Lapkričio 2 d.: Vėlinės. Lietu

viškas: Skindris ir Šalna. 
Lapkričio 3 d.: šv. Hubertas 

Lietuviškas: Auktumas ir Judrė 
Oras Chicagoje • 

Apsiniaukus, galimas lietus ar 
sniegas. 

Saulė teka 6:24, leidžiasi 4:45. 

Sudėtingas planas 
laimėti arabus 

LONDONAS, lapkr. 2. — Egip 
tas sudarė su Kinija prekybos 
sutartį, kuri per 3 metus numato 
60 mil. dol. vertės apyvartą. 

Egiptas duos Kinijai kiek tik 
gali medvilnės, o gaus ne tungs-
teną ir kiaulių šerius (prekė, ku
ri vyrauja sutartyse su Kinija), 
bet pažadėjo duoti įvairių įran
kių, statybos, tekstilės ir kasyk
lų mašinų bei pilnus cukraus, po-
pįerio ir javų produktų gamybos 
fabrikus. 

Žinovai abejoja, kad Kinija ga
lėtų savo pažadus ištesėti, bet 
sutartis arabų kraštuose padarė 
didelį įspūdį. Toji sutartis, žino
ma, nėra partizaninis Kinijos 
veiksmas, bet sudaro dalį komu
nistų plano užvaldyti (tuo tarpu 
pol i t i ška i ) Vid. R y t u s . 

gų stovyklų ir ten pasikalbėti su 
jų gyventojais. 

Molotovas panašiais dalykais 
savo pastabose nesidomėjo, bet 
siūlė daryti daugiau tarptautinių 
konferencijų žiniomis apie ato
minę energiją ir kitas sritis pa
sikeisti, priimti į Jungt. Tautų 
pagelbines organizacijas visas 
valstybes (čia jis turėjo galvoje 
Peipingo režimą) ir panaikinti 
prekybos" suvaržymus. 

Išvykdamas Ispanijon vakar 
Foster Emilės pareiškė, kad kon
ferencija vyksta kaip tikėtasi ir 
jau esą padaryta gera pažanga. 

Sena plokštele 
TEL AVIVAS, lapkr. 2. — Iz

raelio armijos ryšininkas su 
spauda skelbia, kad egiptiečiai 
vakar vėl bandę užimti vieną Iz
raelio postą Gazos zonos pasie
nyje, bet buvę atmušti. 

Panašų trafaretą paskelbė ir 
Egipto armijos kalbėtojas Kaire. 
Skundus tiria mišri Izraelio — 
Egipto armisticijos komisija. 
Diplomatų virtuvėje teigiama, 

gė ginčus susipratimu, kad nebus k a d J u n g t ^ ^ StiVLgumo T* . 
kviečiamas joks vokiečių atsto- ^ ^ t i e W a U 8 i m a i 4 ^ , . „**« 
v a s- keliami, nes nenorima duoti pro-

Vos nutilo protestai šiuo M a u - j K 0 * ^ *»*&.į****.*^ i—*. »»-i^*~. u-*.* ».M~ Imą arabams pataikaujančiais pa-

vakariečių nusistatymu daugiau 
nieko nesakyti dėl Europos sau
gumo sistemos tol, kol Moloto
vas tuojau dabar nepasakys, 
kaip jis siūlo-Vokieti ją sujungti. 
Molotovas, sulaikydamas kišenė
je Vokietijos sujungimo klausi
mą, bandė priversti vakariečius 
pirmiausiai priimti jo pasiūlytą 
Europos kolektyvinio saugumo 
paktą. Tas manevras jam nepa
sisekė. Kad ir susitarimo nelauk 
tina, bet laimėta bus nors tiek, 
kad Maskva turės savo nuomo
nes paskelbti. 

Nors pirmadienio posėdis buvo 
skirtas pasiūlymams dėl Rytų — 
Vakarų kontaktų pagyvinimo iš
dėstyti, tačiau Molotovas neti
kėtai sugrįžo prie pirmojo dar
botvarkės punkto (Vokietijos su 
jungimas ir saugumas) ir pasiū
lė pakviesti konferencijon abiejų 
Vokietijų atstovus. Vakarams 
nesutikus įsileisti R. Vokietijos 
atstovo, pasiginčijus dėl jos ne
turėjimo teisės atstovauti net so 
vietų zonos gyventojų, keturi bai 

simu, Molotovas patiekė kitą 
staigmeną — savo jau pasiūlytą 
Europos kolektyvinio saugumo 
paktą pataisė ta prasme, kad ne
bestatomas terminas Atlanto ir 
Varšuvos paktams panaikinti. 
Antras pasiūlymas šis: tegul Va 
karai sutinka, kad jų siūlome \ 
buferinėn zonon būtų įtraukta i** 
V. Vokietija. Ji, žinoma, liktų pa 
dalinta ir, savaime suprantama, 
neutrali. Tą reikalą atsisakyta 
svarstyti, nes prieš tai turi būti 
susitarta dėl Vokietijos sujungi
mo. Tokį griežtumą sutikęs, Mo
lotovas posėdį baigiant pažadėjo 
galop sekančiame posėdyje pa

siūlymais. 

tiekti savo Vokietijos sujungimo 
M i k o l a i o k a s n u v y k o I Plan*-' Vakariečiai savo pasiūly-

J ] mus jau yra patiekę pirmajame 
f Japonijos tyrinėti,posėdyje. 

NEW YORKAS, lapkr. 2. - J į f į Ru*£ Priim* ™? 
vakariečių pasiūlymus dėl Rytų 
— Vakarų kontaktų pagerinimo, 

Įvairių Japonijos žemės ūkio or 
ganizacijų kviečiamas ten nuvy f : J? — ™ ™ ™ , ^ i geležinė uždanga būtų šudras ko buv. Lenkijos premjeras Mi-- "" »cJ*1 * ^ r L „ vi* sprendimas vra 

kyta, bet to tikėtis negalima. Vie x inltim,vl kolaičikas susipažinti su Japoni- 1 nas kitas komunistų režimui ne-

Anglijos princesė Margarita, at
sisakydama vedybų su divorsuotu 
vyru, parodč pagirtinai giaių savo 
charakterio tvirtumą. Princenes 

antras priminimas 
šitame šimtmetyje, kad vien tik gi-

JOS žemės Ūkio o rgan izac i j a į r ; » « » ; — * « » « « « * » . « - » . « . - mimas karališkoje šeimoje nėra pa-
J , , . . " . . n a v o i i n e a s p a s i ū l y m a s gal i r DUS, kankama sąlvga paveldėti Anglijos 
girnyte b« gyvenimo sąlygom* J " ^ . ^ i T S ! - ™ ! . Mm. P m 3 2 T « S 
Japonijos kaime. Jis važinėja ten 
kaip Žaliojo Internacionalo pir-

prieš 20 metu 

mininkas. Jį lydi jo privatus se
kretorius Pavel Zaleski. 

bandomas praktikoje, bet nerei-
1 • L ' i u 1 J u-u.„ u ; . * . įoic susidūrė su tokia pat problema, ku-
kia tikėtis, kad būtų leista lais-1 rf [r Margar i ta i t e £ aprf8t i t ^ j o 
vai keliauti po Rusiją net iki ver sprendimas buvo kitoks. (1XS) 

Dr. Vannevar Basa, vienas šy-
miausių Amerikos mokslininkų, ne
mato nedarbo pavojaus masinai už
imant vis daugiau vietų pramonfije 
ir prekyboje. Tą klausima dabar ti
ria kongreso ūkip komisija. (IN8) ' MfctJJf SttMMRM* 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Šiandien Argentinos Darbo Konfederacija skelbia visuotinį 

streiką paremti savo reikalavimui, kad būtų pasalinti ii unijų 1x1-
dovybių tie asmenys, kurie josna įsibrovė nerinkti sukilėliams Pc* 
rono vyriausybę pa&alinus. » 

— Pastarosiomis dienomis pastebėta, kad sienos apsaugą tarp 
Rytų ir Vakarų Vokietijos sovietai perduoda R. Vokietijos kari
niams daliniams. 

— VaJfear Washmgtonan atvykęs Guatemalos prezidentas Ar* 
mos lapkričio 9 d. lankys prez. Eisenhowerį Denvero armijos ligo
ninėje. Vakarykštis gydytojų praneMmas apie prez. Eisenhowerio 
sveikatą kalba apie spartų ligonio stiprėjimą. 

— Patikimas šaltinis spaudą informuoja, kad JAV valstybės 
departamentas nutaręs nejungti dabar Amerikos prie Bagdado 
pakto, nės nebenorima daugiau erzinti nė Rusijos nė Egipto, kad 
arabų pasaulis, stipriai pasišiaušęs prieš Vakarus, visai neįpultų 
į Maskvos glėbį. 

— Argentinos armijos garbės teismas išmetė Peroną iŠ armi
jos, atėmė geenrolo laipsnį ir ušdrdvdė kada nors benešioti armijos 
uniformą. Peronas rastas labai sunkiai nusikaltęs daugeliu atžvil
gių: vedęs nemoralų gyvenimą, išnaudojęs savo padėtį asmenis- . 
kam pasipelnymui, skaldęs tautą ir kurstęs vieną jos dalį prieš 9 
kitą bei griovęs valstybės institucijos pagrindus savo asmeniškų 
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KfUniET 
Hedžiagą siusti šiuo adresu: ALF. KERELIS, 4105 So. Albany S t 

Chicago 82, m. Telefonas LAfayette 3-0547 

Paminėjo A. S. S. 31 metines 
(sks) Akad. Skautų Sąjūdžio 

Clevelando skyrius spalio 22 d. valtin. B. Vaškelis. Jis kvietė 
Olmsted viešbutyje gražiai pami visus žiemos sezoną išnaudoti į-
nėjo ASS 31 metines. Iškilmin- sigijimui teoretinių žįnių bei jų 
gą sueigą atidarė Clevelando papildymui. 
ASD pirmininkė t. n. S. Juodval-1 Kasmet spalio mėn. pirmąjį 
kytė. Įnešus vėliavas sugiedotas sekmadienį Kanados Tautinės 
Tautos himnas. Korp! Vytis Cle Parodos milžiniškoje aikštėje 
velando sk. pirm. senj. V. Ka- yra ruošiamas Gyvojo Rožan-
mantas suglaustai apžvelgė ASS čiaus paradas. Jame visada da-
nuo 1924 m. spalio 16 d. jiueitą lyvauja katalikiškoji Toronto 
kelią, kartu primindamas žuvų- moksleivija, skautai, šimtai dva
sius ar ištremtus ASS garbes na sininkų ir tūkstantinės minios ti-
rius, pirmininkus,-es ir narius,- kinSiųjų. Tose iškilmėse jau ne 
es. Vėliau sekė prasmingas kartą dalyvavo ir mūsų skautai, 
sktn. Aid. Augustinavičieriės pa. Spalio 2 d. parade jie žygiavo 
šnkesys apie akademinio jauni- su lietuviškąja trispalve, 
mo ir atžalyno lietuviškumo iš- Toronte sudaromas skautų vy 
laikymo momentus skautiškoje čių kandidatų būrelis. Žiemos 
perspektyvoje. | metu bus kruopščiai einama sk. 

„ . -. i_. T » vyčio programa, kad pavasariop 
Sueig, n * , i Bveik.no LB p v k a n d i d a t a i l ė t ų t v i r č i a u j ^ . 

minmkas St. Barzdukas, Cleve- č i a v i ^ 0 k e l i ą . 
S " • ^ , J T g - T i ~ L- K. M i n d a u dr-vės skau-Korp! Neo Lathuania T studen- ^ ^ ^ ^ į 
tai ateitinmka.. "Muaų V y c o J v i g ^ 

™ * " • *r*V.My*' ^ " T 0 8 praveda gamtoje. Sueigas pra-
^ • . B c . G / 1 ^ ' U n a S ; A ? " - T v e s t i pratinami draugovėje esą (Liet Stud. S-gos JAV pinn.) , ; g k * k a n ( J i d a t a l 
Čiurlionio ansamblis, LSB IIra- į 
jono vadeiva vyr sktn. V. Sen-, p A B E N C n n y TVARKA LSB 
bergas, abu - skaučių ir skau-, RAJONE 
tų — tuntai, Clevelando skauti-; 
ninkių klubas, ASS Los Angeles | (sks) Artimiausioje ateityje 
skyrius ir paskiri asmenys. Iš- LSB I JAV rajone numatyti 
kilmingoji sueigos daLis užbaig-, skautų parengimai: 1) spalio 29 
ta "Gaudeaumus". ' d. Hartforde, Conn., — skautiš-

Vėliau jaukioje nuotaikoje pa- kas parengimas su filmu iš "Dai 
sivaišinta kavute ir kepsniais, navos" stovyklos, kavutė ir šo-
Vaišių metu sueigos dalyviams kiai; 2) lapkričio 19 d. — New 
parodyti spalvoti filmai iš ASS Yorke — Kariuomenės šventes 
gyvenimo. Jie apėmė tris epizo- minėjimas, skautų būklo atida-
dua — Korp! Vytis suvažiavi- rymas ir New Yorko sk. tunto 
mas Chicągoje, "Mūsų Vyčio" re krikštynos, vėliau pasilinksmini-
dakeijos darbai ir šios vasaros mas; 3) lapkričio 26 d. Waterbu-
ASS stovykla "Pašvaistė" prie ry — tradicinis kaukių balius, 
Deerfield, Ohio. kurį ruošia VVaterburio skautų,-

Sueigoje dalyvavo ASS sk. na- čių tėvų komitetas, 
rės.-riai bei jų namiškiai ir bi
čiuliai. Mielųjų svečių tarpe bu- ASS CHICĄGOS SKYRIAUS 
vo LB pirm. St. Barzdukas, "Dir NARIŲ DĖMESIUI 
vos" red. B. Gaidžiūnas su žmo- Š. m. lapkričio 5 d., šeštadie-
na, Radijo Klubo pirm. J. Stem- nį, 6:30 vai. įvyksta svarbus A-
pužis, LB kult. reik. atstovė kademikų Skautų Sąjūdžio Chi-
sktn. Dunduraitė, sktn. A. Au- cagos skyriaus susirinkimas Don 
gustinavičienė, vyr. sktn. V. Kiz Varno posto patalpose, 6816 S. 
laitia, Korp! Neo Lithuania pir- Western Ave. 
mininkas J. Čiuberkis ir kiti. 

RUOŠKIMĖS ATEIČIAI 
ftV. KA33MIERO KOLEGIJA ROMOJE 

Pastaruoju metu grįžo iš Ru- užuot stoję į vietines seminari-
sijos visa eilė įvairių tautybių M atvykti pas mus į Romąv 

žmonių. Jie parvežė mums žinių kad pasirengtų ne svetimiems, 
apie Rusijoje kalinamus lietu- bet saviems tarnauti. To šau-
vius. Jų ten yra daug. Jie ken- « • * kankinių krauju laistoma 
čia neapsakomas kančias. Bet mūsų tėvynė. I kolegiją prnma-
nenusimena. Jie noriai kenčia už mi kandidatai lietuviai u viso 
tikėjimą ir Lietuvą. Jie tiki la- Pasaulio, baigę vid. mokslą, duo
biau negu betkada į katalikiškos dantį teisę stoti j universitetą. 
Lietuvos prisikėlimą. Jie kviečia Išimtinais atvejais gali būti,pn-
visus laisvajame pasaulyje esan- «»ti ir baigusieji tik High 
čius lietuvius daryti visa, kad jų S c h o 0 1 " k u r H - | 

kančios nebūtų veltui, kad Lie- Esame reikalingi ir medžiagi-
tuvai kiek galima greičiau būtų n ės paramos, nes reikia išlaikyti 
grąžinta laisve ir mes visi bū- įstaigą ir klierikus bei kunigus, 
tume pasirengę visakuo prisidė- kurie neturi iš ko užsimokėti už 

Dievo palaimos. Nuo Dievo pa- *6L ofiao tr buto oLnapto i-Aiit 
laimoa priklauso pašaukimai,j DR. P. KISIELIUS 
nuo Dievo palaimos priklauso j GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
mūsų auklėjimo darb0 sėkmin-( 4938 W. 15th St, Cicero 

Butas 1526 So. 4»th Ave. 

1* TORONTO SKAUTŲ 
GYVENIMO 

Šio susirinkimo metu Akade-
mikių Skaučių Draugovė ir stu
dentų skautų korporacija Vytis 
(Chicagos skyriai) rinks naujas 

(sks) Rūgs. 18 - 19 d. To-
1 * 1 * i U • • 

r e t o Perklno .k. vyčių būrelis Pr°J"™* ** linksmąja dalim.. 
a •,, Kiekvienas,-a mūsų supranta 

švente savo 6 metų veiklos su- .. . . . 7 7 J U 
kaktį. Iškyloje - "30,000 salų" s l ° 8 U 8 f > n k l m ° s™rb*- *** n e 

. . . . . privalėtume nei vienas,-a suras-apyhnkeje septintiesiems me- f. , . . . ,. , . . ti jokių nedalyvavimo pasiteiai-tams būrelio vadu perrinktas * _7 . .. , 
Ekltn. G. šernas. m " \ Kvočiame v a u s rtynau. 

D <ft u m narius šimtaprocentiniai ir nesi-
Rugsejo 19 d. abu Toronto . . . : \ . . . . 

* 4. • i xi * * i sivėluojant atvykti j sueigą. 
tuntai — skaučių Šatrijos t. ir 

ti prie atstatymo darbo išlais
vintoje tėvynėje. 

Kaip visiems jau yra žinoma, 
šv. Kaaimiero Kolegija Romoje 
kaip tik ir turi tikslą parengti 
lietuviui jaunuolius apaštalavi
mo darbui Lietuvoje, i ioje ko
legijoje yra auklėjami ir rengia
mi kunigai ir klierikai Lietuvai. 
Jie visi turi po priesaika pasiža
dėti grįsti i Lietuvą pirma pasi
taikiusia proga, kai tik grįžimas 
politiškai bus įmanomas. Toks 
patvarkymas išplaukė ne tik ii 
mūsų troškimo, bet taip pat iš 
Šv. Tėvo Pijaus XII narto ir pa
liepimo. 

Iki Šiolei į Sv. Kazimiero Ko
legiją buvo įstoję 77 studentai, 
kurių 38 kunigai ir 39 klierikai. 
Naujų kunigų įšventinta 27 Ro
moje. 49 kolegijoje studijavu
sieji kunigai šiuo metu dirba ku
nigišką darbą įvairiuose pasau
lio kraštuose tarp savo tautiečių 
ar svetimųjų, laukdami tėvynėn 
grįžimo valandos. Šiuo metu ko* 
legijoje gyvena ar apie ją telkia
si 15 kunigų ir 6 klierikai. 

Atgavus Lietuvai laisvę, ten 
bus gal likę tik labai maža ku
nigų. Be kunigų greitas sugriau
to religinio ir dorinio gyvenimo 
atstatymas bus neįmanomas. To
dėl visiems mums turi labai rū
pėti prisidėti prie paruošimo lie
tuvių kunigų užsienyje. Su dide
liu dėkingumu ir džiaugsmu tu
riu pareikšti, jog iki šiol dauge
lis lietuvių šį kunigijos parengi
mo Lietuvai užsienyje reikalą 
gerai suprato ir gyvai atjautė. 
Mūsų kolegija Romoje galėjo į-
sisteigti ir išsilaikyti tik dėka 
didelio geraširdiškumo Ameri
kos lietuvių kunigų ir pasaulie
čių. Bet yrą ir tokių tautiečių, 
kurie, atrodo, dar net nežino, 
kad Romoje yra tokia kolegija. 
Mes trokštame visų bendradar
biavimo šiame sunkiame mūsų 
darbe. Visi kviečiami prisidėti 
prie gyvybinio naikinamos tau
tos reikalo: kas malda, kad me
džiagine parama, kas naujų kan
didatų suradimu. 
i Turime kolegiją, bet turime 
rūpintis, kad ji neliktų tuščia. 
Jaunuoliai, kurie yra išįirdę sa
vo širdyje Diev0 malonės šauks
mą į Jo apaštalų eiles, turėtų, 

gumas. Visi laukia šiandien ge- Kasdien i—i v. ir 6—8 T. vakare. 
~., * „ « « + . . i . T x i Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet 
rų, šventų kunigų. Jų ypač lau
kia mūsų brangi tėvynė. Tokius 
kunigus mes galėsime išauklėti 
tik ypatingos Dievo malones pa
dedami. Taigi padekite mums sa
vo maldomis, o mes atsiminsime 
jus mūsų maldose, kad Dievas 
jus laimintų jūsų gyvenime ir 
darbuose. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4256 H. aSrd St 

Oflao teL KFlin—y t -4419 
— • 4 Celei. Gttovehil S - M l l 

Valandos: 1—t p. m. 7—8 p m 
Penktadieni tik popiet. 

Treciad. ir ie i tad . pasai amaru 

PreL L. Tulaba, 

Šv. Kazimiero Kolegijos 
Romoje Rektorius 

DR. ANNA BALIUNAS 

Oflao teL OUfflde 4-SSM 
BealdeooUoa: LAfajrettc S - l l f t 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
Kampai 47Ui Ir Hermltage 

Vai.: nuo 2 Iki 4 Ir 6 Iki 9 v. rak 
tefttad ouo 2 Iki 6 vai., tšakyr. **k 

— Pritaiko •a io lna — 
6322 South Western Avenue 

Vai.: kasdien 10-12 vai. Ir 7-» vai. 
vak. šeštadieniais 10-1 vai. Trečia
dieniais uždaryta. Kitu laiku susitarus. 

Oflao telefonas: PR. a-asa» 
B e s . telef. WAlbrook S-S07C 

DR. VL BLAŽYS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4701 South Damen Avenue 
Kampas 47-toa Ir Damen Ave. 

'a i . kasdien nuo € — I vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai. vak 

• Tečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
C<4ef. ofiso IiAfaveUe 3-S048 

VV Albrook 5-1*48 

pragyvenimą. Tokių yra didele 
dauguma. Iki šiolei pajėgėme * « V . *™V, *OSĮ™ m G Ė R I U O S 
verstis i* aukų. Tikimės, kad 
brangiųjų mūsų geradarių dos
numas nesumažės ir ateityje. 
Kitaip atsidurtume sunkioje pa
dėtyje, nes naujų pragyveni
mo šaltinių nesame suradę, o 
pats pragyvenimas nuolat kyla 
ir kyi. 

Jaučiu malonią pareigą padė
koti visiems, kurie šio pastarojo 
mano lankymosi JAV proga pa
rėmė kolegiją savo aukomis. 
Ypatingu būdu noriu paminėti 
prel. J. Balkūną, prel. P. Jurą, 
prel. L. Mendelį, kan. J. Paškaus 
ką, kun. kapelioną Svagidį, kun. 
J. Cepukaitį, kun- K Butkų, kun. 
Valantiejų, kun. M. Kemežį, kun. 
Rakauską, kun. J. Miliauską, 
kun. Karalių, kun. Česną ir ki
tus, kurie, be visokįos kitos pa
galbos, nuolatiniai dar mus re
mia šv. Mišių intencijomis. Dė
koju taip pat iš visos širdies 
prl. Kelmeliui, kun. Virmauskiui, 
kun. Juškaičiui, kun. dr. J. Ta-
darauskui, kun. J. Bobinui, prel 
P. Strakauskui, kun. Sadauskui, 
kun. V. Karalevičiui ir kitiems 
už parapines ir asmenines aukas. 
DSkui taip pat visiems kitiems 
geradariams, o pirmoje eilėje dr. 
Jerorae ir Mr. Dah Kuraitis iš 
Chicagos, už aukas ir mūsų rė
mėjų skyrių valdyboms ir na
riams už nuolatinį darbą kolegi
jos naudai. Te gerasis Dievas 
atlygina visus gausiomis savo 
malonėmis. 

Jei ne visi mums gali padėti 
medžiagine parama, tai visi gali 
mus paremti savo maldomis. 
Visko esame reikalingi, bet ypač 

I I' •< 

of iso telef. LAfayette t - l i U , je. 
neatsiliepia, saukite KEdzie f-28«> 

DR. EMILY V. KRUKAS 
;YDYTOJA LR CHIRURG! 

4146 & Archer Ave. 
V A I . Kasdien popiet nuo 12-3:1* » 
Vak. pirm., antr., ketvlrt. 1-8:11 * 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUčELIŪNAITi 
(Gydytoja ir Chlrurgž) 

MOTERŲ U G V I R AKUŠERIJOS 
SPECIALlSTfi 

2750 West 71st Street 
(kampas Tlst Ir California) 

Tel . o f i s o Ir rez . R E p u b l i c 7 -4146 
VaL 11-2 ir 6-» v. v. Seat. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susiturima 

t l t IRENA KURU 
<G/ydvto.1a tr ChlrurgS) 

AODIKIC IR VAIUV hlOK 
SPECIAJLLSTt 

f l M ekmth VVestern Av«ia> 
(MEDIOLL BU1LDINO) 

Ptrmad.. antrad., ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — i v. p. p. Ir nuo 
• v. — I vai. vakare. Treciad. nut 'Ofiso vai.: Pirm 8—10 v. v. Antr 
11 vai. ryto — 1 • P P- i e i tad . I 1 , Trečlad. ir Pentad. 6—9 vai. vak. ir 

0h. a . TALLAT-lcaPS' 
GTDTTOJAS IB CHIR^RaA^ 

6008 Wtst 16th Streot 
Vai.: kasdien i - 8 , ieatad. I-a 

Taftet. TOvrabaU S-OSSS 
2634 W«R 68ta Straat 

Vai.: tik i i anksto susitarus 
Telef. REmlook 4-70SO, neatsakln-

skambinti CEntral 6-2284 

DR. VYT. TAURAS-
TUMIAUSIUS 

G Y D Y T O J A S IR CBūKURGAh 
B E N D R A PRAKTIKA IR 

SPEC. MOTERŲ EIGOS 
Ofisas tr rezid.: 2410 W. Slat f 

Tel. PR S-1223 arba W E S-S577 

•ai ryto Iki I vai. poptet 
Ofise teL R E . 7-11SS 

Ui WAIbmr* 5-«7« 

= 3^= 

DR. JUZE Ir KĘSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI m * CHIRURGAI 
2300 West i i Street 

Vai. — p ina . ir antr. 10 iki l t ryto: 
t lkl 4 |r 4 lkl 9 popiet; ketv. tr 
oenkt. t lkl 4 Ir 4 iki 9 popiet; s e i t 
10 lkl t popiet 

Ofiao tol. PRospeot S-17M 
Rez. tel. GRovehlll 6-6SSS 

TC4. Ofiso HE. 4-66B9. rex. PR. 6-73S? 

DR. ANTANAS AUKNA 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

IB57 VV. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 Ir 4 — t 

fteitadlenlala nuo 1 lkl 4 vai. p. p. 
Išskyrus ketvirta*. Ir aelunaA. 

skautų Rambyno t. — pamir|6jo 
Tautos šventę. Iškilmingoje su
eigoje skautiškos gretos paaugo 
7 nariais. Įžodį davė 2 jaunesn. 
skautės, 4 vilkiukai ir 1 jūrų 

ASS Chicagos Sk. Vaidyba 

DALYVAUS LIETUVIAI 
SKAUTAI 

(sks) &ių metų Pan-Pacifiko 
^Jamborėje, Clifton Parke, netoli 

skaute, f skiltminko laipsni pa- . , ,, , r . * , , «A 
kelti V. šernas ir A. DaUydė. f 1 ^ 0 . V l c - stovyklaus 20 
* . Australijos rajono lietuvių skau Šventei skirtą zodj tarė vyr.. m , . , . . • * xr m , r, x, -, tų. • Mūsų skautų reprezentaci-sktn. Vyt. Sknnskas. Po įskil- T. -. . • n , - r.- ,. , .. .nis vtenetas intensyviai ruošiasi mių Perkūno būrelio ak. vyčiau. . , - . . . . , . . . . x. šiai didžiajai stovyklai, kurioje 
pakvietė abu tuntus savo meti-.. J . , , 

. . . , ' , . jiems jau ne pirmą kartą teks 
nių pobuvin — kavuten. Joje per . . . . 
. . . ,. . ,. . ,z, reprezentuoti Lietuvą, 
kumečiai pravedė nuotaikingą 
programą. Sukaktuvininkus svei N A U J A S y iENKTAS 
k,no vyresn. skaučių Kun.ga.kst. N e w H a y c C o n 
Birutes dr-ve ir Vandenių laivas. . . . . . ,1XT „ . 

* steigė jurų skautų "Narų val-
Spalio 9 d. Toronto jūrų skau- tis. Jai vadovauti paskirtas jūrų 

tai ir jūrų budžiai uždare plau- skautas Jonas Kronkaitis. "Na-
kiojimo sezoną Ontario ežere, rų" valtis priklauso betarpiai 
Nuleidus vimpilus, kalbėjo vyr. LSB I JAV rajono vadeivai. 

D A B A R — GEROS KOKYBES 

ALUMINIJAUS LANGAI IR DURYS 
Fibre GUss ir Aluminijiira Awnings (š#tros) 

žemiausiomis kainomis. 
StžjnĮnfas ir garantuotos darbas. 

Lengvi išmokėjimai. 
Apkainavimai nemokamai 24 vai. 

SKAMB. JUOZAS BACEVIČIUS, HE 4-7085 
A L L - B J t J G H T 

414 W. 79th SU HU 3-6181 

reL oflao H E . 4-5S4S, rea HE. 4-SS24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

U84 We*t 71st Street 
Vai Pirm., ketvtr., penkt. 1-4 Ir 7-t , 
aotr l-B. treč. Ir Seftt. pagal sutarti 

DR. L DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
1 8 1 7 S o u t h W e s t e m A v e n u e 

Chicago 29, BL 
Pasimatymai pagal sntartlea 
Telefonai REpublic 7-4900 

&e*idencija: GRovehil] 6-8161 

ŪR. T. DUNDULIS 
DYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Oao vai.: nuo 2-4 Ir nuo e-?:I0 vai. 

-aa Seitadienlala nao 2 lkl 4 popiet 
Yeč adieniala pa«al autart} 
Oflao teL Vlrginia T-OOSe 

ceaidenctjoa teL BEverly 8-8244 

1 c oflao Vlrginia 7-0600, 
rea. REpublic 7-4867 

DR. IR. GAIŽIŪNAS 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(epeo. moterų Ugoa Ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Archer Ir California Ava. 

VAL.: t — 1 Ir 1—8 v. p. p. 
iaitadlenlala 2—7 vai. p. p.. 

Išskyrus sekmadieniu* 

ToL oflao YA. 7-5667, rea. R E . 7-4P6* 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIE^INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LJOONIU8 PRIIMA: Kaadl^n nuo 2 
vai. lkl 4 v. popiet. Nuo 7 v. lkl i:8<> 

Tai ofiso G R 6-636*. PR. 6-4769 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

8PEC. C H I R U R 0 1 N E 8 LIGK>« 
2423 West 63rd Street 

(Kampas 6 lrd Ir Arteaian i 
VAL. 2—i p.p. Ir nuo 4—8 v. vak. 

šeštad. 2—4 popiet. 
Trečlad. Ir sekmad. uždaryta 

šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

TeL oflao tr ras. WAlbrook »-SS8» 

DR. & GEŠTAUTAS 
JYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Knnipaa H* tr Tatanan Ave. 

Vai.: Nuo 7 lkl 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus. 

l ' H M I i Į • II i m • — • 

Oflao MBief. INterooean 6-7664 
'•nto telef. INterooean 8-8769 

DR. K. GUDAITIS 
JYDYT0JAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Mlchigan Ave. 
Vai.; Kasdien 6—12 vai. ryto, 1—4 
Ir f—8 v. vak., išskyrus trečiadieni, 
šeštad. 10 — S v. Kitu laiku susi 
Utfua 

Ofiso telef. YAsda 7-1166 
**ftdepeUes — STewart 8 - 4 * n 

DR. J. GUDAUSKAS 
iTOYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Halsted Ir 16-ta gatv») 

VAL. 1—4 Ir «: 80—8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadieniu*. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

DR. JULIJA MONSTAVItlUS 
GYDYTOJA IR CHIRURG*. 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.. 
Issyrus trečlad. šeštadieniais nuo 1 
lkl 4 vai. popiet. 

TeL: Oflao — FTJUman 6-6766 
Boto — ENfflewood 4-4676 

Ofiso ir buto teL HEmlock 4 5 8 1 5 

DR, A. NARBUTAS 
P L A U t t V IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: plrmad., trečlad., ketv lr t , 
p e n k t 6:80—8:80 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto Šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
8259 South Halsted S t 

Kasdien S—6 vai. vak. šeštad. nuc 
1—6 vai. v a k 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vlctory 2-1484. Resld. 2257 W. 
26rd FLACE, teL FRontter 6-6641 

Oflao telefonas — Bl shop 7-2666 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
t Kampas Kedzle Ir Archer) 

VAL. kasdien nuc 2 lkl 8 vai 
Trečlad. Ir sekmad. tik susitarus 

TeL ofiso H E 4-2128, rea. P R 6-646* 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8FEC. CHIRURGINES LIGOS 
6 2 5 5 S o u t b We»tern A v e a o r 

Vai. 8—4 p. p. ir nuo 7—t v. v. 
šeštad. t—4 popletų. Trečlad. ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnube 6-1166 

DR. A. VAUS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 

afOTERV LIGŲ GYDYTOJAS 
8267 South Halsted Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. p. 
šeštadieniais 1-

Ir 4—8 v. 
-4 v. p. p 

TeL ofiso PRogpect 6-6400 
Rezid. PRospeot 6-6466 

OR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Yaškevič*itft) 

GYDYTOJA IR CHIRURG6 
6246 South Kedste Aiuaisu 

Vai. kasdien 1—8 p. p. Ir nuo t — I 
v. vak. šeštad. I—4 p. p. Tr*člad> t» 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 & 49th Court, Ooere 
Kasdien 10-18 ryto Ir 8-8 vaL vak 

Šeštadieniais 10-8. 
OtUm te OLJIODIC a - iaa i 

I ^ 

M0VINC MOVIMC 

n r i i TOU IR AUTI f / * l 
NAUJI OIDEU TROKAt-NAUJAUSI KPAUSTrW (RANtC/At 

9ŲBU MKTU PAT/RIMAS-PIGUS IRSĄtlNtNGAS PAT/iRNAVtHA% 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2 0 2 2 W. 6 9 St CHICAGO 3 6 , ILt. Tel. WAIkn>ok 5 * 9 2 0 9 

g j g g 

MIDLAND 
riejs d r, d L oanm/Ą 

iNSOhl3 

PER 40 MtrTU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

• ENDROVE 

4038 Archer Avenue Tai. LA3-4719 
AUGUST SALOUKAS Prazldantos 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
k r e i p k i t ė s i L i e t u v i š k ą a u t o m o b i l i ų p r e k y b ą 

B A L T I C A 
5805 S, WESTEKN AVĮP. ^, 

•» i 
i . 7 - ^—« — — p 

... 

W Albrook 5-8200 
ajssassjsaf 

Oflos WAlbroofc 5-2670. 
Rea. HlUtop 6-1660 

•r . iltiander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS TJR CmRŲRGAS 
B1AIIQUETTE MEDICAL CENTER 

6132 South Kedzie Avenue 
VaL 8 — i p. p. Ir nuo T—• v. vak 

Trečlad. Ir ieštad. pasai sutartj 
VaL qftaa P R . 0-6836, rea. R E , 7-6166 

DR. A. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8 6 0 0 W e a t 6 8 r d S t r e e t 

VAL. kasdien nuo 2—I p. p. Ir f f f f 
iki 9 vai. Treciad. Ir s ė s t uidaryts 

GRovefaul 6-1666 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I t f L I O V S P E O I A L I S T t 

PRITAIKO AKINTUS 
Valandos: i—12 Ir T—6 v. v, Mfft) 
susitarimą,, Išskyrus tsečiadieniua 

2422 West Marąuette Bd. 
« — . — — P ' i II II m m 'i i •» ' 

Telefonas RWlanor 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTU* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS G I DYTOJAS) 
8 9 2 5 W e e t 6 9 t h S t r e e t 

VAJi. 1—4 poplat, StfO—4:66 
Uaferpt* Ua6»a4. Ir 

V. RASLAVIčIUS. M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 D i V E R S E Y AVE. 
TeL W E 6-8426 

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

OFFICE — 5025 NO. PAULINA 
Bctliany Methodist ligoninėje 

Tik pagal susitarims tel. AR 1-1493 

OR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Telef. REpublic 7-2260 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 Ir 6—8 vaL vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 6 lkl t v.v. 
SestadL 10-12 v. Kitu laiku susitartu 

TeL ofiso Vlctory 1-1681, 
rea. Vlctory S-ST6I 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 VVest Slst Street 
Kampas Halted Ir 11-mos gatvių 

Priėmimo valandos: 2—4 p.p. tr 
6—S v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiao P R 6-6446, rea, HK 4-116* 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS TB, CHIRURGAS 

2420 Wcst Meniuette Bd. 
VAL. nuo 2 lkl 4 p. p.; f lkl 6 va> 

Treč. Ir seltad. pagal sutarti 

TeL ofiso CA 6-0257, rea. P R 6-6666 

DR. P. L ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGĄ* 

1821 So. Halsted Streel 
ReckL 6600 S. Artesiaa %w 

VAL. 11 T. r. iki I p. p.; «—» v. « 

P. ŠILEIKIS, 0. P 
Orthopeds* - Preirsrtmaa 

Aparatai-ProtesaL MedLBaa 
dažai. Spec. pagalba Kojos* 

(Arcfa SHpporta) tr tA. 
VAJU: t -4 Ir C-S. fiestadienlt la 6-
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
1611 W. 56th SL, Chloago 16, Ullao* 

PRoapect 6-6664 

¥ 

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

aetoia stiklus tr remua. 
4 4 5 6 S o . Cal i forn ia A v e * ChJcago 

Saukite YArds 7-7181 
Priima: vakarais 6 Iki 6; aaitad. 
16 vaL ryto iki 4; treciad. tr eekmad. 

tik susitarus 

DR. G. SERNER 
LIETI VIS AKIŲ GYDYTOJAI 

16 

4B& TeL YArds 7-1816 
Pritaiko aklnhai 

Ofisas tr 
760 W66t S6th Streat 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 6, 
čtad. nuo 10—12; penktadieni 16—2. 
Seltad. 10—2 p. p. 

Tai. oftao CI* 4-0666, rea. GR. 8-6876 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURG* 

(645 8. Aaaland Ava (kaatb. 211) 
P l r m a d , antr., ketv. Ir paak. 

S:20—S:60 vai. vakare 
Seftt. nuo 2 iki 4 popiet. 

6066 8. Cat«»betl Ąvm. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Aahlasd Ava, GUesgo 

VAL. auo 2—t tr 4—6; trečlad., Iea
tad. Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
Jeisru neatsilieps vir&minfttt telefonai. 
TeL ofiso YA 7-47«7, r e c P R a - i a s o 

saukite 611dwar 8-0001 

H Q M R W / > A 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

/ 

D R A U G A S 
T O UTHUAJNTAN DAILY FBEEND 

S. m . Tai. Virs ima T-SaąO; T-SS41; f 

Cntsrsd M Sscond-Claas Matter March t l , l t l l . at Chloago. Illinois 
Under Uis Act of Marsn t. l t f t . 

atsmber of the Catnollc Preas AH'D 
Publlansd daily. azept Sundays. 

by the 
litauantan Catholic 
PKKSUMEKA.TA: 
Chicago j Ir Ciceroj 
aUtur j a V tr Kanadoj* 
Olalenyj. 

Soclety 
Metama 

M.so 
• I to 

f i i . t t 

•UB8CR1PTION RATE8 
18. t • por y*ar outalde of Cnloago 
f ».ot per year m Chlcago * Cicero 
18.00 per year in Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
% metų t mfn. 1 man 

I.Ot $1.76 81.lt 
M 6« $1.80 $1.00 
$1.88 $1.08 $1.88 

Keoaacija straipsnius tauto «AVO nuožiūra. Nesunaudotu straipsnių ne
saugo, Juos gražina tik Ii anksto susitarus. Redakcija už skelbimu turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

GENEVOS KONFERENCIJA 
KOMPROMISŲ ŠEŠĖLY 

KOMPROMISŲ BANDYMAS 
Genevos konferencijos pasisekimo ar nepasisekimo likiminis 

raktas yra Molotovo rankose, pirmoje eilėje Vokietijos sujun
gimo reikaluose. Aiškėja, jog vakariečiai sutarė eiti į kompro
misą, bet pasiryžę neatsisakyti skelbtųjų principų, nenusileisti 
Vokietijos suvienijimo įeikaluose ir nesutikti su Molotovo troš
kimu pripažinti dvi suskaldytas Vokietijas. Vakariečių planuose 
Vokietijos suvienijimas grindžiamas demokratinių rinkimų būdu: 
rinkimai turi vykti tarptautinėje priežiūroje, turi būti užtikrinta 
spaudos ir agitacijos visiška laisvė, kad vokiečių tauta laisvai 
galėtų pasisakyti, kokios vyriausybės ji nori. Demokratiniai rin
kimai — vakariečių stiprioji korta, kurios nenori pripažinti so
vietai, žinodami, kad jie nušluotų komunistinę Rytų Vokietijos 
vyriausybę ir sukeltų naujų sunkumų kituose sovietų paverg
tuose kraštuose. 

Vakariečių kompromiso planai sukasi apie saugumo garan
tijas. Pirmoje eilėje norima sovietus garantijų forma užtikrinti, 
jog suvienytoji Vokietija sovietų nepuls, o užpuolimo atveju, va
kariečiai kariaus sovietų pusėje. Šitų garantijų sąlyga — sovie
tai turi sutikti su Vokietijos suvienijimu demokratinių linkimų 
keliu ir Vokietijos palikimu Atlanto pakto narių tarpe. Į saugu
mo sistemą be sovietų dar būtų įtraukiama Lenkija ir Čekoslo
vakija iš anapus geležinės uždangos. Šitame anglų išdirbtame 
saugumo plane matoma viena skriauda pavergtiesiems: visas 
reikalas sukasi tik apie Vokietiją, kiti kraštai paliekami nuoša
lyje, apeinami tylomis, o Lenkija ir Čekoslovakija, kaip numa
tomos saugumo pakto signatarais, pripažįstamos sovietinio pa
saulio valstybėmis. Jei šis kompromisinis planas rastų bent kiek 
pritarimo sovietuose, pavergtieji Europos kraštai Genevos kon
ferencijoje liktų nepaliesti ir jų greitesnio ilšsilaisvinimo viltys 
pasunkėtų. Sovietų nenoras prarasti Rytų Vokietiją gali šiuos 
kompromiso bandymus paversti niekais. Sovietai, patyrę kai-
kurių nuolaidų dabar, gali tikėtis ateityje jų ir daugiau, jei su
gebės konferenciją paversti niekais ir išlaikyti koegzistencijos 
dvasią. 

MOLOTOVO SIEKIMAI 
Trečioji konferencijos diena liko paženklinta bevaisėmis dis

kusijomis apie Vokietijos sujungimą ir Europos saugumą. Vals
tybės sekretorius Dulles įspėjo Molotovą, jog sovietų taktika 
niekais verčia visas pastangas rasti sprendimą. Vakariečiai ne
nori toliau diskutuoti Europos saugumo reikalų, jei Molotovas 
nesutinka su Vokietijos suvienijimu demokratinių rinkimų būdu. 
Molotovas atsakė, jog vakariečiai užsispyrusiai siekia visos Vo
kietijos sujungimo todėl, kad visą Vokietiją įtrauktų į Vakarų 
karinį bloką, kaip padaryta su Vakarų Vokietija. 

Iš tolesnių Molotovo išvedžiojimų pradėjo aiškėti, jog so
vietai siekia neutralios Vokietijos, kaip buvo spėliota dar prieš 
konferenciją. Jis priminė, jog sujungtoji Vokietija neturėtų dėtis 
į Rytų ar Vakarų blokus, o likti neutrali ir, suprantama, negink
luota. Vakariečiai daro išvadas, jog Molotovo užsiminimas apie 
Vokietijos neutralumą, neutralumas lieka vienintelis kelias Vo
kietijos suvienijimui pasiekti, kuriam sovietai gali pritarti, bet 
kuris nepriimtinas vakariečiams. Neutrali ir neginkluota Vokie
tija ilgai neatlaikytų sovietų spaudimo ir patektų į jų įtaką. 

Molotovas panoro patikti vokiečių tautai, kai jis pasakė, jei 
keturi didieji svarsto Vokietijos klausimą ir sprendžia Vokietijos 
ateitį, tai dera kalbėtis su pačiais vokiečiais. Manoma, jog Mo
lotovas formaliai siūlys į Genevos keturių didžiųjų pasitarimus 
pakviesti Vakarų Vokietijos ir komunistinės Rytų Vokietijos vy
riausybių atstovus vietoje jų nuomonių išklausyti. Vakarų 
Vokietijos kancleris dr. Adenaueris yra įspėjęs vakariečius, jog 
bet koks pripažinimas komunistinės, Maskvos diriguojamos Rytų 
Vokietijos ir Molotovo reikalavimo priėmimas reikštų atidarymą 
durų Vokietijos komunistinimui. Vokietija netolimoje ateityje 
virstų sovietų satelitu ir Europoje susidarytų tragiška padėtis. 

SOVIETAI KELIA KOJA Į AFRIKA 
Artimųjų Rytų padėtis laikoma ne tik pavojinga, bet ir 

karšta. Sovietinių ginklų siuntimas į Egiptą ir Egipto kariniai 
paktai su kitais arabų kraštais rodo, jog tarp Izraelio ir arabų 
kraštų gali prasidėti karas, jei laiku nebus rasta priemonių pa
dėčiai sušvelninti. Izraelio premjeras Sharett buvo atvykęs į 
Paryžių pasikalbėti su Dulles ir MacMillan, prašydamas Izraeliui 
daugiau ginklų ir sienų garantijų. JAV ir Anglija Izraeliui tuo 
tarpu nieko nepažadėjo, nes nori pirma su sovietais išsiaiškinti 
Genevoj, kur tolimesnių pasikalbėjimų vesti atskubėjo ir Sharett. 

Vakariečių tarpe pastebimas nerimas, jog su Čekoslovakijos 
Skodos fabrikų ginklų siuntimu Egiptui sovietai pradeda didelį 
politinį žaidimą Artimųjų Rytų erdvėje. Gali atsitikti, jog Ar
timųjų Rytų klausimai gali nustelbti ar sutrukdyti Vokietijos 
reikalų svarbą. Manoma, jog Molotovas ginklų siuntų arabams 
pagalba siūlys sudaryti didžiųjų galybių Artimųjų Rytų paktą, 
kuriame dalyvautų ir sovietai. Ligšiol sovietai stipriau kojos į 
Afrikos kontinentą nebuvo įkelę, išskyrus labai gausią ir veiklią 
sovietų ambasadą Etiopijoje. Jei sovietams pasisektų įpiršti di
džiųjų galybių saugumo paktą Artimųjų Rytų problemoms spręs
ti, jie legaliai ir su vakariečių pritarimu įkeltų koją ir į nera
mų juodąjį Afrikos kontinentą, kur sovietinei griaunamajai 
jėgai veiklos dirva yra labai plati. Vakariečiai bijo, jog siūlomo 
saugumo pakto rėmuose sovietai reikalaus iš Afrikos atitraukti 
svetimas karines pajėgas, kas reikštų amerikiečių išstūmimą iš 
karinių bazių Afrikoje. 

Tuo tarpu pirmosios Genevos konferencijos dienos praėjo 
netikrumo, nerimo ir spėliojimų ženkle. Nėra ženklų nerimui ma
žėti. Kitos konferencijos dienos atskleis daugiau šviesos. 

St. Daunys 

DEMOKRATIJA IR VADAI 
K. MOCKUS, S ;. Boston, Ma n. 

, SOVIETŲ VERGAI 

I. l i u / kiioiii . 

Sovietų okupuotų kraštų ra
dijas iki įkyrumo kartoja "Ge
nevos tlvasioc" dainelę, įtaigo
damas, kad S. Rusija tikra* 
n^io£irdXai trokštanti taikos, 
tik Vakarai vis esą nspaslan 
kūs ir nelatai sukalbami. 

Naujoji "Genevos dvasia" 
privertė sovietų vaklovus žvilg
terėti ir į priverčiamojo darbo 
stovyklas. Kaip skelbiama 
spaudoj, paleidžiamųjų austrų 
bei vokiečių belaisvių skaičius 
pamažu vis auga. 

"New 'Statesman" apžvalgi
ninkas (Critic) spalio pradžio
je panoro suskaičiuoti, kiek be
laisvių 'sovietai ligšiol išleido. 
Tačiau tuojau prisipažįsta, kad 
esą nepaprastai sunku nustaty
ti paleistųjų skaičių ir pavar
des. Jo nuomone, klystų tas, 
kuris manytų, kad sovietai pa
tys žino Sibire ir Š. Rusijoje 
"pražuvusių" vakariečių pavar
des ir skaičių. Tam girdi kliu
dė sovietų—rusų karo charak
teris, geografinės ir klimatinės 
sąlygos. Dėlto, kai Kremlius 
pradėjo "liberalesnę" politiką, 
jis pats nežino, kiek kalinių li
ko gyvų ir kokios jų pavardės. 

Belaisviai girdi paleidžiami 
vadovaujantis naujos politikos 
raida ir atsimenant neramu
mus, kurie po Berijos mirties 
kilo Vorkutoje ir kitose darbo 
stovyklose. 

O kaip su sovietų okupuotų' 
kraštų suimtaisiais? 

Tuo metu, kai sovietai Biel-
grade paskelbė, kad ne Tito, o 
Berija kaltas už nesusiprati
mus su Jugoslavija, atrodė, 
kad tie, kurie buvo apkaltinti 
titoizmu, būsią paleisti. 

Sunkiau čekams: neįmanu 
sugrąžinti gyvybę Slansky'ui ir 
kitiems. "Critic" sielvartauja, 
kad jie perdaug lėtai prisitaiką 
prie naujo politinio kurso ir ap
gaili, kad ark. Beran'as su ki
tais dvasiškiais dar vis nesu
laukia laisvės. 

Blogai ir su Bulgarijos pro
testantų dvasiškiais, kurie / te
belaikomi kalėjimuose. Girdi 
kiek geriau esą Vengrijoje4 
kur paleista nemaža socialde
mokratų. 

Tačiau geriausiai "Critic'o" 
nuomone esą Lenkijoje. Jis 
tvirtina; kad ten kalinių palei
dimas buvęs "visuotinis". Var
šuvoje šiandien galima esą su
tikti tokių žmonių, kurie prieš 
kiek laiko buvo be žinios din-

Jis net pažymi, kad Goge. 

Senujv demokratijų pavyzdžiai 

Patn demokratijos t. rm'nąg 
pac mus yra ątejec iš graikų, 
lygiai kai]; kaikurias s e n o s e 
Clraikijofc valstybes, pirmoj ei
lėj Atėnus, galinu laikyti de
mokratijos lopžiu*. ESAIVIO p a-
lį suprasti, kid .demokratine 
jan tvarka laikuue tekią, ku 
rioje valdžia gauna įgaliojlm s 
iš visuomenes ir nuolat yra vi
suomenės kontroliuojama. Nu
statytais laikotarpiais lie įga
liojimai rinkimų keliu patikri
nami iš naujo. Yra savaime 
aišku, kad mūsiškąja prasme 
demokratine santvarka gali bū
ti tikriau pritaikinta tik tokio
je visuomenėje, kuri yra pasie
kusi tam tikro kultūros bei ci
vilizacijos lygio. B.tgi ir pri
mityvesnių tautų vadovybės 
daugiau ar mažiau visada yra 
gavusios sau įgaliojimus iš jų 
vadovaujamos visuomenės. Kai 
su tos visuomenės interesais 
nesiskaitoma, tada prasideda 
tironija bei visoks išnaudoji
mas, nesvarbu kokiu vardu re
žimas besivadintų. 

Visur, l*ur demokratija tvir
čiau prigijo ir patvariau išsi
laikė, ji neišsivertė be vadų, 
kurie tai demokratijai atnešė 
pastovumą bei sugebėjo visuo
menėje įskiepyti jai pagarbą. 
Nepaslaptis, kad tai daug ge
riau pasisekė šiaurinėms tau
toms, kurios savo charakteriu 
lengviau pajėgė pasisavinti de
mokratijos principus ir savo 
kraštų praktiškame gyvenime 
juos pritaikyti taip, kad tikrai 
išeitų visuomenės ir valstybės 
naudai. Anglo-saksų ir skandi
navų kraštai yra naujųjų laikų 
demokratinio pastovumo ir iš 
to išplaukiančio gerbūvio bei 
pažangos pavyzdžiai. Tačiau 
tie kraštai, lygiai kaip ir senų
jų graikų, sugeba suderinti 
demokratinį principą su pasto
vumu, su pagarba visuotiniai 
pripažintam autoritetui, su as-

mulka taipgi džiaugiasi laisve 
ir turįs valdinę tarnybą, tik 
daugiau nesikiša į politiką. Ta
čiau apžvalgininkas nieko ne
užsimena apie kard. VVyszyns-
kį, kitus vyskupus ir kunigus. 
Kur jie yra? Laisvėje? Kalėji-
mose? 

Nieko apžvalgininkas neuž
simena ir apie Lietuvą, tartum 
jos visai nebūtų. Ateina gandų, 
kad ir ten vienas kitas sugrą
žinamas i£ ištrėmimo. Gal su
grąžinamas cUl to, kad išmoko 
tylėti ir nieko neveikti; gal dėl 
to, kad pakeltų kitų "moralę"? 
Gal dėl to, kad Vakarams pa
sakytų, "nusikaltėliai jau savo 
bausmę atliko"? 

GARY,' IKD., MIESTO MfiRAS IR LIETUVIAI GAISRININKAI 

menytėr. ji aka viešajam gyve-
i.tni. Demokratija IH reiškia 
anarchijos, JI taip pat į.egall 
pretenduoti į galias, kurios yr 
už žmogaus kompetencijos ri
ky, sąlygojamos amžinųjų dfe-j 
nių. Br tai visada didžiuojasi, 
kad savo saloje jie pajėgė i; pa 
jėgja derinti šimtmečių iškelia
mus kraštutinumus. 

Jie patys žino, kad ir jų is
torijoje yra ne vie.i šviesu 
momentai, tačiau nepasis k. 
mai jų neatbaidė nuo pasis a-
tyto tikslo siekimo ir tai įga'i-
no juos išplėsti savo kultūrin. 
tei politinę įtaką toli u~ save 
krašto ribų, padaryti savo sun
kią ir savotiškai susidariusią 
kalbą plačiausiai naudojamą 
pasauly. Jų saloje bei domini
jose savo laiku taip aštria' 
skelbiamas socializmas, Euro
pos kontinente turėjęs tokias 
aštrias klasinės neapykan os, j 
antireliginės kovos b:i perdėto 
į>.Ajernac'pnal|^mo formas, pas 
britus greitai virto gana tole
rantišku, susiderino ne tik su 
tos tautos charakteriu bei tra
dicijomis, bet ir su krikščiony
be, kaip neatjungiama tautos 
gyvenimo apraiška. Britų is
torijoje dideli yra eUės jų mi-
nisterių pirmininkų vardai. Vi
si jie gimė ir išaugo jų demo
kratijoje. Ir šiandien gyvi te
besą jų vadai, kaip Churchill, 
Eden, Attlee, naudojasi pelny
ta pagarba bei sugeba parodyti 
vienas ki tam, priaeramo res-
pekto. Tą patį daro ir jų spau
da. Panašiai yra britų domini
jose bei skandinavų kraštuose. 
Panašiai yra ir čia — JAV. Iš 
tautos atėję vadai įgyja visuo
tinio pripažinimo ir naudojasi 
pelnyta pagarba. Partiniai skir
tumai netrukdo jiems bendra
darbiauti ir visnas kitą pagerb
ti, kai to> reikalauja viešasis 
reikalas. 

Mūsų krašto demokratija 

Nustojome nepriklausomy
bės tada, kai kūrėsi Jungt. 
Amerikos Valstybes, kai pran
cūzų tauta iškėlė laisvės vėlia
vas, kai tuo pačiu laiku Euro
pos rytuose dar siautėjo mo
narchinis absoliutizmas ir jo 
palydovas feodalizmas. Pate
kę į milžiniško rytų kaimyno 
valdžią, išbuvome joje ligi to', 
kol dėl tos tautos vadų neap
dairumo, dėl perdėto konserva-
tyviškumo, toji valdžia pateko 
į kito baisaus kraštutinumo 
rankas. Tuo metu pajėgę iš
sivaduoti, iš kaimynų valdžios 
ir atsikūrę bent dalį savo kraš
to nepriklausomam gyvenimui, 
dabar jau vėl kuris laikas varg
stame svetimųjų priespaudoj. 
Skirtumas toks, kad šių dienų 

—— __ 
Nuotraukoje matosi Gary, Ind., miesto m?ras Peter Mandich, ir du lie
tuviai gaisrininkai: kapt. Juozas Petrites (s«"-di |/n*- iruruj ir kapt. 
l'harles Vicnnras (stovi). Šiedu lietuviai kaibaii su meru apie Gftiy 
miesto 50 metų sukaLtį, kuri bus minima ateinančiai* matais. Meras 
Maudulį ypatingai rūpinasi Gary lietuvių būkle ir stensriasi paskirti 
daugiau lietuvių viešose įstaiį?»se. Gary gaisrininkų tarj*" yra trys 
lietuviai kapitonai ir tiys kiti gaisrininkai. Policijos iarp*» yra 9 lietu
viai |K>licimitkai. Kapt. IVtrites vra 10 vaikų U'Va*. o kapt. Viehuras 
yra tiary-lietuvių parapijos klebono brolis. 

emigracija didele dalimf pasie
kė anglo-saksų kraštus ir juose 
turi progos iš arti pamatyti pa
tvariausios demokratijos kas
dieninę praktiką. Tas pažini
mas turėtų būti palaimingas 
tam atvejui, pi sulauktume 
Tėvynės atvadavimo. Lenk
dami galvas prieš krašte liku- j 
sius kovotojus, atiduodami vi-1 
sokeriopą pirmenybę jiem8 Tė-1 
vynės atsikūrimo. atveju, mes ! 

visdelto galėtume parnešti | 
kraštą iš svetur įgytą demo- j 
kratinio tvarkymosi prityrimą i 
ir j j pritaikyti namie. Savaime! 
aišku, kad kiekvienas kraštas,1 

kiekviena tauta turi savo pri- ' 
valumų, kad nieko n2reikia ko
pijuoti, tačiau taip pat nerei
kia vengti pasimokyti, jei yra 
iš ko. 

Nepriklausomybes metų 
politinis reiškimasis 

Mūsų nepriklausomybės lai
kotarpyje pasireiškė keturios 
stipresnės politinės grupės, jos 
visos taip pat turėjo ir savo 
aiškius vadus. Kiek vyresni 
buvo vadai tų grupių, kuries 
susilormavo dalinai rusų opozi
cinių grupių įtakoj, tai social
demokratai ir valstiečiai liau
dininkai. Tos grupės turėjo 
savox vaidmenį ir įtaką ypač 
pirmaisiais mūsų- nepriklauso
mybės metais. Liaudininkai sa
vo nusipelnusį vadą Mykolą 
Šleževičių yra palaidoję dar 
Lietuvoje, o socialdemokratų 
vadą J. Kaminską tebeturime 
savo tarpe, tiesa, amžiaus naš
tos kiek nuvargintą, bet "vis 
dar aktyvų ir reikšmingą mū
sų laisvės kovų dalyvį. 

Neradęs siektos atramos ne 
pas liaudininkus, nė pas krikš
čionius demokratus A. Smeto
na sukūrė savo tautininkišką 
srovę ir jai vadovavo. Ta sro

vė vėliau turėjo atskalą ga
baus, bet be aiškios programos 
ir su pavojingais metodais A. 
Voldemaro sukurtoje grupėje. 
Tautininkai daugiau atsirėmė į 
karinius sluogsnius ir isvaldė 
jau ne demokratiniu būdu mū
sų* kraštą beveik ligi pat di
džiosios tragedijos 1940 m. Tas 
laikotarpis sukelia savaime su
prantamų kontroversijų, ta
čiau tai neturi trukdyti mus 
šiandien nuo pagarbos, kuri 
priklauso tos grupės vadams, 
kaip mūsų tautinio bei valsty
binio atsikūrimo darbuoto
jams, kaip mūsų valstybes bu
vusiems oficialiems repr2zen-
tantams. Jų sukurtos grup3s 
reiškiasi ir emigracijoje, neiš-
vengdamos blaškymosi, kuris 
pirmiausia turbūti atsiranda 
dėl aiškesnės vadovybės sto-

(Nukelta i 4 pusi.) 

Ir jau perskaitei P. Kesiūno 
romaną 

Tarp Žalsvų Palapinių? 
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie 4Į romaną, taip rašo: P. Keaiu-
no romanas "Tarp žalsvų palapinių" 
gražiai iškelia ta pasiaukojimo didu
ma, kurį beviitiftkoje kovoje dėl tau
tos laisves parodė Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degė mūsų 
jaunimas, l ieoamas arai_ją aėl savo 
iemėa, tuos didžiuosius nuostolius, 
kuriuos mums reikėjo pakelti dviejų 
okupacijų replėse. Todėl šį romaną 
skaitome su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. Ypač romane minimi 
žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mušą 
h er oi Akai tragiškus epizodua, yra 
šviesus spindulys tremties idealizmo 
ugdy me. 

296 pusL Kaina $3.00 

užsakymus kartu su pinigais si y skite: 
1 ' D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, IHinois 

VLADAS RAMOJUS 
v • 

LENKTYNES SU SETONU 
KARO KUOTVKIAI 

Tęsinys 38 
— Per tolimas kelias ir per durna galva. Žinai, 

kad mažos valstybės pilietis esu ir nesiorentuoju dide
liuose miestuose bei svetimuose keliuose. 

— Dabar yrą išėjimas, — aiškina palydovas, — 
bet po dienos kitos gar vėl jo nebebus. Matai, kaip čia 
viskas netikra ir kaip padėtis kaitaliojasi. Sunku, kada 
visas pasaulis prieš mus atsisuko. Nežinia, kaip ilgai ir 
čia beišsilaikysim? Visų viltys nukrypusios i Kuršių 
divizijas. Bet ar besuspės jos? 

— Kaip ilgai tokia netikra padėtis tęsis ir kada 
bus galutinai išspręstas mano likimas ? — sunkioji pro
blema neatstoja nuo manęs. # 

— Žemaitijoje jau ir reikalų nebėra. Vistiek pa
vėluota ir ryšius kiti bus užmezgę. Nebėra ko apie ją 
galvoti. Kitos išeities nebebus, kaip tik, frontui pirmyn 
stumiantis^ likti čia, pasislėpti ir, kariuomenei praėjus, 
atgalios į Lietuvą, — sprendžiu vienas, nes nei su ltn. 
Ramučiu, nei su Antanu, nei su virtuvėje dirbančiais 
„šarvuočiais" susitikti visai nebetenka. Jokių ryšių, 

jokių žinių iš jų. 

Bet vėl, mano maišelis su civiliais drabužiais iš na
mų dingo Vecsaulėje ir nebėra kuom uniformos pakeis
ti. I r mintys neiškenčia netraukusios į aną skylę, kuri 
pramušta pajūryje prie Tukumo ir atveria kelią į Kur
žemę, paskui j Žemaitiją. Vėl akfse ir mintyse stovi 
motina, ir kažkokia vidinė jėga traukte traukia vykti 
pas ją. 

Apie rugsėjo 10 dieną priešo artilerija suranda 
naują divizijos štabo buveinę ir tą plotą pradeda gan 
tiksliai apšaudyti. Ar Petkos, ar kitų j jį panašių šnipų 
dėka bolševikams nebuvo sunku sužinoti, kur iš Vecsau-
lės dingo štabas. Ibiri kaime pasidaro nebejauku ir 
karšta. , 

Vieną rytą, sviediniams aplinkui sproginėjant, Pet
ka patenkintas sako: 

— Jau greitai jie bus čia, — ir, ištraukęs iš kiše
nės butelį degtinės, taria, — sveikas! 

Ar buržujus spėjai sutvarkyti ? — klausiu len-

be, patenkintas kad taip smarkiai šaudo, sukiojasi 
aplink. Mane velniškai nervuoja jo mimika ir pats 
veidas. 

• . 

— Patį didžiausią buržujų. Net iš paties generolo 
kambario šitą butelį pavogiau. Tad valei, geriam, juk 
išsilaisvinimas čia pat! 

Rugsėjo 14 dieną staiga sudunda ir padūmuoja 
pietų Žemgalė. Raudonoji armija iš anapus Nemunėlio 
visam fronte staiga atidarė nežmoniškai stiprią ir kon
densuotą artilerijos ugnį. Taip, lyg debesis su baisia 
perkūnija ir žaibais būtų užėjęs, sudunda, sužaibuoja ir 
dūmais apsitraukia visas plotas, kiek tik akys užmato. 

— Jie greit bus čia. Ai&ku, šnipas žinojo ir neme
lavo, — šitoje velniavoje prisimena Petkos žodžiai, 
prieš tris dienas pasakyti. O jis, atlikęs ryto ruošą šta-

— Kad vokiečius muša, tu gali juoktis! Bet vo
kietis nors valgyt man duoda. O ką bolševikas duos? 
Švino į pakaušį? ^ 

Visą dieną štabe vyksta didelis judėjimas ir tame 
kieme girdėti žinių, kad tokia ugnis siaučia nuo Biržų 
iki Mintaujos. Vienur kitur matyti riedant šarvuočius, 
keliai pilni mašinų, kurios, turbūt, paskutinius suran
kiotus kareivių rezervus veža į apkasus. Juk niekas 
šiuo momentu negali nesutikti, kad tai paruošiamoji 
ugnis prieš didelį pėstininkų puolimą. Jei jie kelsis vi
sam ruože nuo Biržų iki Mintaujos, ką bepadarys tos 
aplamdytos vargšės dvi divizijos, kurioms patikėta viso 
pietų Latvijos fronto gynyba? 

Popietyje štabo rajone virš žemės nebegali rasti 
ramios vietos ir visa štabo įgula kasam didelį bunkerį. 
Jame įsikurs štabas ir iš po žemių eis įsakymai frontui. 
Bunkerio kasti kimba karininkai, puskarininkiai ir 
mes su Petka. 

Karininkai kalbasi gan atvirai ir nugirstu, kad prie 
Madonos ir Estijoje«vokiečių pozicijos sulamdytos ir 
kad raudonosios armijos smaigaliai iš rytų ir šiaurės 
sparčiai rieda Rygos link. Atsieit, didysis apsupimo 
žiedas pagrindinai laužomas. Nėra ko nei dvejoti, kad 
po kelių valandų tokia pat padėtis pasidarys ir mūsų 
ruože. Nuo Biržų, Bauskės ir Mintaujos nesulaikomai 
veršis raudonieji tankai į tą pačią Rygą. 

( B u s d a u g i a u ) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS \ 

TRIUKŠMAS DĖL ALŽIRO 
PRANYS ALSfiNAS, Kanada 

Kas gi jisai? 

Besidžiaugdamas jau turi-

kasdien daugiau įgauna neapy
kantos prieš Vakarus ir ko ge

mų savu žinių šaltiniu, žinias j r o & S*U s u * i t į * visiškai dar-
patiekiu iš Lietuvių Enciklope-; n ius santykius su Sovietais, 
dijos pirmojo tomo. ;Juk Molotovas irgi balsavo už 

NESURASTAS 

AlžLras (Algerie) S. Afri
kos Prancūzijos kolonija, 575,000 
km*, kartu su Pietų Teritorija 
2.195.000 km1. Augi tų kalnų ir 
plokščiakalnių kraštas, pietų da
lyje pereinąs į Saharą. Klimą 

į t r a u k i m ą Alž i ro k 1 a u s i m o 
Jungtinių Tautų posėdžių dar
botvarkei!. Gi Arabų kraštai 
— jau truputį iš Seniau baigia 
susigyventi su mintimi, kad jie 

tas į pietus karštesnis Jr sauses -1 t u r i l i k t i l a į a v į n u o E u r o p o s 
nis. Augstumose žiemą kartais iš-1 __! . 
krinta sniego. Daugelyje vietų ten j d o m i n a v i m o j ų š a l y s e ir ka ip 
ka drėkinti dirbtiniu būdu. Perei- matome, jie nebenori sutikti 
iiamojoj zonoj vyrauja stepės. ^ g ą "antraeiliai" Europos vals 
Kytimuose kalnuose nemaža miško. lybių piliečiai. 

% Alžiro gyventojų verčiasi 
ženis ūkiu. Auginami kviečiai, 
miežiai, kukurūzai, avižos, ru
giai. Vynuogėmis apsodinama 
apie 2000 kv. km. Arabai augi
na alyvos medelius, veisiama fy- l l z m o s % s l avų , p a s a u l i s ir d a r 
gų, citrinų, migdolų, abrikosų ir [daug skaudulių turi, kurie ne-

Turetu praverti dar plačiau 
akis 

Besivalydamas nuo kolonia-

būtinai visi randasi šiaurinėj kt. Pietuose auga datulių pal
mės. Pietinėse stepėse auginama 
aviiL ožkų, galvijų, asilų, kupra- Afrikoj. Tų skaudulių, deja, 
nugarių, asilėnų. Randama cin- įgalima rasti visuose pasaulio 

JIS LIETUVIŠKĄ DAINĄ 
REKLAMUOJA KITATAUČIAMS 

Pasikalbėjimas su sol. Vaclovu Verikaičiu 
VLADAS BUTĖNAS, Chicago, 11L 

Ronnie Weitkamp, 3 metų, iš 
Crane, Ind., dingęs iš namų spalio 
11 d., dar n«s u rastas. (1NS) 

Sj šeštadienį Chicagos sce
noje pasirodys vienas iš jau
niausių lietuvių dainininkų — 
3ol. Vaclovas Verikaitis. Solis
tas atvyksta iš Toronto, kur 
jis nuolatos gyvena. Sol. V. Ve-
rikaičio talentas dar neseniai 
sušvito. Kaip iš šio interview 
matysime, solistas ilgą laiką in
tensyviai ir kantriai mokėsi, 
baigė akademines dainavimo 
studijas ir tada jo vardas šme 
garsėti ne tik lietuvių, bet ir 
kanadiečių tarpe, nes pastarie 
sisms, proporcingai imant, so
listui daugiausia ir tenka dai
nuoti. 

— Kr. galėtumei pasakyti 

Demokratija ir vadai 

(Atkelta iš 3 psl.) 

kos. Taip jau atsitiko, kad gru
pe, kurias , laikome vadi3tine-
mis, šiuo metu nepajėgia iškel-, apio muzikos ir dainos meną galėtumėt* įvertinti Lietuvos 

šaulį. Juos atlieka ar tai per 
radiją arba viešuose koncer
tuose. Koncertai ruošiami pla
taus masto. Iškeliamos ne tik 
kūrinio vertybes, bet ir kompo
zitoriaus tautybe, tų tautų var
gai, kultūra ir t. f. Latviai (Ke-
ninš) ir estai (Udo Kosmets) 
ten turi savo atstovus, bet, de
ja, lietuvio ten nėra. Kompozi
cijos nesiriboja viena kuria 
nors šaka, tad, manau, mūsų 
atstovui būtų gera proga pasi
reikšti. 

— Kiek daug dainos meno 
Jums yra spėjusi duoti Lietu
vos mokykla ir kaip Jūs, dabai 
turėdamas laiko perspektyvą. 

ko, geežies rūdos ir kit. Pagal 
1950 m. davinius visame Alžire 
esama apie 9 m ii. gyventojų, ku
rių daugumas berberai. Arabų 

ti iš savo tarpo platesnio mas
to politikų, nors šiaip jungia 
savo tarpe nemažai pozityvių 
jegų. 

Vakarų įtakoj susikūrę kri
kščionys demokratai labai st3-

kontinentuose ir, netgi, augštai 
iškilusioj kultūriniu atžvilgiu 
Europoj Molotovas balsavo už 

klajoklių daugiausia ' yra pieti- įtraukimą darbotvarkėn Alžiro 
nej daly. Pakrančių miestuose , , . » . _ . . . , j T-» I J V . -
daugiausia maurų, Vm ir turkų, Mausimo, nežiūrint, kad Pran-, kojo vadų pirmaisiais metais, 
bei iš Sudano atsikėlusių negrų, j cūzai teigia, jog Alžiras yra, kai reikėjo formuoti partiją 
Europiečių , Aliire esama tik Prancūzijos "integraline dalis".. bei imtis gyvenimo statomų už-
P^,i„«„"' iT'Al^:""o1a"'„Ž"tf Anat to raudonojo komisaro daviniu vykdyti. Tač:au grei-
Koustantinos d e p a-rtamentus. (Molotovo), jis esąs nusistatęs tai iškilo M. Krupavičiaus as-
PraiKūzi.įa okupavo Alžirą 1830 prieš bet kokį kolonializmą, manybe, jį papilde eile iš Vakarų 
pn,sJakaaro m e L ^ ' l ^ n u k i b | B e f i « ' i , s t kuriame pasaulio plo- universitetų grįžusių mūsų in-
ir valdžia jau buvo sukilėlių ran- to jis rastųsi. • teligentų. P.iyginant jaunes

ni, sukilimą* buvo nu- . . nis atsistojęs savo partijos 
i lai norėtųsi paKiausLi. KJ . , _ . v. . _, 

prieky M. Krupavic.us ir šian
dien, jau. sulaukęs 70 m. am
žiaus, tebestovi mūsų laisves 
kovu pryšaky. Klysta, kurie 
nori mažinti M. rCrupavičiaus 
ir jo vedamos partijos vaidme
nį pirmaisiais nepriklausomy
bes metais. Euvo, t^esa, klai
dų, kas jų nedaro? Tačiau pa
grindinis kelias buvo didelis, 

malšintas, šiuo metu Prancūzi
ja Alžirą valdo kaip Prancūzi- kaip gi bus su Kremliaus kolo

nializmu Pabaltyj ir kituose 
kraštuose? "Žinoma, Moloto
vas į tai atsakytų lygiai taip, 
kaip dabar atsako prancūzai Al 

jos dalį ir siekia jį visiškai su 
praneūzinti. 

Ar Prancūzijos "Vidaus 
• reikalas"? 

Prancūzišku "teisiniu" po- žiro byloj, — "Pabalttijys — 
žiūriu — taip, nes, kaip jau mi- integralinė Sovietų Sąjung. s 
neta, Prancūzija Alžirą laiko dalis". 
jos "integraline dalimi". Pran- T o k i e l e i g i m a i n e g a l i &lai-
euzija šitaip paskelbė ir jie ma- k y t i n g m a ž i a u s i c s k r i t įkos . I tiesus ir nuveikti darbai, pade 
no, kad visi privalo taip many- K a i p A l ž i r o b e r b e r a s n 3 g a l i p a_ | d a n t j a u n a i v a l s t y f c e i p a g r i n 

ti. Deja pagal prancūziškąją s i d a r y t i p r am;ūzu nežiūrint' dus buvo labai dideli. Sunki, 
1947 m. 

Kanados gyvenime ir kaip ver- mokyklą? 
tinate muzikų bei dainininku 
j našą? 

— Apie muzikos ir dainos 
meną čia, Toronte, esu rašęs 
"Tėviškės Žiburiuose" 1955. X. 
6. pabrėždamas, jog jis yra itin 
gyvas ir duoda galimybių iš
girsti geriausius kūrinius, at-
liekamus pasaulinio masto in
terpretatorių. Ten pat sumi
nėjau eilę pavardžių, plačiai ži
nomų muzikiniam pasaulyje, 
kurie koncertuos čia, Kanado
je. Irgi faktas, kad Kanadoje 
baigę muzikos mokslus visur 
pasauly augštai vertinami, ro
do, jog čia ir muzikinis auklėji
mas yra gerai pastatytas. 
Tarpvalstybinėse v a ržybese 
kanadiečiai menininkai yra pa
siekę puikių rezultatų. Jau ir 
Amerikoje žinoma dainininkė 
Lois Marshal, dainavusi diri
guojant Toscaniniui, laimėj: 
pirmąją vietą Neurnbergo tarp- i 
tautiniame muzikos festivaly-: 
je. Ray Dudly (piano) buvo 

— Gaila, Lietuvos mokyklą 
neteko ilgai lankyti. Buvau 
Vilniaus muzikos mokykloje 
vos metus, todėl negalėčiau 
daug pasakyti ir apie skirtumą 
tarp Kanados muzikos mokyk
los ir buvusios Lietuvoje. Kiek 
man teko patirti, nemanau, 
kad būtų didelis skirtumas. 
Lietuvoje, žinoma, buvo daug 
geriau baigusiems, kadangi tu
rėjo beveik užtikrintą darbą 
savo srityje. Opera ir orkes
tras reikalavo daugiau paruoš
tų žmonių negu muzikos mo
kyklos spėjo duoti. Gi čia rei
kia turėti ne tik gerai išlavintą 
balsą arba būti geru instru
mentalistu, bet turėt ' ir daug 
laimės,' kad patektum j tų ka
lėtą apmokamų vietelių. 

— Tamst?, dainuojate Toron
to operoje duodate rcčitaiuj 
kanadirč.anvj. atsieit'.. esate 

malonumo dainuodamas 
lietuviams, ir kokius pageida
vimu;, galėtumėt pareikšti le~ 
tuviškai visuomenei, besidomi
nančiai muzikiniu gyvenimu? 
Pvz. kaip ji gali paremti ir pa
skatinti jaunąjį dainininku 
prieauglį? 

— Į šitą klausimą nėra len
gva atsakyti. Savaime su
prantama, Jciekvienas daininin
kas mėgsta dainuoti. Tam ji
sai studijuoja, ruošiasi, atsisa
ko nuo daugelio gyvenimo pa
togumų ir malonumų. Išeiti 
dainininkui j sceną — yra vir
šūnė, tikslo realizavimas. Dai
nuoti lietuviškai visuomenei 
dar yra maloniau, nes jauti, 
kad prisidedi prie lietuvybės iš
laikymo, sužadini gal jau kieno 
kiek prigesusią meilę viskam 
tam, kas yra sava, lietuviška. 

Realus gyvenimas neleidžia 
pareikšti didelių pageidavimų 
lietuviškajai visuomenei. Į šį 
klausimą tiek galėčiau pasaky
ti : būtų gera, J2i mūsų ben
druomenės organai remtų ne 
tik praktiškuosius mokslus stu
dijuojančius, bet ir muzikos 
studentus. Šitokia parama būtų 
dideliu jaunosios kartos paska
tinimu. 

— Su. kokia nuotaika ir vil
timi vykstate į Chicagą? 

Į Chicagą vykstu su pakilia 
nuotaika ir viltimi, jog neap
vilsiu chieagiečių,-D tuo pačiu 
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(aplankysiu puikiąją Chicagos 
lietuvių koloniją. 

— Kokie Jūsų ateities pla
nai? 

— Baigiau šiemet muzikos 
fakultetą Toronto universitete, 
gaudamas artisto diplomą. Da
bar noriu įsigyti ir muzikos 
mokytojo teises." Tas duotų 
teisių dėstyti muzikos mokyk
lose. Šią vasarą lankiau Onta-
rio provincijos ruošiamus mu
zikos kursus, paruošiančius 
mokytojus dėstyti muziką On-

įtario mokyklose. Keletą metų 
J mokytojavimo dar nesiimsiu, 
bet ateityje manau tai pradėti. 
Be to, kai susidarys sąlygos 
grįžti į Lietuvą, manau, būsiu 
naudingas galėdamas perduoti 
čia įsigytas žinias Lietuvos jau
nimui. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
FUSTATOME 
VTSOIUV RCilV 
MED2IAGĄ 

CARRMOODY 
YuMBER C(X 
> v 
STASYS L2TWINAS, Prea. 
8039 S* HALSTED ST. 

APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI
STATYMĄ TEIKIAME 

NEMOKAMAI 
RAATINft ATIDARYTA kaadlen D»t» 

t v*! ryto Iki t vai vakaro lt 
4a*tadt«nlala Iki t vai. vakar* 

tvirta1 įėję:, j Kanadoi muziki 
n; gyvenimą Sakykite, ai Jau 

konstituciją, Alžiro. ^ d c k l a r a c i j ų Prancūzija'emigracijos slogučio labai k a J Pirmuoju Gensvoje; o šįmet ir1 

" a n t r o s k l a - * i paskelbtų, taip lygiai ir pabal- muojama ir labai nelygi prieŠD I m ū s u lietuviškajai visuomenei 

n « ^ « ^ 

ses' Prancūzijos piliečiais.. ^ ^ n e g a H U p t į B e J rusais, atžvilgiu mūsų laisvės 
Toks statusas jiems duotas to-, n e i p r i t a p t i p r i e k i t ų het k u r i ų 
dėl, kad Prancūzua, vesdama j g l a v ų t a u l ^ Q j u o l a b i a u > t o k i o g 

savo kolonialine politiką, gale- K r e m l i a u s deklaracijos nega-
tų turėti Alžire laisvesnes ran- j K į g t r i n t i # ^ ^ ^ v i e š umos 
kas to krašto turtų ir žmonių | P a b a l t i j o o k u p a v į m o f a k t o , ne-
eksploatacinej srity. , g a U n u n c i g t i t c n v y k d o m o te-* 

Taigi, supyko prancūzai, kadiroro ir t. t. Taigi, reikėtų, kad 
Jungtinės Tautos panorėjo tru- \ Jungtinės Tautos tikrai praver-
putj žvilgterėti kas vyksta po tų plačiau akis ir pamatytų 
Prancūzijos k o 1 o n ialiniais kiek plačiau aplink visą pasau-
marškiniais. Jie sako: "Nekiš
kite nosies ten, nes tai yra mū-

lį. Linkėtina, kad realizuotus! 
respublikonų Senato mažumos 

sų vidaus reikalas", grasina į lyderio, Knowlando, užuomina, 
pasauliui didelėmis pasekmė- kad ir Pabaltijo reikalas reikia 
mis. Prancūzijos Šiaurės Afri-
kor kolonijų sukilimai — žada 
laisvajam pasauliui gana sun 

įtraukti Jungtinių Tautų posė
džių darbotvarkėn. Tuo labiau, 
kad ir pats Molotovas sakosi 

kių komplikacijų. Azijos — "jokio kolonializmo pasaulyje 
Afrikos arabiškasis pisau'is, nemėgstąs". 

• 

ONE FOR THE BOOK 

taip pat reikalauja nepaprastos 
kantrybės b2i energijos. Visa 
tai turint galvoj, M. Krupavi
čiaus vaidmuo mūsų tautai da
rosi ypač didelis. Kaip kas ko
kių kontroversijų bejieškotų, 
kiekvienas gero s valios lietuvis 
turi mokėti ir išreikšti pagarbą 
bei dėkingumą, kai tam yra 
momentas. Daugumas, taip ir 
darome. Tačiau, čia norisi pri
minti kaip tik tautininkų lai
kyseną. Kai buvo minima A. 
Smetonoj mirties dešimtmetis, 
katalikų grupės visur dalyvavo 
ir tai buvo su pasitenkinimu 
patrėžta pač oje tautininkų 
spaudoje. Ogi M. Krupavičiaus 
jubilėjaus proga šių grupių 
spauda neturi drąsos reviduoti 
save ir net šiuo momentu tebe-
siverčia savo perdėtai negaty
via laikysena. Mums laikas 
pajėgti bent svarbesniais mo
mentais išsinerti iš srovinės 

k o v a I pažįstamas dainininkas James 
Miligan nuskynė laurus būda
mas pirmuoju. Visi jie yra | 
Toronto Muzikos fakulteto ar
ba Muzikos mokyklos mokiniai. 

Turėdami maža galimybių ir 
didelę konkurenciją, Kanados 
lietuviai muzikai permažai įsi
jungia į Kanados muzikų gyve
nimą. Dainininkai daugiausia 
reiškiasi savųjų tą|jį3, tik ats
kirais atvejais yra dalyvavę 

NUO TJ2ST*FNEJUSIV 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
UI ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie kuri* kenčia nuo 8KNT', AT 
/IRŲ ir SK^LU)2IU ŽAIZDŲ. ji« 
aegall ramiai sfidttt ir naKtvmn 
aiiegotl, ue» jų ui»is«n6juaio» žaizda* 
atežti ir skauda. Kad pabalinti ta 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvt 
rų ir skaudžių žaizdų, uždfikitf 
LEGUl^O Ointment. Jų s y d o m o t 
ypatybes palengvina Jūsų skaudeji 
ma Ir galeeite ramiai miegoti nak 
t}. Vartokite Jaa taipgi nuo ekau 
dilų nudegimų. J^s taipgi paSallna 
niežfijima ligos vadinamos P80R1A 
SIS Ttaipgi pasalina per&ejime Ilgo* 
vadinaVios ATHI.Ei'ES FOOT. su 

C R A N E S A V I N G S ASD U,AN 
• *» • 4 J 

ASS'N 
2555 WEST 47th STREET LAfayet te S-108S 

B. R. Pietkievricz, prez.; E. R. Pietkie«ioz, «ekr. ir advokatas 
Mokame augštug divideadus. Kešiuojaroe čekius. Parduodame ir 
išperkame valstybes bonus. Taupytojams patamauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—-Apdrausta Uci $10.000. 
Darbo valandos: pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 8 vai. vakaro; 
antr. ir penkt. 9 iki 5; treč. uždaryta, o šešt. nuo 9 iki vidurdienio. 

^ 

kaikur kanadiečių klubuose,! -tabdo džiovinime <vio. ir ******* 
tarpirščlų. T ra tinkamas vartoti nuc net ir su lietuviška daina. Taip 

pat lietuviška daina kartais 
girdima ir per Kanados valdiš
kąją stotį C. B. C. laike pro
gramos "Songs of my Pcople", 
kurios nuolatiniu nj&riu aš e s i , 

džrustančios. suskilusios odos d^dlr 
vinių, odos išbėrimų Ir t. t., talpi* 
tinkamas vartoti vaikučiams kada P» 
alrodo skaudus Išbėrimas nuo •*•**/ 
klų. Jie yra •*** gyduolft nuo l* 
virtinių odos Ugrų Le-
gulo Ointment yra 
parduodarnaa po T 6 

, et., I1.2S, Ir $8.5Q. 
jau daugiau negu pora mstų, Į J J * caiBtineee cm 
dainuodamas solo ir kvartete. 
Laimingu atveju man yra pa
sisekę d a u g i a u parekla
muoti lietuvišką dainą anglis-1 t e ir atsiųskite Mo 
kai visuomenei- todSl, kad a.s ' asy order i: 

cagoj Ir apylinkėse— 
Mllwaukee, Wlsc. Oa 
ry, lnd.lr Detroit, Ml-
cnigan arba rašyki-

LEGULO, Department D. 
turiu daugiau progos jai dai-

rutmoB~ir vertinti įvykius bei nuoti. Ba to čia dar yra radijo VMmm rut^nRi m 
programa, vadinama "Cana-1 " ^ 8 W. Eddy S t Chicago 34, OI 

įdomiausias romanas! 

Gyva intriga ir iiurpūa 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikini! gyrenimas 
Lietuvoje, daiL V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 

J.GLIA17DA * " • * - * • " • 
Užsakymus siusti: 

" D R A U G A S " 
2334 Ss, OaKley Avenu* 

Chicaao 8. Dlinoii 

OMPIIO 
KOBIC 

PREMIJl/OTAS 
a O M A h f A § 

SAFL ON FIRST 
taše <H u*e * n<e ftT&uni^ oc * &»••*&$ t w « w **o wx-*4 

U.ltAVNOS BON9S m IMI WtZf> BCt VOtfKM StmM OF* M*g UIT f 
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darbus platesniu mastu. 

Kivžada ateitis? 

Jei bus nepriklausoma Lietu
va, be abejo, ji bus demokrati
nė. Tai demokratijai pasitar
nausime juo daugiau, juo rea
liau pajėgsime apsijungti sve
tur būdami. Kai skaitome, kad 
ukrainiečiai užsieny turi dau
giau kaip dešimt partijų, mums 
baugu darosi. O kaip pas mus? 
Norėdami, galime ir daugiau 
dešimties priskaityti. Atrodo, 
kad daugiausia pasitarnausime 
kraštui, jei svetur būdami ap
sijungsime j platesnius jungi
nius ir išmoksime demokratiš-
kiau vertinti vieni kitus. Tuo 
noriu pabrėžti, kad turime iš
mokti visi pagerbti visų grupių 
nusipelniusius vadus, turime 
išmokti viešai pripažinti, kad 
visi galime klysti, bet ir visi 
turime sugyventi bei bendra
darbiauti, turime griežtai at
mesti tokį politikavimą, kuris 
remiasi vien tįk kitų grupių 

dian Ali", kur raaįdaug kas 
antras mėnuo duodamas laikas 
ir lietuviškajai dainai pasi
reikšti. Čia dalyvavo su mani
mi kartu Toronto "Varpo" choi 
ras, P. Radzevičiūtei p. Žeme-
lytč ir dar kai kas. 

Nenorėčiau pateisinti mūsų 
muzikų del jų nedrąsumo. Tu
riu galvoje kompozitorius. Ka
nadoje yra susikūrusi kompo
zitorių sąjunga, kuri rūpinasi 
naujų kūrinių išvedimu j pa-

. • 

veiklos bei joms vadovaujančių 
asmenų šmeižimu. 

Turime senųjų politinių gru
pių organizacijas išeivijoje, tu
rime ir bandymų sukarti nau-

I 

jų. Viskas bus gerai, jei atski
rų asmenų perdėtos pretenzijos 
ir nenugalimas atkaklumas ne
sutrukdys mums išsiugdyti sa
vo veiklai tikras demokratines 
tradicijas, kurios įgalins išbūti 
vieningais šiuo nepaprastai 
sunkiu ir pavojingu metu. 

• -

• • • 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO 

B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Paskolos Duodamos Mamų įgijimui 
-
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— 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
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BEZDONYS 
(Juozo 2ygo, mūsų bendradar- to pareigūnai jų neatidarė. Ta-
bio, neseniai mirusio, vienas iš da p o durims jie pakišo rankinį 

paskutiniųjų straipsnių) sprogalą (vadindavo "fomka") 
* M , , v ir išsprogdino jas. Įsibrovę vi* 

Bezdonys — geležinkelių sto- , , . * Xi. 
tis, Vilniaus-švintėnėlių (Sven- d u n nuginklavo ir surišo p ašto 
čionėliai)-Kalkūnai-Daugavpilio pareigūnus, sugraibė (kaip kad 
(Latvija) ruože, atokiai įkurta tvirtinama) apie 1,000,000 rub-
Nemeneinės miestelio patogu- lių auksu, sidabru, ir popieri
n e i niais p'n gaiš, vežtus iš Vilniaus 

Pinigų iš traukinio išplėšimas banko į Petrapilį. Po to pasibel
dė į bagažo vagono duris, bet 

FAftVKLKIMK 1 MARIJĄ. Nuo
stabu* dvč. Marijos gyvenimą*, pa
rašyta* pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais ( iv . Briffi-

ses. Katarinos 
pusi. Knyga 

1906 m. gyvenau tėvų globoje. 
Tėvas tarnavo geležinkelių pus-
totyje — block. poste Nr. 36, 
tarp Ignaiinos-švintėnėlių sig
nalui'nko pareigose. Ten ir gyve 
no valdiškame name. Vasaros 
metu a i miegodavau įrengtam 
pastogėje kambarėly. Kartą sek 
madienį saulei patekėjus iš ry
to girdžiu neįprastą iš tolo ir 
priešingos pusės atbildančio, at
rodė, ilgo keleivinio traukinio, 
ūžmą. Nustebęs pakėliau galvą: 
klausaus, pats savim netikėda
mas, galvoju, ar galėtų šiuo me
tu praeiti toksai ilgas keleivinis 
traukinys Nr. 3 iš DaugavpUio. 
Praeidavo 6 vai. ryto. Bet, iš
kišęs galvą pro langą, spėjau pa 
matyti, kad tai būta keleivinio 
traukinio Nr. 4 iš Vilniaus. Jo 
sąstatą traukė galingos serijos 

bagažinis konduktorius jų neati
darė. Tad ir jas išsprogdino. 
Laužtuvu išlaužė dėžes, skirtas 
maišeliams su stočių pajamų pi
nigais įmesti siunčiamus Petra-
piUn į, Vyr. Gelež. kasą, ir iš ten k į o m e t o t a r n a u t o j u s . Smarkiai 

visus pinigus, k u r i ų | U r d ė p a š t o y a g o n o p a r e igūnai 

jos jau nei kvapo neliko. Tėdsa- liepė nuleisti garus. Mašinistas ? «?*<w?*<Qa-^^ 
kais jų vijosi, bet be pasekmių. 

Spėjama, kad užpuolikai iš 
anksto suž nojo Vilniaus banke 
kada, kuomet ir kaip pinigai bus 
vežami, nes planingai, gana vik
riai, gretai ir tykiai visą aptvar 
kė. Ir vėliau, policija jokių pėd
sakų neužtiko, ir byla liko be 
pasėkų, net, rodos, nė teismo 
nepasiekė. Tikslios žinios gali bf 
ti gautos iš Tardymo Komisijos 
bylos. Pagal vietos įvykį, byla 
turėtų būti Lietuvos muzėjuje 
ar archyve. Suaižytus vagonus 
paliko Daugavpily, o po savai
tės (pats mačiau) greituoju 
traukiniu vežė atgal į Bezdonių 
stotį su Vyriausiąja komisija iš 
iš Petrapilio. Suvežė visus įvy-

be prieštaravimų įvykdė. Neui- NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
ilgo privažiavo ir garvežys nuo M « » t t • 
tr. Nr. 4, kuris buvo atkabintas APIE MARI J į 
nuo keleivinių vagonų įsakymu 
minimos gaujos, pavarytas ato
kiau ir iš jo liepė taip pat nu
leisti garus. Tam garvežy irgi Į?** MarlĮ«* ĄfP*fc 

° T ° 'Emmericta ir a t ) . f c . 
b u v o panaŠUS asmUO vykdyto- \ ta lp ina SI pasakojimą su 'nepapras -ima d t n t v t r a t ė i o anrotralai k a i t R i Pu t K l a i» spalvotais paveikslais, jas. btoty tratėjo sprogusi, »ai P a t r a u k l ū H k i e t l v l r i e l l a l lr tekAl_ 
Ulėšė p a š t o ir b a g a ž o v a g o n ų d u auoja tik 11.00. i la puikią knygą 

paraie prel. dr. F. Bartkus. 

įssmese 
spėjama, būta apie pusę milijo
no rublių grynais pinigais, nes 
apie tiek normaliai buvo suren
kama Varšuvos, Virbalio ir Su
valkų ruože iš visų stočių Pet
rapilio Geležinkelio Valdybon į 
vyriaunią kasą. Tokia pinigų 
persiuntimo tvarka geležinkeliuo 
se daugelo valstybių praktikuo
jama. Nepriklausomoj Lietuvoj 
taip pat toji tvarka buvusi. Vi
sas plėšimas buvo atliktas grei
tai, tiesiog žaibo greitumu. Iš 
stoties iki miško grobiui pavė
žėti buvo pasamdytas ūkininkė-

garvežys. Bagažo ir pašto vago-1 lis, kuriam už pavežimą atlygino 
nai suaižyti, jų durys ir langai peršautu caro sidabriniu rubliu, 
sudaužyti, sienos skylėtos, ply-|Sakė, kad jie išsiskirstę į tris 
šiuotos, atrodė kaip sprogalo j grupes ir dingo miške. Trauki-
skeveldromis apdraskytos. Ta-jnio pareigūnams įsakė kurį lai-
čiau keleiviniai (visi Pulmanoj k% nejudėti nė iš vietos. Prigra-
tipo) vagonai sveiki ir rilndjeį sinti pareigūnai baimėje paklu-
tvarkoje. Viso 14 vagonų. Trau
kinys buvo tiesioginiam susisie
kimui tarp Varšuvos ir Petrapi
lio. 1044 verstų kelio, eidavo 
32 vai., įskaitant sustojimus, sto 
vėjimus didmiesčių stotyse. 
Traukiniui praėjus, greitai nu-

so jų. 
Po ii o traukinio iš Vilniaus 

Virbalio-Daugavpilis-Riga kryp
timi sekė kitas keleivinis trau
kinys Nr. 44, kuris privažiuo
jant prie block posto Nr. 41 
(aštuonių verstų atstume nuo 

už nepasipriešinimą buvo patrau 
kti atsakomybėn. Tai vienintelif 
buvo vykęs pavergtoje Lietuvo
je iš rusų valdžios pinigų išplė
šimas. Kaip ten būtų, pinigai li
ko krašte. 

1918 m.. J. Pilsudskiui pae-

MAKIJA MUMS KAhBA. SvC. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė {vairiose 
pasaulio vietovėse, i ios knygos au
torius kun. J. ILunnlckis, salia mo
šų lietuviškų šventovių aprašo ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette. Lurde, Fa-
Urnoje; apie Stebuklingąjį MedallkS-
Ij lr kt. įžangoje ir pabaigos žodyje 
autorius svarsto ftvč. Marijos Nekal
čiausios Širdies kultą lr Hlkella Ma 

mašininką1, jų padėjėjai ir kon
duktoriai visų rūšių. Kai po įvy 
kio atvykdavom į Vilnių (aptar 
naudami traukinius), pasilsėję 
6 valandas, turėdavom eiti gele
žinkelių porcijos būstinėn. Ten 

mus Lenkiją valdyti, pas ji krei- i š s k l e i s d a v o aibumus i r siūlė at-
pėsi buvusio įvykio metu P«^ to 1 pažinti asmenis nuotraukose, 
vagono valdininkas, kuns 1906 T a s t ę g ė g i dvį VBi&ndaa kaskart. 

ris. Nieks iš traukinio nesirodė. 
Mes stovėjome, krol atvyko iŠ 
Vilniaus* policija (su atskiru 
traukiniu). Tada tik buvo atsta
tytas traukinių eismas, ir mes 
išvykom skirta linkme. Gyve
nau Daugavpily (sako Mečins-
kas); ten buvo pagrindinis de-, 

' ' „ V , , - . I rijos kaip malonių Tarpininkes vaid 
po't — g a r v e s ų s t o v y k l a veZIO- meni. Knyga tori 16» pal., paveiks-
jimui traukinių ruožais iki Vf l - l j jg į »£$* * k letUB v l r i # U u ' i r k*i" 
niaus ir Koreovkoa (latv. Kar- A%}mm « V A I O * D I . I I tautu tr 
sava) Petrapilio link. Supranta- 68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 

». *^^-.- *««, „,n«i«~.' iodlellai mošų dangiškajai Motinai 
ma, ir tarnautojai ten gyveno. | M a H j a l p a g e;b t l . TUOS per eoe m 

žybtelėjusius rašytojų perlus ii {vai
rių kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty-
ruotis. Tat knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00, 

bėgau pas tėvą, kuris tą naktį' Bezdonių) buvo sulaikytas, nes 
budėjo poste, ir klausiau, kas 

m. Bezdonių stoty, puolant paš
to vagoną, už nepavartojimą 
ginklo, buvo patrauktas atsako
mybėn. Pilsudskiui parodė raš
tą, kuriuo jis buvo rusų valdžios 
kaltinamas. Pilsudskis, neatsi
žvelgiant, kad jis rusas, Paštų 
Departamento direktoriui liepė 
suteikti jam gerą tarnybą. Šitą 
man pasakojo 1921 m. Suba
čiaus pašto viršininkas Jakūbas 
Rudžius. 

1935 m. Panevėžy ėjęs van
dentiekio mašininko pareigas 
Mečinskas man pasakojo, kaip 
jis 1906 m., mašininko padėjėjo 
pareigose būdamas, važiavo gar
vežy prekių traukiniu Nr. 91 
(kariškos paskirties tiesioginis 

atsitiko su traukiniu. Tėvas pa
sakė, kad Bezdonyse plėšikai už
puolė traukinį. Pagal tvarkaraš
tį tas traukinys pro postą tu
rėjęs praeiti 1 valandą nakčia, 
o praėjo 5 vai. ryte. Vėliau smul 
kiau paaiškėjo štai kas. Prieš 
š to traukinio atėjimą Bezdonių 

iš Bezdonių st. block aparatu Petrapilis-Vilnius). Neprivaziuo 
dar nebuvo gautas pranešimas, jant Bezdonių stotį, ties jiešmi-
apie pirmutinio traukinio atėji-(ninku postu, parodžius raudo-j 
mą į Bezdonis, ir tuo būdu lai- na. šviesą, traukinys buvo sulai-1 
koma. kad minėtas traukinys kytas. Garvežio būdelėn lipo 
dar kely. Ir jokio ryšio nusta- j koks tai asmuo. Mečinskas no-
tyti su Bezdonių geležinkelių rėjo jį spirti koja, sakydamas į 
stotimi negalima buvo. Tokia ne"kuda liežis" — kur lendi"? Ta-
normali būklė pasirodė įtartina. 

stotin vėlai šeštadienio vakare, ! T a d aname poste signalininkas, 
atvyko ginkluota apie 15 žmo
nių gauja PPS-ininko J. Pilsuds
kio (vėliau buv. Lenkijos dikta
toriaus) vadovaujama. Bezdonių 
gelež. stotis veik vieniša tūnoja 
pamiškėje. Tiktai keli valdiški 
namai tarnautojams, o atokiau 
apylinkėje kelios gyvenamos 
trobos. Už 5 verstų Nemenčinės 
miestelis ir keli kaimai. Visus 
įėjimus ir priėjimus stotin už
puolikai apstatė sargyba. Kelei
vius iš stoties pašalino, nors ne
daug jų ten būta. Stoties parei
gūnus, stoties budėtoją, telegra 
f minką, du iešmininkus ir sto
ties sargą suvarė į II-os klasės 
moterų kambarį (tualetą) sto
tyje; ten juos uždarė ir prigra
sindami įspėjo, kad nešauktų, 
priešingu atveju būsią nušauti. 
Kai tik block aparatu buvo gau
tas pranešimas iš tarpustoties 
block posto Nr. 41 buvusio tarp 
Vilnios (Naujoji Vilnia) i r B e z - ' p 
donių, kad paminėtas traukinys 
praėjo, patys užpuolikai atidarė 
traukiniui įleidžiantį semaforą, 
o visus laidus, tiek blocko, tiek 
telegrafo ir telefonų nukirpo. 
"Bezdonių stotis liko atskirta 
nuo pasaulio." Atėjus traukiniui 
į stotį, užpuolikai įsakė trauki
nio konduktoriams įspėti kelei
vius, kad jie neliptų ir neišeitų 
iš traukinio, bet ramiai sėdėtų 
vagonuose. Traukinio garvežį at 
kabino, pavarė toliau ir maši
ninkui liepė nuleisti garus. Ta
čiau tuo traukiniu važiavęs po
licijos žandaras Durov (jį paži
nojau asmeniškai) kondukto
riaus įspėjimo nepaklausė ir iš
lipęs norėjo puolikus sutvarkyti 
(vienas žmogus)? Jie paleido į 
jį du šūvius ir nudėjo vietoje. 
Jis geležinkeliams nepriklausė. 
Gyveno Šventinėliuose, kur ėjo 
seklio pareigas. Liko žmona su 
2-m ar 3-m mažais vaikais. Puo 
likai ėmė sparčiai veikti. Pabel
dė į pašto vagono duris, bet pas 

negalėdamas prisišaukti telefo
nu Bezdonių, st., paskambino 
Vilnios (Naujoji Vilnia) stotin; 
Vilnios stotis ap:e tai pranešė 
Vilniun savo vadovybei, o ši — 
policijai. Negreit išvyko pagal
bos traukinys, nes ilgokai už
truko, kol policija susirinko. 
Varšuvos-St. Peterburgo jungtis 
buvo dviejų vėžių geležinkelis. 

sai asmuo atkišęs revolverį pa
sakė "spokoino — ramiai". Kai 
pamačiau, sako Mečinskas, atsi
traukiau prie mašininko. Iš arti 
atrodė barzdotas ir dėvįs rau
donus marškinius, apsivilkęs 
trumpu švarku. Įkopęs garvežin 

HiiHii i imimiiHii i i i i i i i i i i i i i iuui i i i i i i i i i 

G U Ž A U S K Ų 
Tad kitom vėžėm buvo paleistas! BEVKBLT HILUS GEUNYCIA 

,, . . JL - I (Geriausios gelte d Si vestuvių, banke 
pagalbos traukinys Bezdonių ^ l a l d o t U T l u ^ k l t„ p a p u k u . 
kryptimi. Atvykus į Bezdonius 8443 W B W OSRD STREET 
paaiškėjo, kas buvo įvykę. Gau- *•"• PHospect s-osss ir p » s-osa-

'lllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUHIlIlIt 

PERKRAUSTYMAI — MOVBSG 
Pigus, sąžiningai darbai. Visi apdraudimai. D artimų ir 

tolimu distancijų, jau Įriti sekančiai: 
5415 a LTTUANICA AVE* CHICAGO, UJU 

ANTANAS VILIMAS 
Telefonas — FRootter 6-1882 

louznu aisian 

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. TELEVISION CO 

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

Rooseveif Furniture Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalu — tiktai už $169.00 * f c S B - K I 

i 
Į šį setą įeina lova, dreseris, ko

moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklSm, 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-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite j šią lietuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tel. SEeley 3-4711 

FeUx Raudonis, sav. Ir menadžeria 
Krautuve atidaryta sekmadieniais nuo 11 Iki 

I U I I I * IV Jį . — I Į1H.I 
4:10. 

' ' 

Kadangi įvykis buvo nakties me 
tu, tai žmonių pažinti buvo ne
įmanoma. Tardė. Baigdamas pa
sakoti, Meč nskas sakė: bet kaip 
gi pažinti? Kaip augščiau pasa
kyta, buvo barzdoti, kaukėti 
raudonais marškiniais ar apy
kaklėmis, trumpais švarkais. 

Dr. K. Grinius, savo knygoje 
"Atsiminimai ir Mintys", 146-p. 
sako, kad J. Pilsudskis pinigų 
iš pašto traukinio Bezdonių sto
tyje išplėšimą įvykdęs 1905 m. 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite: 

" D R A U G A S " 
« 

2334 So. Oakley Avenue 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

— - ' i - " " - ' " " ' — - • ' — — " - -

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Studio 
EDVARDAS ULIS, sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vliginia 7-2481 

A. A. 

T E O D O R A A N O K I U S 
Pagal tėvus Sakawich 

Gyveno 6520 S. Klizabeth 
Tel. WEntworth 6-2216 

Mirė spalio 31 d., 1955. 3:15 
vai. vakaro, sulaukus 74 m. 
amžiaus. 

Ginič Lietuvoj*; kilo iš .Šiau
lių apbkr. 

Amerikoje i&jryveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Vaclovai*, sūnus John, 
marti Irene. 4 dukterys: Anna 
Sykes, žentas Peter, Mary Tau
ras, žentas Kd\vard, Helon Far-
rell, žentas James ir į t ar t in i 
Gorgol, tentas l i lephen. 11 
anūkų, kiti g imlnls , draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas A. Petkaus 
koplyCiojr, 6812 8o. We«tern 
AVO; 

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio 3 d., iš koplyčios 
8:S0 vai. ryto bus at lydtta } 
Gimimo Pane l i s švenč. para
pijos bažnyčią. kurioje ivyks 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta j 8v. Kąaimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvteCtame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, sūnų*, duk
terys, marti, ientai ir anūkai. 

Laidotuvių direkt. A. Petkus. 
Tel. GHovehill 6-2345. 

T 
A. A. 

KAZIMIERAS GAIDAUSKIS 
Gyveno 5226 S. Central Ave. 

Mir5 spalio 31 d., 1955, 6:30 
vai. ryto, sulaukęs pusčs amž. 

Gini* fSi^uvoje. Kilo iš Tau-
ragčs apskričio. 

Amerikoje išgyvono 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Marijona (Jankauskai
t e ) , 2 sūnūs: Charles, marti 
Rula ir Raymond, marti Dolo-
res, 3 dukterys: Elcanor Ja
nis, žentas John. Kate \Var-
zyk. žrntas Ted ir Vietoria Ja-
niB. šeši anūkai, brolis Petras 
Gaidauskis. broliene Veronika 
ir jų šeima, sesers duktė Ona 
Visocki^ne su šeima, sesers 
duktė Rernice "VVillianl, jos vy
ras Jack ir jų žeima. 2 sesers 

Jonas ir Juozapas Ja
lų šeimos. švogerka 

Aleksandra Grigaitiene su šei
ma, kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas John F. 
Kudetkio koplyčioje, 4330 S. 
California Ave. 

l a ido tuves įvyks ketvirtad., 
lapkr. S d., iš koplyčios 9 va). 
ryto bus atlydėtas į 8t. Sym-
phorsa parapijos bažnyčią, 61st 
Kt. ir 8. Mason tft.. kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydčtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

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

Nuliūdę: Žmonai sūnūs, duk-
terv.s marčiov žentai lr anū
kai. 

la idotuvių direktorius John 
JT. Kudcikis. Tel. LA. 3-0440. 

SŪIlflS; , 
nufci ir 

* 
^QEC 

— " 

DR. TEOFILEI JURKŪNAITEI, 
* i 

mirus jos MOTINAI, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą, 
BARKAUSKŲ SEIMĄ 

į 
f 

m 
• 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

- SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3914 West l l l t h Street 
Vienai blokai ino kapinių. 

Didžiausiai paminklam! planų 
pili rinkimai minto. 

T«1»L CEdarcrert 3-6335 

> # * b </KZ 

' V i V4 %\ 

Si 

O N A SHAPUTIENE-
Aleksandravičiūte 

PAGAL PIRMA VYRĄ GERčIUS 
(iVVENO 4222 HO. RO(TvWELL ST.. CHICAGO 

Mirė lapkr. I d., 1965, &:30 vai. r>to, sulaukus pusė* amžiau-
Gimė Uetuvoje; kilo ii Tauragės apsčr. ir parapijos, Noikaičių 
kain.(i. Aiucrikoje i%yveno 49 ra.' 

Paailiko dideliam* nuliūdimo vyras Antanas, 5 dukterys: Julia 
Bcjiztd, ieuta* lkrbe i t , Anne Dugek, žentas .Tauies, Mary blora-
eiyuaki, žentafe IJPO, Joan Pouzar, žentas I^rry ir Margai et Kaetz. 
2 iMMiukros: Antoinette Balau, žentas Adam ir Barbara Zob*n», 
Žetitas Bruno, 12 anūkų, 8 proanūkai, brolis John Aloxander, bro 
lienė llelen ir jų šeima, sesuo Uršule Masionis, švoperis Antanas 
ir jij šeima, avogeris John Shaputis, teta Elzbieta l luantienė su 
šeima, i>is!»es<TėK vyras Stanley Sainis su šeima, gyv. \A I'orte, 
lnd.r giininės Mačiulių Šeima. gyv. Canto'n, 111., kiti gimini*, drau
gai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo Marei joną ir brolis Antanas. 

Priklausė Tretininkų ir Apaštalystės Maldos Dramzijoms, SLA 
kp. Nr. 129 ir buvo'amžina narė šv. Kazimiero Akademijos Kė-
mėjų Draugijos ir T. T. Jėzuitų Rėmėjų Draugijos. 

Kūnas bu« pašarvotas šį vakarą 5 vai. John F. Eudeikio kop-
lyeiojo. 4:̂ -10 Šo. California Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 6 d., iš koplyčios 9:30 v. 
ryto bus atlydėta į N'ekalto Prasidėjimo Panelės Svonč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šioso laidotuvėse. 

Nuliūdę Vyras, dukterys, podukros, žentai, anūkai ir proanūkai. 
Laidotuvių direktorius John F. Eudeikis. Tel. LAfayette 3-0J4A 

ANTHONY B. PETKUS 
' LUDOTŪVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVL 1410 S0. 50th AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arba 
T0wntiall 3-2I09 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Ssmkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI -

6845 S. West«rn — 3 atskiro* air-eoed. koplyč ios . 
REpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitoae miesto dalyse; gausimo 
koplyčia arčiau JŪSŲ namų. 

8EKANTIEJ1 Y R A NARIAI CHICAG#S LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- M* ^ ^ Mes turime koplyčia* 
vimaa dieną ir nak- Į f ^ M viaoae Chicagoa ir 
% Reikale saukite ^ ^ ^ ^ r Roselando dal>*ae ir 
mua. ^ ^ # ^ ^ ^ 5 ^ t f M l tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
,M07 8. LTTUANICA AVE. TeL T Arda 7-S401 

PETRAS P. GURSKIS 
668 Waat 18th STREET Tei SEeley ysiil 

ALFREDAS VANCE 
,177 WOOPftaDE KdL, Mverakle, IIL Tel OLyptc S 4 0 t t 

P0VIUS J, RIDIKAS 
SS54 a HALSTED STREET Telepbone YAidb 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. HICHIGAN AVE. TeL €X>mmodor« 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4C05 07 South Hermitage Avenue 
Tel. TA 7-1741-2 ir LA 3-9851 

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

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

JURGIS F. RUDMIN 
• U i 8. LTTUANICA AVE. Tei YAiib 71188-11» 

PETRAS BIELIŪNAS 
« 4 8 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAiayette 5-S5T2 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 Soatb 5 « h AVE., CICERO. ILL. Tel. OLjmpUi S-10M 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46tb STREET \Ardm 7-0761 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
.2424 W. 69th STREET REpubUo 7-1213 
'2314 W. 23rd PLACE Vlrgink 7-6672 
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Pluoštas atsiminimų 

IŠRAUTI I š SAVO 2EMES 
JONAS MIŠKINIS 

Vaistininko R. pasiūlymą va-, Bėgo kur akys vedė 
žiuoti pas kažkokį ūkininką1 Gražus sekmadU nio rytas, 
prie Simno mielai priėmėme. Po nakties žmonių kaim? su
važiuojant dangus pravirko, mažėjo. Daugelis nieko nesakę 
Visą dieną smarkiai lijo. Ark- kažkur dingo. Kai kuriuose 
liai purvinu k?liu vos. tevilko ūkiuose nebeliko jokios gyvus 
vežimą. Nemuno pakrantėse dvasios. Mano šeima taip pal 
girdėjosi stiprus šaudymasis iš ėmė nerimauti. Kviečiau vais-
kulkosvaidžių ir patrankų. Pri- tininką R. važiuoti j vakarus, 
važiavę Ūdrijos bažnytkaimį, bet šis griežtai atsisakė. Jieš-
prie naujos moderniškos mūri- ko jau žmogaus kaim?, kuris 
nėi pradžios mokyklos aikštė- mane su šeima pavėžintų nors 
je, radome didoką būrelį sto-'ligi Daukšių. Siūliau pinigų ir 
vinčių žmonių, čia jiems iš naują dviratį, bet baiminda-
Vilniaus krašto atbėgęs kunl- miesi artėjančiu frontu, mi 
gas pasakojo apie VUnijo3 vienas nesutiko pavėžinti, 
krašto gyventojų kančias. Esą šiaip mano padėtį labai giliai 
miškuose ten daug lenkų parti- atjautė. 
zanų ir bolševikų desantininkų, | Pripuolamai sutikau moky-

gyventojus labai toją Jurgį Strazdą, Miroslavo 

dintojai. Jie patarė mums to- Romos ciesoriui Markui Aure-
liau nevykti. Aiškino, jog vi- liui, kurs pasakė, kad krikščio-
mis pakeliais vokiečiai k a s a n y s yra paiki, Vienas valdinin-
ipkasus. Tad jeigu važiuosit, kas pareiškė: "Jie ne tik yra 
.ai vyrus paims apkasų kasti,' paiki, jie yra tikri kvailiai: juk 
o moteris su vaikais atgal grą- \ jie meldžiasi net už savo prie

šus". "Tada aš atšaukiu savo 
sprendimą, — atsakė ciesorius, 
— "nes jeigu taip, tai jie turi 
šventą, dievišką tikybą". 

i i n s . 

Kad ir temo, bet vistiek gat
vėj slampinėjo įvairūs smal
suoliai. Vieni ginčijosi tarp sa
vęs, kiti baiminosi artėjančiu 
iontu. O kai, kurie tvirtino, 
kad Daukšių paliose esą daug 
nuleistų bolševikų desantų; ki
ti raminosi ir sakė, artimiau
siam miške ir Vugiuos? yra 
daug ginkluotų lietuvių parti
zanų. Vienas apysenis žmog?-
lis tvirtino, kad ir Daukšiuose 
yra komunistų. Juk tą baisią 
žmogžudystę įvykdė vietiniai 
komunistai, — sakė jis. 

C L A S S I F I E D & H E L P W A N T E D A D V I R T I S E M I N T S 
HfcLP WANTED VYRAI 

Markus Aurelijus 

terorizuoja. Naktimis atvyks 
ta į kaimus, atima iš gyvento
jų paskutinį maistą ir drabu
žius. Vokiečių policija ir ka
riai visai nesiryžo gyventojų 
apsaugoti. O jei kartais prie 

mokyklos vedėją. Jis turėjo 
nuosavą arklį ir mažą vežimą. 
Su juo sutarėm drauge vykti į 
Marijampolę. Ilgai nedelsda
mi sudėjom ant jo vežimo ke
letą būtiniausių daiktų, o kitus 

kurio kaimo iš pamiškės j vo- pasiėmę į rankas skubiai išvy 
kiečius partizanai paleidžia vie kome. Po valandos privažia-
ną kitą šūvį, tai vietos gyven-!VOme Simną su gražiuoju eže-
tojai susilaukia nacių kruvino |ru įr būdingais Dievo namais, 
teroro. Pvz. vokiečių žandarai kurios bokštas siekė tarsi dan-
sužinoję, kad Pircupio kaime ]SUt prašydamas Dievą apsau-
lankosi partizanai. Tai vieną įg o t į Lietuvą nuo artėjančio 
rytą atvyko vokiečių smogikų. bolševikinio teroro. Miestelis 
ginkluotas dalinys, apsupo su buvo visai tuščias. Niekur 
kulkosvaidžiais kaimą, gyven- žmogaus nebesimatė, 
tojus suvarė į namus ir ūkio Vokiečių kareivių plėšikavimai 
trobesius. Po to trobesius pa-j Simno apylinkės laukuos* 
degė. Kas bandė bėgti, buvo! vokiečių kariai kai kurmiai 
nušautas. Per keletą valandų | rausėsi žemėje, darydami kaž-
visi namai ir ūkio trobesiai su kokius sustiprinimus bei mina-
žmonėmis pavirto pelenais... vknus. Pro juos vykome drą-

Važiuodami sutikome naujus sįaį. j į e į m u s nekreipė deme-
vokiečių dalinius su didžiuliais L į 0 įr n į e k 0 neklausė. Priva-
tankais "Tigri" slenkančiaisį ž i a v e kaimus bei paskirus 
Alytaus link. Mūsų nuotaikos ( u k į u s d a u g k u r m a t ė m e kai 
siekv tiek pagyvėjo. Manėme, vokiečių kariai šaudė kiaules, 
kad jie su šiais tankais su-!g a u < iė žąsis, vištas ir iš namų 
triuškins bolševikų jėgas, o n e š g radijo priimtuvus ir kito-
mes vėl galėsime po kelių die- kma vertingus daiktus. Ūkiuo-

* b e a u t i i u 1 
C h r i s t m a s 

C a r d s 
AT A REASONABLE PRICE 

2 1 for $1.00 
• IF YOU WISH TO HELP 
THE NEGRO APOSTOLATE, 

PLEASE ORDER NOW!! 

Father Kuhl, Rector, Dept. D€ 
ST. AUGUSTINE'S SEMINARY 

Bay St. Louis, Missitisippi 

S O P H I E B A R Č U S 
RAMO PROGRAMA 

16 WGES atotlea — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:30 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 iki 9:30 ryta 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:30—9:30 v. r. iš stoti.-s 

WOPA — 1490 kll. . 
Chicago 29, Iii. HEmlook 4 2418 

7121 So. ROCKWELL ST. 

nų ar savaičių grįžti į savo pa
liktuosius namus. 

Prisiglaudėm kluone 
• 

Vakare pasiekėme Gluosnin-
kų kaimą. Cia pas vaistininko 
prietelių ūkininką laikinai apsi
gyvenome. Paprašytas ūkinin
kas leido mums apsistoti kluo
ne. Kluone stovėjo trys ark
liai ir keliolika avelių. Salinės 
kertėje buvo krūva pernykš
čių, apipelėjusių šiaudų ant 
kurių naktį miegojome. 

Iš namų atsivežtą maistą 
per keletą dienų sudorojome. 
Nors ūkininkas pas kurį apsi
stojome buvo pasiturįs ir vis
ko turėjo, ypač maisto, bet pas 
jį nieko negaudavome pirkti. 
Jis į mus žiūrėjo su kažkokia 
pagieža. Vėliau sužinojau, 
cad jis yra nutautėjęs lietuvis. 

Jis šventai tikėjo Lenkijos pri
sikėlimu. Be to, jis tvirtino, 

CONRAD'AS FOTOGRAFAS 
, ( L I E T U V I S ) 

lioderni&k&i įreng-
:a vieta įvairioms 
Nuotraukoms. Spe-
lialybe — vestuves . 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran
gi dovana. SaŽimin-
jrai ir gražiai atl ie
kamas darbas. 

414 West 63rd Street 

BUILDING & REMODELING 
NAMU STATYBA 

(vairūs į t a i s y m a i tr pardavimą* 
t ei norite' pirkti ar uiaakytl namą 
<turlfl būtų gerai Išplanuotas, pato 
<us. gražus ir pirus, pirkite ar uiaa-
kykite paa 

Susitarti laukit REttanoe 6-82U2 
V. ŠIMKUS 

nuo 5 vai. p. p. kasdien Ir 
sekmadieniais nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating A v e,. 
CH1CAGO S l. ILL 

ANTANAS LUKAS ir S0NUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

St||||||l!llllllllll1llllllllll1IIIIIIIIIUIIIIIIII& 
| LIETUVIU STATYBOS ~i 
= BENDROVE 

I M Ū R A S Į 
BTJILDERS, INC. " 

Stato gyvenamuosius na- | 
T mus, ofisus ir krautuves pa- į 

gal standartinius planus ar F 
g individualinius pageidavimus. \ 

Įvairūs patarimai staty- | 
r bos bei finansavimo reika- j£ 
s lais, skiciniai planai ir na- 5 
s mų Įkainavimas nemokamai, s 
s Statybos reikalais kreiptis £ 
s j reikalų vedėją šiuo adresu: 5 

| JONAS S T A N K U S Į 
S kasdien nuo 4 vai. popiet. 5 
s Tel. PRo«pect 8-2018 arba = 
= LUdlow 5-3580. 
E MOO SO. GAMTPBELL A VE., £ 

Chicago 29, Illinois 1 
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w' a ' '.A? *A» • v «A» *A* »Af *A* * a* A* »A* «AT '̂ p «A**A.* *Af *Af u>«A» sa^a* w**» *̂g w * ^ ̂  ^ ^ . C . ^ . ^ .T* ̂ . ^ . ^ ^ . ^ .•..•..•..T..T..'». .•.."?!..•. ~ . ̂  .T; J^. 

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. 
(»HIBBMBiHlfiBKiB*iBI9SJBIHWIBBIB<»RWiaP 

P A K U O T O J A I 
Geriausios sąlygos — Co. prie

dai — pastovus darbas — patogus 
N. W. rajonas. 

E. H. SARGENT & CO. 
4647 W. Foster Ave. 

SPring 7-2700 

DRILL OPERATORS 
Permanent. Young men needed in 

machine nhop, experlence not neces
sary. Mušt be young, alert, hlgh 
sehool graduate. Pald vacatlon, com-
pany benefits. 

See Mr. Glover 
OOLEMAN INSTRUMENTS, INO. 
318 Madlson ST., MAYK'OOD, ILL. 

RELAY 
ADJUSTERS 
ASSEMBLERS 

Excelle«t oportunity for 

experienced men 

GOOD STARTING PAY 

Overfime possibilities 

Many employee benefits 

APPLY IN PERSON 
PERSONNEL DEPARTMENT 

cook 
ELECTRIC CO. 

2700 N. Southport 

• i i i i i i i i i i i | f i i i i i i f i i i»i imii i i iHii if i i f i i f i in 
MDBACGASM AOKNCT 

E M I Wa8hlngtoo Streel 
Tel. UEaafcom 2-2454 

REAL ESTATE 

28S4 South OsJkley Av« 
Tel. Mrjrmia 7-6640; 7-8641 

fiiiiiiiiuniiiiiuiiNiiiuiiimiiiiiiiHiiiiiit 

Jeigu ieikote pirkit namu, biznių, 
sklypų, ūkių. arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E O N A S 
REAL ESTATE 

S7S5 W. Tlat. St, WAIfcrook ft-Mlt 

HELP WANTED — VYRAI 

VYRAI 
Jei Jus galite išmokti naudoti rankinius 
įrankius, bei malinąs operuoti. — Mes 

sekant): 

Aštuoniasdešimt aituonius dolerius iki 
vieno šimto dolerių į savaitę — jisu 
mokymosi metu! 

Darbo rūbai duodami nemokamai., 

48 valandų darbo savaitė. 1-ma, 2-ra ir 
'i-čia pamainos. Pastovus darbas. 

Nepraleiskite tos progos išmokti gerų 
amatų su fera atritinu. 

Darbo regktr. ofyas atidarąs kasdien 
v-štadifniais iki 1 vai. p. p. 

NATIONAL LEAD 
COMPANY 

1710 S. Pcoria SL 
CAnal 6-3710 
MR. WALTERS 

Prie* pirkdami ar parduodami 
namus, biznais , sk lypa i M nkias 
atlankykit€ mos . 

EUTBA-NOBKUS REALTT 
R E A L E S T A T E - r N 8 U R A N 0 B 

8405 W « s t 61 S t 
WAlbrook 6-6030 

PRo«pect s .s&7t (vak. tr a«*a«nd.) 

P. STANKOVICIUS 
R E A L E S T . ir IK8TJR. B R O K E R I S 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
31S3 So. Halsted S t 

Pa. DAaabs 64791 
Padeda plritltl . parduoti 
nklua, blznlua. Parūpina paakolaa. 
draudimus ir daro vertimus. Tvarao 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras kasdien nuo 10—1. 

Kas. perkant arba parduodant na
mus, norit sai inlngo Ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo kretpkit ls | 

VENTA BEAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LAf. S-S881 
Vai. Kasdien nuo f—12 Ir 4—7 vmL 
vak. testad. nuo » v. r. Iki S • . v. 

Treči*dineiais utdarrta 

FOR SALE 
151» W. SSrd St. Lot size 82 X l 2 5 . 

2-story brick. Occupled by U. 8. Poat 
Office, 8elective Service, and Lodg* 
tenantry. Gross income $20,6*0. 

lnąulre 
NATIONAL REALTY TRUST 

55 K. Washinffton St. 
FRanki ln 2-1680 

se retai kur matėsi vienas ki
tas senelis bei senute. Pamatę 
mus skubėjo su mumis šiek 
tiek pasikalbėti. Jie mums pa
pasakojo, jog jų namiškiai jau 
dvi savaites kai išvažiavo į 
Vokietijos pasienį su manta ir 
gyvuliais, o jaunieji išbėgo į' TeL ENg. 4-6883 arba ENg. 4-5840. I V I K T O K O K O Ž I C O S 

CALL ME MOTORS CO. 
Lietuviška gasolino Shell stotis lt 

Auto taisymas. 5759 S. \Vest« rn Ave 
Tel. R E 7-95:13. Atliekami motoru 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

W I N D 0 W 
INSTALLERS 

KING PRODUCTS CO. 
7131 \V. Belmont Ave. 

NAtional 2-6132 

FURNITURE FINISHERS 
OR HELPERS 

Wanted to assist in woodworking 
sliop. Steady work, good workinį? 
conditions, 5 l /> davs , overtime. 
M. R. IX)ME AND COMPANY 

23S W. Lake St. 

N O T I C E 
If you can boss yourself, I 

will double your income. $25 
per day guarantee to start if • BEIGHTON PAEKE — 2542 W. 
you qualify. Call WA 8-73651 *6 t h F U c e* 7 [l \ k a m b - fvie8tts ? T 
. 0 " \ d i n ų namas. K a i s t u vandenin apftil-
f r o m 8 t o 9 A . M . o r a f t e r į a o m a s . Savininkas parduoda u i 
6 P. M. 

TEMPORV — FOR TRADE SHOVVS 
Paid daily. Apply 6 a. m. Ready 

to work. 
READY MEN, INC. 

1610 No. Clvboum 
1537 H. 51 st Street 

ADVERTISING OPPORTUNITT 
BROWN AND B1GEIX)W 

outatanding sales oponinp in this 
area. This is an opportunity for a 
man who is eager to earn exceptlo-
nally hlgrh compensation. based on 
commision and bonus, for creative 
se i l ins abillty. 

IF you are dissatisfied wlth yoiir 
present earnings and advancement. 

L I E T U V I i K A A P D R A U D Ų 
A G E N T Ū R A 

Gyvyb**. liponi n 6a, automobilių, 
baldų, namų ir viso* kitos apdrau-

• . . • . . . - • . . . . . • • . . . . . . , , . , Į wm invite you to investigate this op- Uog — asmenim*, profesionalams ir 
H E L P W A N T E D M O T E R Y S P°^ t lJ,n t t y .^L e Z™ **£?* ******* bisnlo M*ai«oms. Valstybė* patvirttn-

Call MOhawk 4-3770 to arrango Į t o a kainos. 

$14,900; įmokėti $4,000. 
Saukite — 

YAr<k 7-3895 

BRIGHTOK PARKE — 2-jų bo
tu po 4 kam b. mūrinis namas. Ga
ru apšildomas. Susitarimui apžiūrėti 
skambinkite — FRontier 6-1415. 

M13CKLLATSEOIS 
fVBirta IMlykmI 

miškus. Jie gi pasilikę prie sa
vo gimtų namų ir. kantriai lau
kia Dievulio bausmes. Be to, 
mus įspėdavo ir dalinai baugi
no, kad nevažiuotum?m j vaka
rus. Girdi jų apylinkių palio
se ir miškuose daug yra pasi
slėpusių bolševikų desantinin
kų, kurie bėgančius sulaiko, 
apiplėšia ir kartais nužudo. 

Viena senute ašarodama pa
sakojo, kai prie Daukšių baž
nytkaimio bolševikiniai bandi
tai sulaikė vieną iš Alytaus 
važiuojančią šeimą. Viską iš 
jų ateme, o vyrą nušovė. Vyras 
buvo Lietuvos kariuomenes 

r»7T*5SV^WW3?.,'7:w?*:xror 

kad prie atbudusios Lenkijos kapitonas Gintautas, 
prisijungs ir Lietuva, kurios Pasakojimai drumste nuotaiką 
drauge sudarys stiprią ir ga- Tokie šiurpulingi pasakoji-
galingą valstybę. mai gerokai sudrumstė mūsų 

%12 valandą dieną eidavome išvargusias nuotaikas. Na, b : t 
pas kaimyną radijo pasiklausy- vistiek nieko nebodami vykom 
ti. Ir štai netikėtas ir skaudus toliau. Pražygiavę keliasde-
prane Šimas. Alytaus miestas šimts mylių labai pavargome, 
po kietų ir sunkių kovų pate- Į Batai kojas nuspaudė, pirštai 
ko bolševikų rankosna. Po k 3- eme kraujuoti. Kaikurie ban-
lių minučių hplševikai džiaug- dėm basi eiti. Diena buvo karš-
damiesi savo laimėjimu per ta. Saule be pasigailėjimo ke-

DARBO TEISU iODYNELIS 
Spaudai paršuose Pr. Sutartis 

ANGLIŠKŲ ŽODfclŲ BEI ISSIRK1A-
K | \ U PAAIŠKINIMAI 

ftlame ŽODYNĖLYJE telpa tlt 
anglų kalba žodžiai bei i&aireiškimal 
kurie yra {gavę apecialinę relkftme; 
kai kurie paimti IS veikiančių Jata-
tymų. Spausdinami žodžiai anglu 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

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

"DRAUGAS" 
1SS4 8. Oakley Aye^ 

Chicago 8, UI. 

= 

Vilniaus radijo stotį eme groti 

P i J JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI IR LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 32, m. — TeL LA S-86r> 

1956 METTJ 
• TELEVIZIJOS • 

FM Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
AugStos kokybes fonografai 

— DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS IR LAUKO ANTENOS 
— TV I R RADIJO LEMPOS - r 

B A T K R I J 0 8 — DALY 8 
Visų radijų, fonografų, TV Ir 

rekordavimų aparatu 
TAISYMAS 

atl iekamas patyrusių inžinierių 
^- VISKAS GARANTUOJAMA — 

Rainos Žemiausio* 

iL-DAirm 
OTCLCVISIOD 

pino. Troškulys nepaprastas. 
Lietuvos himną. Visi klausu- Kur tik prieidavome kokį u p j 
šieji sustingstam kai stabo iš
tikti. Po ilgoko pergyvenimo ir 
susikaupusios tylos, ats :stojo 
vienas senukas ir* garsiai suri
ko: "Baigta, Lietuvos nėra!". 

Ką turime daryti? Vieni ki
tus klausėm, r a m i n omėsi, 
svarstydami tolimesnį savo ir 
visos lietuvių tautos tragišką 
likimą. Gilaus liūdesio pa
veikti išsiskirstėme. Tai buvo 
liūdnas ir skaudus momentas... 
Gyventojuose kilo didele pani
ka. Jie žinojo, kad greit pa
teka bolševikų vergijoje. To
dėl siaubo apimti nežinojo ką 
dary t i 

kšnį, kad ir drumzlinas van
duo, vis vien ramindavome sa
vo troškulį. Bet juo daugiau 
vandens gerem, juo daugiau 
norėjom. Pakely sustoti bijo
jome balševikinių desantinin
kų. Tai taip ir ėjome susikūp- Klausimai ir atsakymai anglų 
rinę. Pagaliau vargais negalais i r lietuvių kalbomis. Spaudai pa 

. , _ -. . x. , x .. rengė Pr. Sulaitis. Peržiurėjo tel-
pasiekėme Daukšių bažnytkai- ^ A i f o n s e F . W e , i g . Kalne 
mį. Kaip tik tą dieną čionai 60 centų. 
bažnyčioje buvo skapliernos di- pasiskubinkite įsigyti reikalin 
deli atlaidai. Kad ir pavakare, n knygelę, kuri tikrai palengvina 
bet gatvėje stovėjo gana daug ^ K ^ 1 J A V P ^ * * - -
žmonių. Mus pamatę, apspito, 
klausinėjo, o kiti teiravosi apie 

mKL^mt 
Gauta 

K A I P 
J A V 

JUii^MIE' '"S^KšdiS^HKF'v^^ME 

nauja siunta knygelių 

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

ai.es- se rvice) 
3180 So. Halsted — DA 6-6881 

fronto tolumą. Čia pat atsira
do "svieto lygintojai" ir gąs-

Pinigus su užsakymais siųsti: 
DRAUGAS", 2334 S. Oakley ave 

Chicago 8, 111. 

TELEVIZIJOS 
•t Radio Aparaty Taisymas 
Sąžiningas i i garantuotas d u b u 

M. RIMKUS, 4617 S. Sawyci St. 
Tel. VI 7-4)087 — VI 7-S087 

S A I I G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
IS ARTI I R rOIal 

Naujas 1955 specialus dide
li* sunkvežimis su pilna ap-
drauda. IMgus ir sažlnln^aa 

patarnavimas, 
ftauktte: 

R. i E R f t N A S 
4546 8. Wood 8t.. Chicago • 

m . Tel. VI. 7-S&72 

Attractive 
J O B S 

for 
Assemblers 
Adjusters 

Bench Hands 
Inspectors 

Coil Winders 
We have openings for women. 
Experience desirable, but not 
necessary. Wage progression 
and merit inereases. 10% night 
bonus. 

WESTERN 
ELECTRIC 

CICERO AND 23id PLACE 
E m p l o y m e n t of f ice o p e n S a t u r d a y 

WANTED 

Toy and variaty party de-
monstrators. Car necessary. 

Phone Ann Lantz 
WAlbrook 5-0138 

CATHOLIC PERSONNEL — 
T0WNE 

NO FEE 
SECRETAR1ES $300-360 
STĖNOS. LITE & EXP. ^280-300 
BILL TYPTSTS $240-280 
TYPISTS $216-260 

File clerks and page girls — Open 
in The New World Building. 

109 N. Dearborn — Suite 702 
STate 2-7480 

įiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiuiiuiniHii 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuvių dienraitis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIU 

for a personai lnt?rvtew or apply 
510 N. D«arl>om 

AliK.NTAMS IR BROKERIAMS 
AUKŠČIAUSI KOMISAI 

AUTOMOBILIŲ' FINAN8AVIMAS. 
"* " " T > 1 1 T , V U / U'^ZJLl'rJl* " " I Bankiniai procentai. Nauji automo-

V \ R A 1 I R M O T E R Y S bitlai 4% — vanot i €%. 
• • • • • • • • • . - . . , . . • • - « Į VEIKIA NOTARIATAS. Smulkea-
m •• A m rs. _ . * • • * nlal Ir nemokamai Informacijai gau-
t X C e l l e n t JOO U p p O n U n i t i e S skambinkite. ra*ykite, užeikit ,: 

CrOOD W A G E S 
S T E N O O R A P I I E R S 
A S S E M B L E R S 
P R E S S O P E R A T O R S 
SPOT W E L D E R S 
D R A F T S M E N 
TOOL MEN & M A C H I N I S T S 

Pennanent job. Come in and start 
today. 

T R I N E R SCALE h MFG. 0 0 . 

2714 N. 21at St . B I 7-7166 

R E A L E S T A T E 

7 kamb. " e o t t a g e — namas. 2 au
tom, garažas . Karštu oru apšildy
mas. 7143 S. Talman Ave . Apžiūrėt i 
galima šeštad. ir sekmad. nuo 2 iki 
5 vai .1 

J O N A S K I R V A I T I S 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCT 
5900 S. Ashland Are.. Chicago SS, IU. 

VYAlbrook &-5S71 

Š I L D Y M A S 
A. Stanciauskas Ir A. Lapkus 

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

• darbus. ' 
1500 SOTJTH. SOth COURT 

Ir 1506 SO. 51st COURT 
Cicero, niinois 

Telefonai: OLympic 2-6112 
Ir OLympic 2-8402 

Skelbkite s Drauge"! 

PERMANENT POSITIONS FOR 
EXPERIENCED 

NEVVSPAPER PRINTERS 
"OPEN SHOP CONDITIONS" 

YOUNG MEN BETWEEN AGES 21 TO 50 

Who have had at least 4 years experience in the printing trade 
are eligible. Mušt be competent as either ad compoaitor, eraft 
machine operator, ad mark-up, or news make-up. 

Ebccellent working conditions. 37 V2 hours. 5 day week. Day 
$103.75 per week. Night, per week $108.75. $9.000 life insurance, 
complete hospitalization, liberal. pension plan, 2 weeks paid va-
cation after 1 year, 3 weeks paid vacation after 5 years, pre-
mium pay on 6 holidays per year. Company cafeteria and ma
ny other excellent benefits. *T*e«e are pennanent jobs*" 

"Oklahoma City is a wonderful place to raiše your family." If 
you meet the above reąuirements you are interested in these 
positions. 
Drinkers and drifters do not apply, save your time and ours. 
ITU Local 283 now on strike. 
Write giving personai and employment history to: LKJ. 

• 

OKLAHOMAN AND TIMES 
500 North Broadway, Oklahoma City, Okla. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia Pa. 

i 
Kultūros Tarybos posėdis 

Spalio 26 d. lietuvių banko pa
talpose įvyko Philadelphijos Lie
tuvių Bendruomenės Kultūros 
Tarybos posėdis, kuriame be Ta
rybos narių dalyvavo eilė litua
nistinių dalykų mokytojų, nes 
posėdžio pagrindinis svarstoma-

ferato. Pokalbiai būtų tęsiami 
prie kavos puocMko. Pirmasis 
organizuojamo klubo vakaras 
numatomas lapkričio 19 d. (šeš-
tadiennj) liet. banko patalpose 
Pirmą paskaitą skaitys pats ini
ciatorius prdf. dr. J. Puzinas. 

Organizacijų atstovų 
susirinkimas 

Organizacijų atstovų antrasis 

ED. TURAUSKAS, PUTNAME, CONN. ,*»«• w .u-rink™.*., o <ur-
bo dienomis parapinė mokykla 

Praėjo dešimt metų nu0 Jung- mumis. Regint pavojų aav0 Uu- naudojasi ja kaip klase lituanis
tinių Tautų įsikūrimo. Jų nu- tiskumo išlaikyme, jis prašė mus tikos pamokoms, tam reikalui 
veiktiems darbams prisiminti prisimint i savo motiną, savo mo- yra suolai ir kiti klasės įrengi-

— — — — — 

kasmet Annhurst kolegijoje,! tina Lietuvą, paplūdusią kraujuo 
Putnam, Conn., Tarptaut Klu- se, bet neprarandančią vilties 
bas surengia paminėjimą specia- savo vaikuose. 'Turėkime tikė-
lia programa, šiemet spalio 24' jimo, vilties ir ryžto, ir niekada 
d. buvo itin reikšminga mums, nenugrimsime tame svetimybių 
šią kolegiją lankančioms lietu- smėlyje, kuris taip nejučiomis 
vaitėms, kadangi savo tarpe tu- mus traukia žemyn 

m misterėjome brangų svečią 
rį Turauską. 

Pirmasis programos dalyvis 
buvo ponas W. Greene, Food 

T * 

Ne vieną sujaudino tie nuošir 

mai. 
Labai svarbu ir reikšminga, 

kad ši patalpa turėtų ne tik lie
tuvių kambario vardą, bet ir 
jos vidus būtų įrengtas ir pa
puoštas lietuvišku stiliumi. To 
lietuvių kambario papuošimui 
pirmiausia reikalingi lietuviški 

sis klausimas buvo augstesn. Ii , 
. ... i 11 -i i • 'susirinkimas Vasario 16 minėji-

tuanistikos mokyklos reikalai.i . . • 
. ». ... .., 'mo reikalu saukiamas lapkričio 
Augstesnioji lituanistikos m o - , . . . „ \ 
kvkla darbą spalio pradžioje 1 8 d* 8 v a L h e t u v l ų b a n k o p a " a n d A g n c u l t u r e organizacijos 

• bp H ta k la ^ P 0 6 6 - B u a aptarta minėjimo narys, atstovaująs Australiją, 
i j s ym p t v a r j c a Yycį sudarytas Lietuvoj kuris savo kalba trumpai per-

no. Dar vasaros metu iš vestos 
korespondencijos su atskiromis 
vietovėmis, kur tokios mokyklos 
veikia, susidarytas įspūdis, kad 
dirbama labai skirtingai tiek mo 
komų dalykų apimties, tiek pa
mokų lentelių atžvilgiu. Many
ta, kad Bendruomenės Tarybą 
išrinkus DUS greitai sulauktas 
bendras mokymo planas, bet, pa 
rašius tuo reikalu raštą, buvo 
gautas atsakymas, kuriuo pata
riama elgtis pagal vietos sąly
gas, šiame posėdyje nutarta va
dovautis tremty išleista progra
ma, skirta 8 metų mokslo kur
sui. Tą planą imant pagrindu 
šiems mokslo metams numatyta 

laisvinimo (Altui) reikalams au- bėgo Jungtinių Tautų įsikūrimo 
kų rinkimo planas. 

Visos organizacijos paprašy
tos būtinai atsiųsti savo atsto
vus. 

Trumpai 
— Metinis Bendruomenės su

sirinkimas dėl techniškų kliūčių 
negalės įvykti lapkričio 13 d. 
Jis nukeliamas į gruodžio mėn. 
pradžią 

— Dr. <J. Puzinas Liet. Encik
lopedijos reikalais spalio 28 d. 

istoriją ir kiek ilgiau sustojo 
konkrečiais pavyzdiaais iliustruo 
damas F. ir A. veiklą. Tačiau 
nepalyginamai gilesnį įspūdį stu 
dentams ir profesoriams paliko 
ministeris Turauskas, prabilęs į 
susirinkusias prancūziškai. Sa
vo gražiu prancūziško žodžio ap
valdymu ir įdomia mintimi jis 
staiga patraukė klausytojų dė
mesį. Ypač sav0 kalb* jis paga
vo jaunimą, į kurį jis gal dau-

dūs žodžiai, plaukią iš didelės as-, paveikslai. Kadangi apylinkė pa 
menybes, kuri taip tvirtai tiki į 
laisvę ir aiškiai regi šviesų Lie
tuvos rytojų. "Tautos, jei di
džios, nemiršta kaip žmonės", 
pritaikė jis Maironio šūkį mūsų 
dienai. 

Ministerio Turausko atsilanky 
mas buvo didelis įvykis Putna-
mo istorijoje, ir jo žodžiai įdiegė 
mumyse naujos vilties ateičiai. 

A. V. 

Chicagoje 
Mūsų menininkams 

Visuomet jautrus ir rūpestin
gas lietuviškiems reikalams švč. 
P. Marijos Gimimo Marquette 
Parke parapijos klebonas kan. J. išvyko Į Bostoną, iš kur grįš po i*™ 8 1 * i r ^ ^ ' Š f t e b ^ 

S 8 - BUet* j Italfo to-ke* J paver tos , ir" J u n g t i Tauto! J ^ * * * ? * ^ - * 
..vykstanti lapkričio 26 d., e į ė s ' savo tikslo neatsieks tol, kolpa-

(pradedant paskutiniąja spalio Į platintojų siūlomi labai i n t e n . ( šaulyje nebus lamves^Re.kšmm-
mėnesio savaite) lietuvių kalbai, šyviai. Gražias pastangas drums ^ a V2}^^1 *' a • *v^ * ^ 
56 valandos, Lietuvos istorijai (čia keleto buv. tremtinių kate- m inejo. ir vietos spauda. 
20 vai., Liet. geografijai 20 vai. Įgoriškas atsisakymas eiti į ban- S a ] eje tarp amerikiečių, įspa-
irliet. dainos, meno bei vaidybos ketą ir paremti brolius, likusius m ų ' tevajiečių, kiniečių ir idtų « • 
pažinimui skirti 7 penktadienių stovyklose. t a u t u mergauaų mirguliavo ue-1 ^ 

tuvaites studentes tautiškuose 

ją parapijos salę ir pavedė ją 
LB Marąuette Parko apylinkės 
dispozicijai. 

LB apylinkes naudos šią salę 
įvairiems pasitarimams, pose-

veikslų pirkimui pinigų neturi, 
todėl apylinkes valdyba kreipiasi 
į mūsų menininkus ir prašo pa
gal išgales paaukoti paveikslų 
lietuvių kambario papuošimui. 

Paveikslų persiuntimo išlaidas 
apylinkės valdyba apmokės. Be 
to ji savo lėšomis įrėmuos pri
siųstus paveikslus. Apylinkės 
valdyba laukia mūsų menininkų 
paramos šiame lietuviškame dar 
be ir iš anksto dėkoja. 

Paveikslus prašome siųsti a-
pylink§8 sekretorės adresu: Mrs. 
Labanauskas, 7212 So. VVbipple 
Str., Chicago 29, UI. 

LB Marąuette Parko Apyl. 
Valdyba 

SEGHETTI TRAVEL BUREAU 
2451 So. Oakley Avenue Tol. YArds 7-3278 

MES PARŪPINAME KELIONES LĖKTUVAIS, GEJL2KEL1A1S, 
AUTOBUSAIS IR LAIVAIS. 

Sutvarkome dokumentus norintiems atvažiuoti i Ameriką. Pa
rūpiname dokumentus norintiems išvykti i užsienį. TURIME IR 
LIETUVIŲ Skyrių. Pildome afideivitus. Pasinaudokite. 

MES PRISTATOME ANGLIS BElI 
PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS ! ^ 
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai — keletą blo-' 

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale Saukite mus. j 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas 

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 A venų e . Tol. Vlrginia 7-7 09 7 

Amerikiečiai Belgijoje 
Belgijoje įšventinti diakonais 

24 seminaristai, atvykę iš JAV 
ir ten studijuoją Luvaino uni
versitete. 

vakarus. Tiems dalykams dėsty | —Visi eikime | Lietuvos ope-
ti mokyklos direktorius kvietė ros solistės Juzės Augaitytės ir 
visą eilę profesionalų, tačiau ne pianistės Julės Rajauskaitės kon 
visi panord tą kvietimą išgirsti.! certą lapkričio 5 d. 8 vai. vak. 
Bet pavyko sutelkti pakanka- Schurz vardo salėje. Juodvi iš^ 
mas skaičius lituanistinių daly- eis į sceną su geriausiomis pa
kų specialistų. Lietuvių kalbą ir stangomis klausytojams suteikti 
literatūrą dėstys O. Rozniekienė didelį dvasinį pasigėrėjimą. Rei-
ir A. Vaškelis, kuriuos nuo nau-! kia tikėti, kad philadelphijiečiai 
jų metų pakeis Pennsylvanijos pasistengs tikrai gausiai į šį kon 
universiteto lituanistikos dokto- certą ateiti. B, R. 
rantai A. Klimas ir K. Ostraus
kas. Istorijos kursą dėstys prof.; C V a | C f T r m i c 111 
dr. J. Puzinas. dr. O. Krasaus- C , C X S l O U * O U 1 S ' I I I . 
kaitė ir J. Vaišnys. Lietuvos ge' Ai kos Vasario 16 gimnazijai 
ografiją — Žilinskienė. Meno rei w 
, . , ... , _ , . ~ Meno ansamblio 
kalų vadovu sutiko būti A. Gai-

Nemunas" 
kolektyvas paaukojo $50; O. Pet 
rikienė surinko $21 ir p. J. Juod
akis — $7. Viso — $78. 
Parama lietuviškajai mokyklai 

JAV LB East S t. Louis apylin 
kės valdyba iš savo kasos pa-

rūbuose. Meninėje programos 
dalyje įdomiai pasirodė įvairių 
tautybių atstovės. Tačiau entu
ziastiškiausiai buvo priimti lie
tuviški tautiniai šokiai. 

Nors jau buvo vėlokas vaka
ras, bet sugrįžus į Nekalto Pra
sidėjimo sodybą (bendrabutį), 
studenčių atTkų draugovės pir
mininkės Rūtos Žukauskaitės pa 
prašytas, ministeris Turauskas 
sutiko dar valandėlę pabuvoti 
vien su lietuvaitėmis. Jis prisi
minė Lietuvą, džiaugėsi mūsų šo 
kiais ir dainomis, bet liepė nie
kada nepamiršti, kad tik per 
kartų kartas toji kultūra atėjo 
iki mūsų ir neturi baigtis su 

m 
M O V I N G 

galas, kuris taip pat rūpinsis vi
sais mokyklos administraciniais 
reikalais. 

Kultūros Taryba įsitikinusi, 
kad šiuo motu augstesn. litua
nistikos mokyklos reikalai yra iš kės valdyba iš savo kasos pa-' A. BENULIS, atlieka įvairius 
spręsti pakankamai gerai. Be- Į skyrė $50 lietuviškos mokyklos perkraustymus ir pervežimus 
lieka tik paraginti, kad kiek ga-, reikalams (ji veikia prie parapi- iš tolimų ir artimų atstumų, 
lint didesnis lietuvių jaunuolių nės mokyklos, 
skaičius ja pasinaudotų. Neat
ėjusieji į pirmąsias pamokas, 
dar gali prisijungti prie besimo-

Statomi "Aušros sAaūs* 
Telef, SE. SW146 
arba BĮ. 7-7075 

18&5 CANALPORT 
Vietinio Balfo skyriaus pa-

kančių artimiausio penktadienio! stangomis šių metų lapkričio 20 
vakarą. Mokslas vyksta trimis d. 6 vai. vak. Nekalto Prasidėji-
grupėmis. Trečią grupę sudaro. mo parapijos salėje bus suvaidin 
studentai, nelankę Lietuvoje bei ta S. Čiurlionienės "Aušros sū-
tremtyje lietuviškos gimnazijos, nūs". 
o pirmąsias dvi grupes sudaro Po vaidinimo - šokiai. Pel-
augštesniųjų mokyklų (High nas skiriamas Europoje liku-
SchooPĮ mokiniai. šiems lietuviams šelpti. Rengė-

Kultūras Tarybos posėdis, jai kviečia visus apylinkės lietu-
kiek patirta, bus šaukiamas po i vius atsilankyti, 
poros savaičių kitiems jautres
niems kultūros bei švietimo rei-

• t*~~ ""Si 

RADI0 PROGRAMA 
Ltoi. Radta Programa II stotie* 

WT*MH. i»*<i kll i»oftrna<t1entai» 12 -
12:30 vai. per pte*u»* 11*t. muzika 
dainos, Ir Maffdut&a Panaka. Rl*nt» 
reikalai- kreiptis j Steponą Mlnkq 
Paltie FloriFts. GSMu Ir Dovanų Krau 
*iive. c02 lą. Broadwav So Boatoi 
17. Maaa Tel 8o. |.*489. Ten pa« 
«wnpamA >*H ..T>r%ii«*jB". 

KOKIĄ DAINĄ ARBA MUZIKĄ JŪS 
GERIAUSIAI MĖGSTATE? 

' Parašykite ar atneškite į BUDRIKO KRAUTUVĘ, ' 
1 3241 So. Halsted Str., Chicago 8, HL Ta daina ar muzi- ' 
I ka bus Jums išpildyta per Budriko Radio programą ' 
I ketvirtadieniais vakare nuo 6—7 vai. iš WHFC 1450 K. I 
I radio stoties ir paskelbtas Jūsų vardas. Taip pat dykai | 
I bus paskelbta Jūsų gimtadieniai, vestuvės, sukak'uvės, Į 
. laidotuvės, parengimai. Į 

I Vardas ir pavardė 

' Adresas .• 
I I 

, _ • - • • • _ • • _ • _ — • — • — — • • • 

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

Ištaisoje BRIGHT0N SAVINGS and LOMI 
Kiekvieno taupytoje indeliai apdrausti Iki $10,000.00 

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

C H A R L E S ZEKAS, Sec'a 

OFISO VALANDOS: 
Plrmad., antrad . penktad. Ir 
ieat. • v, ryto iki 4:10 p. p. 

Trečiad. t ryto lkl 11 r., o 
Ketvirtad. t ral. lkl t rak. 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILI 
Complete Auto Service 

4642-44 S. Wertern įLf. Tel. CLil. 
Ssr. Stasys Dapkus, prityręs ma 
kas, toris moderniausias įrengimus, ge
rai ir nebrangiai pataiso karoserij* Ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja • 
kad taupiaa naudota bessssss ir 
Jis šioje srityje dirbs nuo ItM 
taip kad jo darbą busite patenkinti. H•» 
mų telef. WAlnrook &-7&80. 

Z s 

kalams svarstyti. 

kultūros Klubas 

Įlinkimai 

&. m. lapkričio 6 d. 7 vai. vak. 
! Nekalto Prasidėjimo parapijos 
1 salėje šaukiamas JAV Lietuvių 

Kultūros Tarybos pirmininko! Bendruomenės East St. Louis 
dr. J. Puzino iniciatyva organi- apylinkes narių visuotinis susi-
znojamas Kultūros Klubas, ku- rinkimas. Tarp kitų darbotvar-
ns vienam vakarui mėnesio lai
kotarpy sutelktų Philadelphijos 
lietuvius kultūrininkus bei kitus. 

kčg punktų numatyti ir rinkimai 
] naują apylinkės valdybą. Kan
didatais pasiūlyti sekantieji as-

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

A P A R A T U S 
Oarantoojm darbą ir dalis. 

I. M I G L I N A S 
Telef. — Hūmbold 6-1039 

gyviau besidominčius kultūri-Į menys: O. Petrikienė, J. Balta-
niais klausimais. Vakarai būtų. kis, J. Dubickas, kun. J. Gasiū-
praleidžiami išklausant vienu ar' nas, A. Gerčys, Z. Grybinas ir 
kitu klausimu paskaitos ar r e - J . Kleinaitis. Gr. 

PABKHOLME SERVICE 
KTATION 

5000 W. Cermak Ra.. Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
VVilliam J. (irigelaitis, sav. I 

Telcvizi^>& - geriausiy išdirbysčių: 
21 colio paveikslas nuo $129.00 ikiv$399.00; dykai 30 

dienų išbandymui, lengvais išmokėjimais. Jūs galite laimėti 
$200.00 cash, jeigu įrodysite, kad kur kitur parduoda ge
resnes televizijaB,# negu Budrikas. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 
:Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 

9 iki 9:30 vakare. Kitomis dienomis nuo 9 iki 6 vai. Sek
madieniais nuo 10 iki 5 vai. 

•i , i ' 

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 
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AUGiTAS DIVIDENDAS UI TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

8tai kodėl apsimoka taupomus pinigus pa4eti j CHICAGO SĄVING3 AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
Iki $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pimgai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą, 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% iamokejo taupytojama indėlius ir viaada mokėjo augsteąnį dividendą, negu kitų finansinių ištaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Ineome Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Mouey Order oekiaifc. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

m* 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, įnvestmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Savįngs. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South We*teni Avenue JOHN PAJUDU Prezidentas GEovehiU 6-7575 

u o 

1 9 2 4 

i k i 

1 9 5 5 

^ . 

SLst-irtačIaaiais ~uo 9 Iki S kl. vluįto. 7?ttčl&«diaala!s užd&i<rU ris* ZiMįĮk- t^tę&l^Jįte c į c g r̂ 1fi U|4 | rąį. 50 jistj^ 
Flrm&di9=ia!9 5«-ie ti iki s vąL raiaro. Artr&dieniais ir P»nfcta.dl»2l&is *ruo 9 *±l * valandos 90 Sieti). 

Jūsif ir Jūsy šeimos saugumui 
Jei turite Uiuversal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri; 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangu daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ibtisus 32 metus be pertraukos, Lr 

tarnybą piešiame. Univermal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jums. 

Esame Federal Savings and Loan Insurance Corporation nar 
rys. Santaupos apdraustos iki $10,000.00. 

UNIVERSAL 
SOUTH HALSTED STREET 

, J i Biznieriams apsinroka skelbtis dienr. "Draugei 
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SVČ. P. JARUOS STATULA KELIAMA 

I mus 
X Min. Edv. Turauskas, pa

buvojęs kurį laiką New York c 
ir aplankęs kai kurias rytines 
lietuvių kolonijas, šj savaitgalį 
atvyksta į Chicagą. 

X Adoma.'- Janas persikėlė j 
naują dviejų augštų namą, 
6318 So. Mozart St., V. Šim
kaus pastatytą. 

X Jurgis Naujokas, 3750 S. 
Kedzie Ava., guli šv. Antano 
ligoninėje. Toje pat ligoninėje 
guli ir Albertas Trumpa. 

X St. Kairys, Iiiet. Skautų 
Brolijos vyr. skaut , gyv. Ka
nadoje, dalyvavo "Draugo" 
koncerte, įvykusiame praeitąjį 
šeštadienį Chicagoje. 

.< CHICAGOS ŽINIOS ! 

Ragina neprarasti arabų 
simpatijų 

Chicagoje kalbėjo dr. C. Hop-

flpklause 1,000 įmonių 
Jiežkodama žmogžudžių, ku

rie nužudė tris berniukus Chi
cagoje, policijj. itVardr aph kins, Amerikiečių Artimųjų 
I.COo asmenų Chlcagoji. Vie.iijRyti: Draugų sąjui:gas pirmi-
*£ paskutiniu uidomgjų — E i Įninkąs. Jis pažymėjo, kad 
ICline, 30 m. amžiaus, ir Chur- anksčiau amerikiečiai buvo la-
Ic-r, Driscol, 10 m. Jie a eatuot' biausiai mylima tauta tarp 
apleistame ūkio name n t J l i arabų, fcet dabar — labiausiai 
Ladygmith, VVis. Jie ar šluoti 
lodei, kad nužudymo naktį dar 
buvo Chicagoje, paskiau dingo. 
Jie ge:ai žinojo kėglių namu3, 
kur lankėsi nužudytieji ir ge
rai pažino Rotinson miškus, 
kur buvo rasti lavonėliai. 

nekenčiama. Hopkins sugrįžo 
iš kelionės po arabų kraštus, 
kuriuose išbuvo pusketvirto 
mėnesio. Jis kalbėjo, kad jeigu 

18 ARTI IR Tlil f 
— Jaunimo teatro kvietimais pa

tartina apsiifipinti anksčiau, nei 
tfah pritrukti. Į vaidinimą "Kepėjo 
Atmuš" kvietimai gauuami: J. Kar
velio krautuvėje, 3323 So. Halsted 
St., M. Y A. 7-0677; Marginių krau
tuvėje, 2511 W, ttHjfti St., tel. HE. 
4-ft4«&; ir Terra knygyne, 3333 So. 
Halst.d S t., tel. LA, 3-0427. Vaidi 
mmas bus »į sekmadienį (XI-6 d.) 
Kell\ au.'-Ksniosios mokyklos sa
lėje. 

— Visiems LBJLSA nariams. Kas. 
met lietuviai gra/iai Švenčia Kris
taus Karaliaus šventę, šiais metais 

į yra sudarytas iš i vairiu organizaci-

8v*. P. Marijos statula keliama į fasadą naujos S ve". P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios Marąuette 
Park kolonijoj.', Chicagoje, III. Is kairės stovi kan. .lunjis Pasknu^kns, Mr. ir Mis. Anthony .1 nacius, sta
tulos aukotojai. Toliau dešinėje yra kan. V. Zakarauskas ir architektas Jonas Mulokas. Paveiksle yra ir 
ttail. Mozoliauskas, iškalęs Marijos statulą. (Chicapo American k\isi) 

amerikiniai paiaikyn tik ž y d u s , į l Tioxų K j S 2 f - ^ S £ ? ^ r « « * j . , v »v ^ u i u , akademiją sumo-ti komitetas, ku-
o nepaisys arabų — bus didelis Iriam pirmininkauja Kat. «usivieni-
nuoSVolis n e t k t i d r a u g y s U s J i m o

t »pskr. pirmininkas. Mūsų pa-
^too-hiUni anu srm*hi fitroHi. * *:~w~ t i i ' skutiniame apskrities susirinkime 
Degtukai, ^ apie km tų atradi-. tiekos m i l i o n ų muzuljnanų b u v o n u t f t r t a ^ k v i M l i ^ s u s K a U l i . 

mą raseme vaka:\ jokio aisk > į pasaulyje. Hopkinr, tvirtina, ku Susivienijimo narius, gyvenan
čio neįnešfc bejieškant žmogžu-'kad Artimųjų Rytų tautoms *iu» Chicagoje, atvykti į akademija, 
«***• Inetas naudos i* g a v i m o s ! £ V 2 " £ £ t * ^ 

į rungtynių, bet jeigu arabams, eioje ir salėje. 
j kliudoma ginkluotis, tai reikia; Y i s i k a i p v i o n a s „ „ ^ ^ „„,,_ 
j n u g i n k l u o t i ir Izrael į . A r t i m ų - lnodami šį sekmadienį 3 vai. p. p. i 

Pakeis susidėvėjusias 
žmogaus dalis 

X Kun. dr. V. Gidžiūnas, 
X Penktasis rankraštis, at- į Ateitininkų Federacijos dva

sios vadas, Tėvų Pranciškonų 
Brooklyne vienuolyno viršinin
kas, dalyvaus Katalikų Fede
racijos Tarybos suvažiavim? 
•apkričio m e n . 5 d ieną Cicero-

siųstas "Draugo" romano kon
kursui, yra įvardintas: "Kara
lius Mindaugas". Jis yra pasi-
iašytas Živites slapyvardžiu. 

X "Kryžkele" yra šeštas 
rankraštis, atsiųstas "Draugo" 
romano konkursui. Jis yra pa
sirašytas Vėtros slapyvardžiu. 

X "Draugo" romano konkur
sas pratęstas iki lapkr. 15 d. 

X Justinas Lieponis, Lietu
vių Prekybos Namų vedėjas, 
ii u. Viktoras Naudžius ir *inž. 
Antanas Tumosa ateitininkų 
koncerto reikalams paaukojo j 6840 So. Artesian Ave., Chica 
po 20 dol. ir tapo koncerto m2- go, 111., "Draugo" ir T. T. Ma 
cenatais. 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Jungtinių Tautu delega
tai pas krikščionis demokratus. 
Vidurio Europos Krikščionių 

je, 111., ir Kristaus Karaliaus | Demokratų Sąjunga — CDUCE, 
Šventės minėjime, lapkričio j a u kelinti metai aktingai reiš-
mėn. 6 d. 3 vai. po pietų Švento.kiasi Jungtinėse Tautose. Šios 
Jurgio parapijos bažnyčioje ir,sąjungos nariams yra pavestas 
tos pačios parapijos salėje. Fe- j įr Tarptautinės Krikščionių 
Jeracijos Tarybos suvažiavime' Demokratų Unijos — NEI JT 
jis atstovauja Lietuvių Tėvų | atstovavimas. Kaip NEI atsto-
Pranciškonų kongregaciją. 

X M»\ ir Mrs. Julius Kuzas, 
urmo 

JT). Be to buvo atstovų iš 
Laisvosios Europos komiteto, 
NCVVO, JAV katalikų organi
zacijų irNspaudos atstovų. Ir 
pavergtųjų kraštų atstovai 
gausiai dalyvavo. Iš lietuvių 
priėmime dalyvavo: dr. P. Kar
velis, E. Turauskas, V. Sidzi
kauskas, F . Vainauskas, J. Au
dėnas, M.Kižyte, S. Narkeliū-
naitC, H. Blazas, Dr. VI. Vili
mas. 

Chicagoj? posėdžiauja 6,000 jų Rytų tautos, anot pranešė-
JAV chirurgų, atvykusių į sa- jo, esančios nusistačiusios prieš 
To 41-mą metinį kongresą. Po- komunizmą. 

Raportas apie nusikaltimų 
tyrimą 

sedžiuose buvo pareikšta min
tis, jog nebetoli diena, kada bus 
galima susidėvėjusius žmogaus 
kūno organus pakeisti. Jau nuo Chicagos miesto tarybos su
temau daktarai laukė dienos, darytojo komiteto nusikalU-
kada galės iš vieno žmogaus j m a m s tirti pirmininkas I. N. 

X Pedagogas A. Maldeikis d u i P^ukojo šimtą dolerių. Ju-
patieks pranešimą pedagogi- ' l i u s Kuzas yra udlus Lietuvių 
niais klausimais Chicagos Aug 
Lituanistikos mokyklos moky
tojų tarybos posėdyje lapkri
čio 11 dieną 8 vai. Tėvų Jėzui
tų namuose. 

vams, nevalstybinei organizaci
jai, yra teisė daryti JT įvairius I CDUCE egz, komitetas pirm. 

mėsos *pVekybin^nkaZi s iu lymus i r n 5 t t a r t i ž o d i JT.P™*- A. Prochazka pasakė 
komitetuose bei sekcijose, kas sveikinamąjį žodį dėkodamas 
jau ne kartą ir yra padaryta, augštiems svečiams už atvyki-

^TMTntT. mj* i r n u o l a t i n * i r glaudų soli-šaha šios veiklos CDUCE d a r u m ą w ^ ^ t a u t ų 

jau treti metai, generalinės 
asamblėjos metu, ruošia pla
čius priėmimus JT delegatams. 

rijonų vienuolyno statybos fon-

Vaizbos Buto narys, Tėvų Ma
rijonų Statybos Fondo Komite
to direktorius ir daug pasidar
bavęs lietuvių visuomenėje. T. 

kovos už išsilaisvinimą supra 
timą. Belgijos senatorius ir 
buv. ministeris E. Ronse pasa-

Turint galvoje, kad tarp JT.,_-
yra nemaža krikščionių demo
kratų, jų simpatikų ir tokių at-

X Varg. Adolfo Mondeikos m į e lam bičiuliui už auką 
bute (1938 So. 50th Ct., CicHro, . . . 
111.) ši ketvirtadienį, lapkričio! . .. * ™ , . / l ų 
0 . . . . 'zieciams mokiniams maisto pa-
3 d., 1 vai po pietų kviečiamas,, ,. . . , , . . .;. ^,, . . ... ikeli uz vieną dolerj jau atsihe-Chicagos apskrities vargonimn 

T. Marijonai ir Vyr. Statybos s t o v u > kurie pavergtiesiems 
Komitetas nuoširdžiai dėkoja \ kraštams turi daug simpatijų, 

kų susirinkimas. Bus aptaria
ma visa eilė svarbių reikalų. 
Vargonininkai kviečiami laiku 
atvykti. 

X Inžinierius Antanas Ru
dis, Chicagos Augštesniosios 
Lituanistikos mokyklos bičiu
lis, kalbės apie savo kelionę po 
Europą ir parodys filmą iš ke
lionės lapkričio 5 dieną Chica
gos Augšt. Lit. mokyklos mo
kiniams Šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

X Algirdai Brazis ir soliste 
Monika Kripkauskienė dainuos 
Lietuvos Gailestingųjų Seserų 
Sąjungos koncerte-baliuje lap
kričio 12 d. 7:30 vai. vak. Wes-
tern Ballroom salėje, 3504 So. 
VVestern. Solistams akompa-1 
nuos muz. Aleksandras Kučiū-1 
nas. 

X Prel. Ig. Albavičius, ALB 
Chicagos apyg. -pirm. dr. J. Ba-
jerčius, Lietuvos konsulas dr. 
P! Daužvardis, inž. A. Rudis ir 
ALT pirm. L. Šimutis įeina į 
tradicinio ateitininkų koncerto 
garbės komitetą. Koncertas-ba-
lius įvyksta šį šeštadienį, lap
kričio 5 d., 7:30 vai. vak. VVes
tern Ballroom, 3504 S. VVestern 
Ave. 

X F*ank Vizgard, 59 metų, 
žymus verslininkas, ilgiau gy
venęs Marąuįette Park koloni
joje, prieš mirtį gyvenęs New 
Auburn, Wisc, mirė spalio 27 
d. Laidojamas Šv. Kazimiero 
kapinėse lapkričio 3 d. Tą pa
čią dieną 9:30 vai. ryto už jo 
sielą bus pamaldos Švč. P. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny-

pė šie asmenys: Mr. ir Mrs. 

kė ilgesnę kalbą, kurioje išei
damas iš Belgijos krikščionių 

kitą perkelti inkstus, plaučius. 
Iki šiol tai nepasisekė. Tik dvy
nukų tarpe iš vieno galima bu
vo perkelti didesnius kiekius 

Cohen jau sudarė vykdytų tar
dymų raportą, jį išdalino ki
tiems komiteto nariams. Duota 
jiems savaitė laiko įsiskaityti 

)dos ir prigydyti kitam. Tyri- į ^ 50 p u s i . dokumentą. Po to 
mai parodė, kad greičiausiai — 
kraujuje glūdi priežastis, kodėl 
prigydymas negalimas. Numa
toma, kad tas kliūtis neužilgo 
b u s g a l i m a paša l in t i . 

Sugavo sukčių 
Policija sulaikė 55 m. vyrą 

George Ryan, kurs norėjo iš

bus šaukiamas posėdis tolimes
niems veiksmams numatyti. 

Vel skiepys nuo poli jo 
Po keletos mėnesių, vėl nau

jai patikrinus Salk išrastų skie
pų prieš poliją veikimą, Illinois 
valstybėje nutarta tęsti skie
pijimą. Valstybė parūpins ne
mokamai tų skiepų dėl maž 

Sv. Jurgio parapijos baf.nyčią ir po 
to į salę. — Apskrities valdyba 

— Ckicafoa Lietuviu Moterą Klu
bas n-n^ria 'Vard party" lapkričio 
9 d. 7 vai. vak. Dariaus ir Girėno 
svetainėje. Pelnas parengimo buft 
sunaudotas labdaringiems tikslams. 
Veliaunia* projektas sušelpti 30 nav 
laieių Vokietijoje, taip pat nusiųsta 
parama lietuviams nukentėjusiems 
nuo potvynio Waterbury, Coon. -
Klubo parenjnmai atsižymi brangio
mis dovanomis ir malonia atmosfe
ra. Rengimo komitetaa, kuriam va
dovauja Josepkine Lapinskienė ir 
|*ųrelbininko Della Knraitiene, nuo
širdžiai kviečia visuomenę paremti 
šį klubo parengimą gausiu atsilan-
kvmn. — Koreap. 

Prieš diskriminacija 
New Yorko valstybė sudarė 

komitetą kovai su rasine, tiky
bine ir kitokia diskriminacija. 
Komisija susidaro iš 40 asme
nų, kurių tarpe yra ir prel. Ja
mes J. Lynch. 

gauti iš čikagiečio Louis Ya 
gow $300. Yagow papasakojo daug 3 5 % gyventojų. Pirme-
policijai, kad jį Illinois Central nybė duodama tiems, kurie dar 
geležinkelio stotyje ties Ran-' ^pas iekė 20 m. amžiaus, ir 

socialų partiįps pagrindinių dolph sutiko nepažįstamas motinoms, laukiančioms kūdi-
tikslų iškėlė krikščioniškos de- žmogus ir pasakė esąs detek- kių. 
mokratijos pagrindines idėjas, 

į CDUCE ruošiamus priėmimus k r d e m o k r a t u p a s a u l i n J B ą j Q . 
atsilanko vis daugiau labai' k o y ą ^ - m o n i l ) i f U u t ų 

augštų svečių teises, dėkojo už priėmimą ir 
linkėjo pavergtiems kraštams 
jų teisių atstatymo ir laisvės. 

Į š. m. spalio 27 d. New 
Yorke Beekman Tow?r viešbu-

Dofcravolskis (5 pakelius užsa-.^y s u r u o g t ą priėmimą atsilankė Niekas kitas iš egzilų nepa 
kė), Marion P. Khla (5 pake- v i e n i š J T delegacijų apie 40' 
lius užsakė). Po du pakelius 
užsakė: Mr. Povilaitis, Nfr. Pa
lubinskas, Mrs. P. Naujokaitis, 
J. Vaineikis. Po pakeli užsakė 
šie asmenys: Mr. ir Mrs. Nor
vilas, St. Tamošaitis. 

X Ateitininkų koncerto, ku
ris bus šį šeštadienį, lapkr. 5 d 
VVestern Ballroom, 3504 South 
VVestern Ave., kvietimai iš 
anksto niekam nebuvo siunti
nėjami, todėl gerbiamieji 'sve
čiai yra prašomi juos įsigyti 
arba ten, kur jie jau dabar 
gaunami, arba koncerto dieną 
prie įėjimo. Koncerto pradžia 
7:30 vai. vak. 

INSTRUKTORIUS KARO 
AVIACIJOS MOKYKLOJ 

jėgia suruošti tokių plačių pri-
svečių iš šių kraštų: JAV, Bei- ėmimų ir tokios šaunios soli-
gijos, Bolivijos, Kanados, Da- darumo demonstracijos, 
nijos, Graikijos, Indijos Olan- _ M o g | | & U * Ne-
dijos L u k s e m b u r ^ N o r v e g . - ! ^ ^ ^ ^ . ^ g y v e n ą n t i I n . 
jos, Egipto, Indonezijos, Vokie- diana valstybėje. Jieško Sigitis 
t 0 o s Austrijos, < Pastarieji g ^ . ^ A t a U i e p t i šiuo adre-
trys kraštai buvo atstovaujami ^ ^ m N_ m g t 

konsulų ar observator.ų prie B m ) ^ ^ 

X Brooklyno "Darbininkas" 
apie sol. V. Verikaitį po jo kon
certo New Yorke rašo: "V. Ve-
rikaitis turi stiprų galingą ba
ritono balsą, kurį jis sugeba 
laisvai modeliuoti visuose re
gistruose . . . gana sunkios ari
jos' buvo "ištrauktos" laisvai 
pti lengvai, kartu iškeliant mu
zikinį formų turtingumą bei pil
numą. Čia jis pasirodė tvirtas 
ir gilus. .. Verikaitis publikos 
buvo itin šiltai priimtas, kaip 

— Narcizas tr Bronė Tautvi-
*ai# gyv- VVashington, D. C , 
spalio mėn. atšventė savo ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. N. Tautvilas yra Lietu
vos aviacijos pulkininkas ir 
šiuo metu dirba Kongreso bib
liotekoje. 

— Juzės Augaitytės ir Juli
jos Rajauskaites koncertas į-
vyks šį šeštadienį, lapkričio 5 

tyvas ir apkaltino Yagową, 
buk šis esąs S2ksualinis dege
neratas. Žadėjo viską sutvar
kyti, jeigu jam bus įteikta 
$300. Yagow pranešė policijai 
ir kai nustatytu laiku atnešė 
neva tuos pinigus (tikrumoje 
— tik $5, po vieną, ir tuos at
žymėtus), policija suėmė atė
jusį pasiimti voko. 

Miesto išlaidos — daugiau 
puses biliono 

Chicagos miesto tarnautojų 
metinis atlyginimas padidina
mas po $100 ir daugiau. Tokiu | 
būdu padidėjo atlyginimas 11,-
000 policininkų ir ugniagesių. 
Ir jų skaičius taipgi padidina
mas. Iš viso dabar suprojektuo
tas Chicagos miesto biudžetas 
prašoka pusę biliono ir siekia 
$562,177,214. Palyginus su 
1954 metais — biudžetas padi
dėja $78 milionais. 

Lavonas ant bėgių 

Areštuoja misionierius 
Kinijos raudonieji Kantone 

ve! areštavo tris kunigus, vie-, 
ną maristų brolį vienuolį, vieną , 
salezietį brolį ir vieną katalikę 
moterį. Dabar komunistų kalė
jimuose Kinijoje yra 12 sale
ziečių. 

retas kuris dainininkas. .. Tai St. Koncertą rengia jungtinis 
nauja ir daug žadanti pajėga... | vietos veikėjų komitetas. -Kon-
Sol. V. Verikait'r. dainuos šį certo pradžia fr vai. vakare, 
šeštadieni Ateitininkų r?ngia 
mam koncerte, k u r s ivyks R u m t j f f i HlMl Ih*)!Uitai 
VVestern Bąilrocm salėje. 

Chicago Burlington & Quin-
d., Philadelphijoj, CarI Schurz c y geležinkelio* linijoje, 16-js 
Memorial Hali, 420 Chestnut g a t v ė j e , tarp Union ir Halsted 

str., rastas lavonas staliaus £ 
John Michalec, 64 m. kmžiaus. j 
Policija mano, kad jį bus užmu ' 
šęs prekinis traukinys. To ne
laimingojo įvykio niekas nema 
te. 

AUŠROS VARTŲ 

mūsų Vilniaus šventovia, 
istoriją bei padavimus. 

bei maldas 
rasite kun. dr. J. Prunskio kay 
putėje "Aušros Vartai". 

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

nta&kymu« BU pinigai* siuskit*-

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, DL 

iiiiiiliiililliiilillililiiillllIlHilllliimillill 
Ar Marija apsireiškė Iietuvoja 

Ataakymą rasite J. Budzeikoa kny
gutėje 

MARIJOS APSIREliKIMAI 
ŠILUVOJE 

Raina 40 centų 
Ją galite gauti 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8. ILL. 
.iiiiiicitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii 

VLsIenM vert* perskaltjtl LMoiini 
romant 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
I t o m u 324 pusi., kaina SS.00. 

Romanas parašytas pasai Istorinius 
dokumentus, pačių Kraity Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiaga. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryca Ir vaizduoja temaičlų 
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. 

Uiaakymus adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave.. 

Chicago 8, 111. 

Remkitc dfei. Draugą! 

Robertas Micksls, Elenos Mickels 
iš Marąuette Park .sūnus, tarnau
jąs JAV karo aviacijoj, šiomis die
nomis pakeltas į pirmuosius leite
nantus ir paskirtas instruktorium 
Kandidatų \ aviacijos karininkus 
Lackland oro bazėje San Antonio, 

6k>je. Pašarvotas Mažeika- Texas. Prieš savaitę jis buvo par-
Evaris koplyčioje, 6845 South 
VVeatarn Ava. 

vykęs namo dalyvauti brolio Gilber
to vestuvėse ir keletą dienų pavie-
itti M* **t&*i 

Kunigaikštienes Birutes D-jos Chicagos Skyriaus V-ba š. m. lapkričio 
19 d. 7 v. v. Western Ballroom,.salej, 3504 S. Western Ave. rengia 

30m. Sukak. Jubiliejinį Koncertą-Balių 
dalyvaujant Liet. Operos solistei JUZEI A U G A I T Y T E I , prof. 
VL. JAKUBENUI ir dramos aktorei Z I T A I KEVALAITYTEI. 

Maloniai prašome visus atsilankyti į šią lietuviiko meno ir tautinių rūbų 
šventę. Už tris taisyklingiausius ii grasiausiu* tautinius rūbus bus skiriamos 
vertingos premijos. Baliui gros padidintas B. JONUŠO orkestras RENGĖJOS 

:^s 

, . v 
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DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Dfcleiii HŲ dieiiŲ ĮIIIIII>WM, k*n> b U t n fafimybes 

M U kaidienhM ivyktu. Tam idkaid 4Mwrtb daraci 
Šiais mrtau sueina 50 mėty kaip atkovota 

MKjai tebūnie minimai iūkia: Įrira~rifn—t fietuviik 
km" UiJuaittt, o Siao meta — lietavHkaa 
paa tveadamai ¥i m. sukalt) mm (uktrizno dueafoje, daro B 
auką: naujienai -kaitytojum* triūsime dienralt? per menet] laiko 
malonėkite auiuati adresą savo ar kito kaus tuo interesuojasi 

"Drangas" fra suteikęs arti 1,000 
tosmatorių, kas kafadkuį duoda mokslo 
oallu* styra*; moterų, >anniiuo iatcid»i«*u, skaota, stodest*), 
kasos pataariją; kasmes dvoda $l,0OU 
trtarpoie aĮiaaailifao rmkitašm kfirhd 

"Drangas" tari tavo beantrada/oha f anailijn, f įlaiaMliiii, 
BraaiHjoje, Argentinoje, CBfje, SvedajaK Belgijoje, Vokfcdjoje, JWJMa#įŽ 
IraUjofe, Prancftfljoje, net Ir \aotraMjoje. 

ritresite progos •ustpaaiati oa geriaoshi Betargaa 
dar neskaitote, atsiuskitr savo adresą, o taip pat ndrosoi avo 
io dar neskaito b mes per mėnesi laiko JDrsugą*' siuabne ke 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenuc 

CHICAGO 8, HUNOD 
v 
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