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PREZIDENTO PAVADAVIMO REiKAU 
Pavergtieji Molotovo kalboje 

SALOMĖJA NARKĖUŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTTNfiS TAUTOS. — Molotovo kalba JT Generalinei 
Asamblėjai rugsėjo 23 d čia pavadinta poženevinio tono, bet nepo-
ženevinio turinio. Tokia yra JAV valstybės departamento nuomo
nė. Ji buvo pareikšta spaudos šefo tuojau po Molotovo kalbos. 

Kai JAV spaudas šefas žuma apie nusiginklavimą ir atominių 
ginklų uždraudimą kalbėdamas 
Molotovas, nors ir apgailestauja, 
kad nieko nenuveikta, bet jau 
gana viltingai žiūri į busimus pa 
sitarimus, nes vis pabrėžia, kad 
Sovietų Sąjunga sutinkanti svar 
styti visų pasiūlymus. 

listams kalbėjo apie JAV įspū
džius dėl tos kalbos, viena ame
rikietė korespondentė viename 
privačiame pasikalbėjime dar ge 
riau apibūdino tą kalbą. Ji siūlė 
tokią antraštę rašiniui apie Mo
lotovo kalbą: „Nors tu ir avinė
lio kailyje, bet aš vistiek žinau, 
kad tu vilkas". 

Viliau avies kailyje 
Ir tikrai gi Molotovas buvo tas 

bolševikų vilkas avies kailyje. 
Daugeliu atvejų jis išvengė ame
rikiečių kolicjimo senu sovietų 
stiliumi. Bet jis vistiek savo pa
sakė, tiktai kitais žodžiais. Jis 
net keliais atvejais gyrė preziden 
tą Eisenhowerį, nepamiršdamas, 
žinoma, atitinkamo kredito ati
duoti ir Bulganinui. 

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
Molotovas oficialiai pakvietė Jtf- j t a u t a s> ** Paraščių paprasčiau 
tas valstybes", kuo reikia pirmų ' « * »% .1 • » ' * j i t e ™ »e 

pirmiausia suprasti JAV, panai- taiko šalims, kurioms tai visiš-
kintl užsieniuose karines bazes. ** n e t r a k a - T o 8 ** l v s J™ ^ 
Priminęs, (kad sovietai jau prieš praktiškai įrodžiusios kad jų 
tai kinams (raudoniesiems) buvo santykiai su kitomis valstybėmis 

Molotovas apie pavergtuosius 
Pabrėždamas, kad daugelis pa-

ų, o ypač Ženevos 
rodą, jog vyksta-

naujų dalykų tarp-
orizonte, čia pat jis 

toli gražu dar ne
reiškią, jog: visi sunkumai nuga
lėti. ,,Pavyidžiui, — jis sakė, — 
kaikurie vis dar tebekalba apie 
vadinamus satelitus. Bet kai jie 
šitckiu būdu duoda suprasti, kad 
jie galvoja apie Rytų Europos 

starųjų p 
konferencr 
ma didelių 
tautiniame 
įspėjo, kad 

sugrąžinę Portartūrą ir dabar 
kati k sutarę suomiams grąžinti 
Porkallą, jis pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga šiuo metu „užsieniuo
se" neturinti jokių savo bazių. 
Jam atrodė, kad iš to seka logiš
ka išvada kviesti ir kitas valsty
bes panašiai pasielgti. Tik čia Mo 
lotovas, matyt, negalvojo apie 
karines bazes Pabaltijo kraštuo
se ir satelituose. 

O kaip su Pabalti jut 
Panašus sovietų pasiūlymas, 

anądien, kaip pasakojama, buvęs 
įvesdintas ir slaptuose JT nusi
ginklavimo komisijos posėdžiuo
se. Tada sovietų atstovas, pana
šiai kaip dabar Molotovas, pasi
gyrė, kad sovietai jau panaikinę 
savo bazes ir kviečią kitus jais 
pasekti. 

Tada prezidento Eisenhowerio 
specialus patarėjas nusiginklavi
mo reikalais Harold Stassen so
vietus paklausė, o kaip gi būsią 
su sovietų karinėmis bazėmis Pa
baltijo kraštuose. 

Iš to reikėtų manyti, kad JAV 

gali tikrai vystytis, jei tik tau 
tinio suverenumo ir draugiškumo 
principai tarp tautų būtų "taiko-

_ • 4 1 " * * 
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šitaip Molotovas pasakė, bet 
jo kalboje anksčiau buvo įrašyta 
šiek tiek kitaip. Pirmykščiame 
tekste po frazės „jie taiko ša
lims, kurioms tas visiškai netin
ka", Molotovas buvo pasirašęs tą 
frazę ne kaip sakinio pabaigą, 
bet po jo dėjo kablelį, ir toliau 
sakė: „ir kur žmonės yra pasiekę 
žymiai augštesnį lygį savo glau
džiame ryšy su vyriausybėm, ne
gu kaikuriose kitose pasaulio ša-
lyse". 

Žinoma, šis paikeitimas nėra es 
mingas, bet būdingas, juo labiau, 
kad jis buvo vienintelis. 

Sovietų pavergtųjų tėvynių 
žmonėms iš Molotovo pareiškimo 
galėtų dar būti įdomu ir tai, kad 
jis visur pabrėžė, jog Sovietų Są
junga pilnai pripažįsta tautų ap
sisprendimo teisę. 

Sitai sovietai jau ir įrodė. Nu
statant šios sesijos darbotvarkę, 

vistiek nepripažįsta, kad Pabal-1 jie visur balsavo už Kipro, Alžy 
tijys būtų Sovietų Sąjungos da- ro, Maroko ir kt. klausimų įtrau 
limi. Iš sovietų taško, kaip ir ne- kimą, tvirtindami, kad žmonės 
galima būtų kitaip tikėtis, Pabal 
tijvs laikdmas „išspręstu klausi
mu" ir integralia Sovietų Sąjun
gos dalimi. Nors oficialiai nie
kas jokio pranešimo nebuvo pa
daręs apie tą Stasseno ir Sobole-
vo dialogą, bet čia suprantama, 
kad Stassenas anam davęs su
prasti, jog Porkkalos sugrąžini
mas nedaug ką tereiškiąs, nieko 
nežinant apie jų bazes Pabaltijo 
respublikose. 

Atnaujinta plokštelė 
Grįžtant prie Molotovo kalbos, 

kuri Bulganino vardu išminėjo 
sovietų nusistatymą įvairiomis 
aktualiomis problemomis, reikia 
pasakyti, kad jis buvo toks pats 
kaip ir Stalino laikais čia šimtus 
kartų dėstytas. Tik tas skirtu
mas, kad visa tai pareikšta švel
nesniais žodžiais. 

Kaįp anuo metu, taip ir dabar 
sovietai prašo pripažinti komu
nistinei Kinijai „jos užsitarnautą 

turi turėti teisę laisvai apsispręs
ti. 

Bet jei kiek persikeisime į šių 
metų pavasario įvykius, tai ta 
pačia proga galima prisiminti, 
kad, kai Ženevoje posėdžiavo So
cialinė ir Ekonominė Taryba ir 
JAV ten reikalavo tautų apsi
sprendimo teisės ir Lietuvai,, 
Latvijai bei Estijai, tai sovietai 
tos teisės nesutiko pripažinti. Jų 
atstovas tada tvirtino* kad Pa
baltijo respublikos savo „laisva 
valia ir noru" tapusios sovietinė
mis respublikomis. 

Taikingas sambūvis 
Norėdamas dar labiau sustip

rinti sovietų „taikingas" inten
cijas, jis Asamblėjai pasiūlė re
zoliuciją, kuri kviečia prie toli
mesnio tarptautinio įtempimo 
mažinimo ir bendradarbiavimo 
plėtimo. Jo kalba užtruko visą 
vai. ir 20 min. Buvo apsirengęs 
naujitelaičiu tamsiai mėlynu kos 

Peronistoi bando bėgti 
su pin'gy maišais ' 

BUENOS AIRES, rūgs. 27. — 
Paragvajaus laivas su Peronu iš
vyko iš Buenos Aires uosto ir iš
metė inkarą paplaukęs toliau, bet 
vis dar Argentinos vandenyse. 
Paragvajaus ambasadorius skel
bia, kad dar negautas formalus 
Lonardi valdžios leidimas iš
plaukti laivui su Peronu. 

Peronistams nešant į saugias 
vietas savo asmeniškus kailius ir 
pinigus, naujoji vyriausybė daro 
ką gali, kad surastų paslėptus 
turtus, nes gerokas skaičius di
džiųjų peronistų yra praturtėję 
neteisėtais būdais. Tuo tarpu žiū
rima, kad didžiosios žuvys nepa
bėgtų į užsienius. Dvi tokios jau 
pagautos bėgančios į užsienį su 
daugiau kaip milionu dolerių. 
Tai artimas Perono draugas ir 
biznio partneris atsargos karinin 
kas Aloc ir jo brolis. Karininkas 
buvo Buenos Aires provincijos 
gubernatorius.' 

Greitą pripažinimą 
diktavo geri norai 

WASfflNGTONAS, rūgs. 27. 
— Taip greitai duotas Amerikos 
pripažinimas naujajai ArgentU 
nos vyriausybei turi reikšti, kad 
Washingtonui patinka naujosios 
vyriausybės pareiškimai apie bū
simą vidaus ir užsienio politiką 
ir. kad jis nori padėti naujajai 
vyriausybei nugalėti daugybę 
sunkumų. 

Argentinoje jieškoma 
darbininkų paramos 

BUENOS AIRES, rūgs. 27. — 
Darbo Konfederacijos gen. sek
retorius po pasitarimo su prez. 
Lonardi per valstybinį radiją pra 
nešė, kad jai Perono atiduotas 
laikraštis La Prensa lieka jos 
žinioje. Larkraštį Perono reži
mas konfiskavo 1951 m. iš tur
tuolių Paz šeimos. 

Toks vyriausybės nusistaty
mas, manoma laikinis, yra sun
kiau suprantamas, bet šiuo metu 
greičiausiai mirtinai reikalingas, 
nes jai reikia turėti ne tik karių, 
valdininkų ir laisvųjų profesijų, 
bet ir darbininkų simpatijas. To 
tikslo siekiant taipgi pranešta, 
kad darbininkai nieko nepraras, 
ką yra gavę Perono režimo metu. 

Kariai iš Austrijos 
Vokietijon nevežami 

MASKVA, rūgs. 27. — V. Vo
kietijos spaudoje būta užuomi
nos, kad iš Austri jos išvežta Sov. 
Rusijos (kariuomenė atsidūrė R. 
Vokietijoje. 

Per Tassą Kremlius skelbia, 
kad žinia yra didelis melas 

i Gydytojai mano, kad pilnai 
ir greit Eisenhoweris pasveiks 

i i i n — — • — » 

DENVER, nigs. 27. — Geriausi krašto širdies ligų specialis
tai tiria prez. Eisenhowerio Ugos stovį ir praneša, kad širdies smū
gis buvo stiprokas, bet ne stipriausias. 

Liga žinoma, komplikacijų tuo t ĮZ Z 77~Z Ųl l 
V)ar 5 amerikiečiai 

paleisti iš Kinijos 

Paskutinė prez. Eistnlfower nuotrauka prieš ligą. Po nuodugnaus ligo
nio apžiūrėjimo gydytojai skelbia, kad širdies smūgis buvo vidutinis, 
bet neišsaukė komplikacijų. (INS) 

JAV ir Sov, Rusija pasiūlė 

tarpu nebuvo, ligonis tebėra de-
guonio palapinėje ir laikosi stip-

. . » •lai. 
Ligonio tyrime dalyvavęs žy

mus širdies ligų specialistas dr. 
VVhite pareiškė, kad apie smūgio 
padarytą žalą būsią galima pasa
kyti tik maždaug ui savaites, bet 
dabar nėra pagrindo pesimizmui. 
Po panašių smūgių atsigaunamą 
ir ilgai gyvenama. 

Prezidento gijimas bus ilgo
kas, todėl yra reikalo svarstyti 
jo pavadavimo klausimą. Teisin
gumo departamentas prašytas 
pareikšti nuomonę apie tai, ko
kias pareigas ir kam prezidentas 
galėtų pavesti, nes, daleiskim, 
svarbių raštų pasirašymo klausi
mas yra kasdien aktualus. 

Administracijos politinė linija 
dėl prezidento ligos nenukentės, 
nes jos kryptį dabos vyriausi pre 
zidento bendradarbiai — kabine
to nariai ir saugumo taryba. Ras 

Egipto vyriausybei 

VVASHINGTONAS, rūgs. 27. — Bėgdamos už akių Maskvos 
intrigoms Vid. Rytuose, JAV pasiūlė parduoti Egiptui ginklų ir 
galvoja apie kredito suteikimą. 

Egiptas pasiūlymu patenkin
tas, bet prašęs finansinės para
mos, nes trūksta tvirtos valiutos 
sąskaitai apmokėti. 

Piniginiam reikalui sutvarkyti 
išeitis bus rasta, nes JAV nega
lės padaryti mažiau už Maskvą. 
Ši gi pasiūlė ne tik sunkiausius 
ginklus parduoti*, bet ir leisti už 
juos atsilyginti medvilne, kurios 
Egiptas turi daugiau, negu jam 
reikia. Egipto premjeras pakvies 
tas lankytis Rusijoje. Nereikia 
abejoti, kad tą kelionę Kremlius 
nori panaudoti jam naudingam 
moStui padaryti. 

Sovietų slapto pasiūlymo smulk 
menos nežinomos, bet amerikie
čiai sužinojo, kad siūloma par
duoti tankų, artilerijos, spraus-
minių lėktuvų, karo laivų ir pės
tininkų reikmenų. Tas Maskvos 
žygis turi padidinti Vid. Rytuo
se esant} įsitempimą, gal net 
Egipto — Izraelio karą išprovo
kuoti. 

JAV žygis labai nepatiks Izra
eliui, bet Washingtonas negali 
leisti, kad Egiptas pereitų prie 
rusiškų ginklų;. 

• Tik du danai panorėjo ke-
kiekvienas sovietų kareivis iš liauti Rusijon, kai geležinkelių 
Austrijos esąs parvežtas į Sov. 'turistų biuras paskelbė organi-
Rusiją. Evakuacija atlikta iki zuojąs ekskursiją Rusijos pama-
rugsėjo 20 d. Įtyti. 

vietą JT"; kaip tada, taip ir da-! tiumu ir kalbėjo senu oratorišku 
bar jie jaudinasi, kad nėra „tvar- tonu, kartais šiek tiek užsikirsda 
kos" Korėjoje ir Indokinijoje ir maa ar pakartodamas žodžius 
kad vedama karo propaganda, .tose vietose, kur pasibaigdavo 
kad šaltasis karas vyksta, kad 
Vokietija neapjungta ir 1.1. Tik dar mažiau buvo korespondentų. 

puslapis. Publikos nebuvo daug, Juodas taika* yra sovietinė Vokietija, kuriai Maskva suteikė teisę 
tvarkyti susisiekimą su kaimynais. Esama baimės, kad ta teisė bus 
panaudota Berlynui blokuoti. (INS) 

Taifūnas nusiaubė 
amerikiečių grupę 

TOKIO,xrugs. 27. — Stiprus 
tropi'kinis taifūnas nusiaubė Iwo 
Jima salą (apie 500 mylių į pie
tus nuo Tokio) ir rieda Kinijos 
žemyno link. 

Saloje yra 500 vyrų amerikie
čių karių įgula, kurios žmonės 
nenukentėjo, bet visi pastatai sa
loje sugriauti. Vakar pradėta įgu 
lai viską vežti lėktuvais iš Japo
nijos. 

Uraganas Janet sukinėjasi Ka
ribų jūroje su tendencija smogti 
| centrinę Ameriką. Jau aplankė 
daug salų ir padarė nemažos ža-
los. 

-

Buvęs karalius dabar 
sutiko būti premjeru 

PARYŽIUS, nigs. 27. — Cia 
gauta žinia, kad buv. Kambodijos 
karalius Norodom Sihanouk su
tiko būti premjeru tris mėnesius. 
Pirmiau jis buvo tos pareigos at
sisakęs. Nežinoma nuomonės pa
keitimo priežastis. 

Tas europiškai išauklėtas ka
ralius savotiškai tarnauja savo 
kraštui, tačiau niekas jam nega
li prikišti patriotizmo stokos. 

Karaliumi būdamas anais me
tais staiga išvyko į Siamą ir pa
reiškė, kad negrįš tol, kol pran
cūzai nesutiks duoti prašytos ne 
priklausomybes. Prancūzai nusi
leido. 

Jis nori savo krašte galimai 
tikresnės demokratinės tvarkos 
ir feodalizmo naikinimo. Kai val
džią turinti partija jo reformoms 
priežinosi, jis atsisakė sosto ir 
pasidarė eiliniu piliečiu, kad per 

HONG KONGAS, rūgs. 27. — 
Vakar ant dviejų anglų laivų čia 
atvyko iš Šanchajaus penki Ki
nijos komunistų išleisti ameri
kiečiai, jų tarpe 62 metų vienuo
lė karmelite sesuo Teresė. 

Medvilnės brokeris Kanady po 
puspenktų kalėjimo metų atvy
ko labai blogame stovyje ir tuo
jau padėtas ligoninėn. 

Šiems atvykus, iš kom. Kinijos 
jau bus ištrūkę 14 amerikiečių, 
iš 43 pažadėtų išleisti Ženevos 
pasitarimuose. 

U Paleido is Span 
admirole Raederį 

BERLYNAS, rūgs. 27. — Va-
kar iš Spaudau kalėjimo išleistas 
buv. Vokietijos didadmirolas 
Raeder, Nuernbergo Tribunolo 

tų pasirašymas greičiausiai teks nuteistas kalėti iki gyvos galvos 
viceprezidentui Nixonui, jei gy-! kaip didysis nacių Vokieti jos ka-
dytojai nutars, kad tas darbas | ro nusikaltėlis. Jam dabar 79 me-
nepaliktinas prezidentui Eisen-
howeriui 

Ligonio pervedimas i kitą li
goninę nesvarstomas, nes ten 
esančios geros gydymo sąlygos. 
Dr. VVhite vakar vakare išvyko 
atgal į Bostoną, nes ligonio sto
vis buvęs labai patenkinamas. 

Indija ima kalbėti 

tai ir silpna sveikata. 
Spaudau kalėjimą, kur kalina

mi Nuernbergo tribunolo teisti ir 
gyvi palikti Hitlerio režimo svar
bieji pareigūnai, administruoja 
visi keturi Vokietijos okupantai. 

Kanada skundžiasi, 
kad jos rinkę ardo 

- . • OTTAWA, rūgs. 27. — Vakar 
a p i e SUValStybin imę č i a prasidėjo JAV — Kanados 

NEW DELHI, nigs. 27. — 
Indijos vyriausybė davusi supras 
ti, kad suvalstybins bankus, 
draudimo bendroves ir žymesnį 
pelną duodančias pramonės ša-
Kas. 

Pasisakymas yra ne vyriau
sybes, bet kongreso partijos, 
kas lygu pačio premjero Nehru 
nuomonei. 

Laikų ženklas? 
LONDONAS, nigs. 27. — So

vietų radijas praneša, kad suda
rytos dvi naujos ministerijos, ku
rių viena rūpinsis tekstilės, o ki
ta lengvąja pramone. Ministe-
riais paskirti ne žinomi partiniai 
veikėjai, bet vadinami techno
kratai — gamybinio ir adminis
tracinio aparato specialistai. 

Kalendorius 
Rugsėjo 27 d.: šv. Kozmas ir 

Damijonas. Lietuviškas: Maldo
nis ir Davila. 

ūkinės komisijos posėdžiai aptar 
U Kanados skundui, kad JAV da 
romos kitiems kraštams dovanos 
žemės ūkio produktais atima 
rinkas Kanados produktams. 
Ypač suardyta esanti kviečių rin 
ka. 

JAV posėdyje atstovauja vals
tybės sokr. Dulles, žemės ūkio 
sekr. Benson, prekybos sekr. 
Weeks ir iždo sekr. Humphrey. 

Daug darbininku, 
mažai specialistų 

ST. LOUIS, rūgs. 27. — Cia 
vakar kalbėjęs darbo sekreto
rius Mitcbell užminė, kad iš 67 
milionų dirbančių asmenų tik de
vyni milionai yra darbin'nkai 
specialistai. Tokia padėtis labai 
nepageidautina, todėl susirūpin
ta darbininkų specialistų paruo
šimu. 

• Olandijoje uždaryti trys ka
lėjimai, nes pritruko kalinių. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
L New Yorko vertybių biria vakar reagavo į prez. Eisenho-

voerio ligą akcijų kainų kritimu. Pradžioje pirkimas — pardavimas 
buvo lėtas, bet pagyvėjo kainų kritimui pasireiškus. 

— Jugoslavijos atstovas Jungt. Tautose pasiūlė Rytams ir Va
karams nedidinti karinių biudžetų iki bus sutarta nusiginklavimo 
apimtis, tvarka ir kontrolė. 

— Pakistano sostinėje susirinko Manuos pakto valstybių ka
riniai žinovai Pakistano vietos komunistų agresiją atremiant nu
statyti. 

— Pirmoje eilėje, žinoma, visų rūpestis sukasi anie tai, kad 
prez. Eisenhotoeris greit ir pilnai pasveiktų, tačiau abi politinės 

rinkimus atvestų valdžion kitas partijos tuojau pradėjo planuoti kitų metų prezidentinius rinki-
iėgas. Per neseniai įvykusius rin-1 mus jau beveik tikros, kad prez. Eisenhotoeris nebeus prezidentinis 

».:4- L»I_AJ»I kandidatas. Iš Europos ateina žinios, kad ten matomas demokra
tų grįžimas į valdžią. 

— Kremlius jau pradėjęs vykdyti Adenaueriui duotą paKadą 
paleisti karo belaisvius ir ištremtuosius — pirmieji 1Ą jau grįžę 
Vokietijon iš Bykovo stovyklos, kur telkiami Vokietijon grąžinami. 

— Komunistiniai Albanijos ir Bulgarijos režimai pasiprašė 
priimami į Jungtines Tautas. 

kimus jo sukurta partija laimėjo 
visus parlamento narius. 

Oras Ghicagoje 
Apsiniaukus, temperatūra apie 

70 laipsnių. 
Saulė teka 6:43, leidžiasi 6:43. 
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SMOGS Į STULPĄ. 

Rašo DP n - a t r r / t j 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
^ ^ 4 3 4 2 A-che i Ave., Chicago 3 2 •___-_»• 

Nuoding i grybai 
Tokių grybų, koki Lietuvos šeimininkes dažnai klaidą daro, 

miškuose auga, čia Amerikoje kttik rautuVėje pasirenka dėže 
beveik nšra. O jei kartais ir pa-. su didžiausiais grybais. Seimi-
sitaiko šiek tiek panašių į ge- ninkės net nežino, kad juo la-
ruosius Lietuvos grybus, čia jie biau subrendęs grybas, juo la-
yra nuodmgi. Pavyzdžiui didieji biau sunkiai virškinamas. 
šilbaravykiai Lietuvoje yra- val
gomi ir gana skanūs grybai,- o 
Illinois ąžuolynuose jiems pana
šūs grybai yra labai nuodingi. 

Kaip pažinti miške augančius; 
nuodinguosius grybus ? Tai" ne
lengvas klausimas. Daug žmo
nių mano, kad tos rūšies grybai. 

pagalba ovarinė veikla gali būti 
paakstinta ir gali būti viltis vėl 
tapti kūdikio motina. 

Trvs Atwater, Ohio, augSUsniosios mokyklos futbolo o t e l i o nni 
žuvo i¥ du kiti jauni k r e i v i a i žuVo, kai jn sutomobHiir » ^ ° i ;

k f ^ -

les 
čiu. 

• T ' 

o ir" dtt kiti jmmi kffiemm žuvo, K » . jų a_«™.«™..o »~~™>j "r: 
ir smogT* į- ahilpe: ne toU AMaiie*. Jaunuoliai va i tavo 80 m v h * J f f i -

T i i f ' — •' • į l 1 " l'""1 — 

Verčia priimti Lietuvos 
pilietybę 

" * O s t - W e s t K u r i e r " ( N r . 3 4 ) 
paduoda iš Klaipėdos tokią in
formaciją: "Patikimomis žinio
mis j Krasnojarsko sritį iš
tremti Klaipėdos Vokiečiai ver* 
čiami priimti Lietuvos piliety-

1956 METŲ 
CELĖVIZUOS • 

1C ir NEŠIOJAMI KADIJAI 
4ugftoa kokybia fonografai 

- DULKIASIURBLIAI — 
Elektriniai laikrodžiai 

ViDAUS I R LAUKO AHTENOS 
- TV IR RADIJO LEMPOS — 

BATERIJOS — DALY 8 

TeL ofiso ir boto OLymplc 8-4156 

DR. P. KISIELIUS 
. J Y T O J A S IR G H 1 R U R O * 

4938 W. 15th S t , Oiceit 
Kasdien 1—t • . ir 6—it v. vakare 

šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1526 So. 4»th AT<\ 

'IM. t e i e i __k.t_yeTtt. S - S S l V , j e 
atsiliepia, SS-kite KBdsie i - I » « 

M. EMILY V. KRUKAS 
D Y T O J A IR C H I R U R * * 
H 4 6 & Archer A v a 

lien popiet nuo l2-8:6v > 
pirm., antr., ketvlrt. 6-8:80 • 

rree_a<i lemais tik susitarus 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAF 
s a u j a s adreaaa . 4 2 5 6 V*. 6Srd H» 

Ofiso tei. KE-uu™* 5-4410 
t&estd. tėtei. Gfttovefeu s-oe* . 

• landos , i — i p. m. 1—b i 
Penktadieni tik popiet. 

TrsCtad. ir SeStad. pasai 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
rekordavimų aparatu 

TAISYMAS 
atl iekamas patyrusių inžinierių 

- VISKAB GARANTUOJAMA -•» 

iJLi-Dflinfl. 

Grybų nuodingumas priklauso kurie kirmyja, esą nenuodingi — 
nuo žemės ar klimato, kur jie'jei kirmėlaičių jie nenunuodija, 
auga. Sakoma, kad lepšės ir ka- tai ir žmogui nepakenks. Toks ~ — nuodijimo rankų _*i*K>_ ir Saip sveikatai 
zelėkai, Wisconsino miškuose au samprotavimas yra klaidingas, | Je' A * ^ *° *" •" ^ i iifcai pakfeiikti. tfbntftiikias 
gantieji, yra geri valgomieji nes ir daugelis šungrybių kir- j 3unSryiH • Į ^ ^ ^ ^ & n»ft«bnų 
grybai, gi šiema panašūs grybai, myja, o beveik kiekvienas šun- BAJfffMm> mSAMTMAl į kvapto i* y*a lattta nuocttttfas. 
gausiai randami Indianos gino- grybis žmogui yra nuodingas. K&4*JSia*CJS Dėl to su šiuo chemikalu neikia 
se, yra nuodingi. Dilnois ąžuo- Kiti virdami grybus įkiša žvil- * elgtig atsargiai, 
lynuose yra keletas rūšių lepšių gantj sidabrinį šaukštą arba^ Klausia Jt & — Amerikoje Įįtomjm y. o i — fifeu 4f>i*i» iš-
ir kazelėkų. Vieni jų yra skanūs naują sidabrinį pinigą. Jei si- gyvenu- jau 4 m. ir dabar turiu tekėjusi motefją turtu v4eH*> vai 
ir nenuodingi, bet kiti yra labai dabras pajuosta, esą grybai nuo d a u g rtemakmumų s * delnu* pra- ^ get p r į ea tris metus prftdė-
nuodmji. Dėl to reikia būti vie- dingi; o jei nepa juosta — gry- kaitavimu. Best kiek susijaudi- j o ^ ^ m a n mėnesinės, o da- II 1 1 T £ " 1 JT V I S I O H 
tinių grybų žinovu, kad atsky- bai esą geri. Toks sidabru ban- n u s ypatingai bekalbant su pa- b a r j a u b u s a p į e 20 mėnesių i fcJJ I T - L - T - T IS^IV^I I 
rus geruosius grybus nuo nuo- dymas grybų nuodingumui nu- neiėmis> tuoj prasimuša pratari- k a i p ^ 8 ^ nesergu. Karo metu ( J f r a t e S - S e r v l C e J 
dingų jų. Čia taipgi gausiai auga statyti jokios vertės neturi, o t o lašeuai i* beinatant delnai pa- sąlygos neleido turėti daug vai- 8i.Su So. Hafeted — DA 6-6887 
toki gražūs grybai, geltoni lyg kartais net geriausi grybai si- l i e k a 3ĮapĮ. Turint reikale; su d- ^ ^ ^ reikėjo palaukti: frra-
auksas ir grybiškai kvepią bei dabrą temdina; vilizuotais žmonėmis, reikia pri- g ^ patarti — atsakyti, a* aš 
labai panašūs į Lietuvos vove- G r y b ų valdiškieji žinovai sa- silaikyti mandagumo; jei nepa- 6ėg, g^^m turėti vaikai su 
ruškas, bet jie yra labai nuodm- k o k a d J e i gry^į a U g a švarioje duosiu rankos, įsižeis, o paduoti daktaro pagalba, ar verta ktfeip-
gi. Cia daug lietuvių "voveruš- vietoje, jei perlaužto grybo mė- šlapią ranką atsisveikinant su t|g pas gydytoju*, ar galiu ttarė 
komis" apsinuodijo. j * y,^ standi, balta ir skaniai ponia ar panele, net baisu daro* ti viltteS? M^dit su vyru Tatns-

Amerikiečiai ūkininkai turi sa kvepia, jie yra pusėtinai saugūs si. Be to su šietiiuojartaioff 
votišką skonį. Jie yra menki valgyti- Tačiau grybai, kurių 
grybų mėgėjai ir dar mažiau ,mėsa esanti panaši į kamštį, iš-
jie nusimano apie grybų nuodin- akijusi, perminkšta ar perkieta, 
gumą. Jie valgo tik baltuosius a r D a & laužtoji vieta rasoja 
pievoje augančius, vadinamus baltu skysčiu, arba jei pažaliuo-
"button mushrooms" grybus, ir Ja ar pamėlynuoja, jei kvapas ne 
miškuose augančius didžiulius skanus, arba paiaiaus skonis 
garbiniuotus, lyg smegenys, va- yra gaižus ir nemalonus — to-
dinamus "sheepshead mushro- w grybai tikriausiai yra nuodin-
oms'* grybus, o kitokių grybų S* 

0r. Nina KRIAUČELIOMITE 
ICydytoJa ir ChlrarsjS) 

MOTKRV LJGV IH AKUŠERIJOS 
SPKCIAlilSTA 

1150 West Tlst Straet 
(kampas Tlst Ir Csilfornia) 

TtL ofiso ir rez. REpablk 7-4146 
Vai. 11-J ir « - • v. r. seM. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pAgal susitarime 

OK. IRENA KUKAS 
(Oydytojs Ir Chirurge) 

i t m i K i r m V A I K U L H H 

OflSO tCi. GLAffldf 
tlssAdestclIns: IJkfayetie M I 1 > 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURUA&* 

¥IU West 47tb Street 
tktmųma 47Ui ir B«f%nltasji 

Vai.: nuo 1 iki 4 ir 6 iki » v n , 
Scstad nuo f iki C wtL. tsskyr sf« 

jie nevalgo, bijo valgyti. Dau- Gerus grybus ir voverys megs 
guma amerikiečių stebisi, kad | t a valgyti. Itokius grybus vove

rys valgo, ir žmogui tinka val
gyti. Bet retai tenka matyti vo
verį grybą; begraužiant. Tad 
grybautojui nekokia,jfr to nauda. 

lietuviai renka ir valgo kelmu
čius, kurių gausiai auga Illinois 
ir Indianos miškuose. Kelmu
čiai yra skanūs ir geri grybai. 
Gi nepažįstą kelmučių, vadina 
juos "todastools" (šungrybiai). 

Vien tik grybų gražiai išvaiz
da nepasimoka pasitikėti. Kai-
kurie grybai Amerikoje yra la
bai gražios išvaizdos, yra mėsin
gi ir turi charakteringą grybiš-
ką kvapą, tačiau juose lygiai 
kaip ir ir pas musmires yra 
smarkūs nuodai, vadinami "mus 
carin". 

Ir gerieji grybai, jei per
augę, susenę arba netikusiai kon 
servuoti, pasidaro nuodingi. 
Skaniausi ir sveikiausia valgyti 
tai mažučiai, neseniai išdygę gry 
bai. Perkant net baltuosius 
"button mushrooms", šeiminin
kės privalo pasirinkti mažesniuo 
sius, jaunesniuosius grybus. 

rankomis ir gerą\ darbą sunku 
gauti, ir tenka man del ta daug "Drauge". 
nukentėti, Prašau, p. d&ktare, 
pasakyti, nuo ko tas prakaitavi-

ta4 if anksto dėkojame ut pata
rimus ir lauktame atsakymo 

x 

Atsakymą* V. O Jei t*ns-

nemalonaus reiškinio ateikraty- k l ° * n o r s * l t o s P™*** 
ti. 

priežasties, o ne 
del klimakterijos, su gydytojo 

Atsakymas A. S. Dažniausiai 
delnai prakaituoja pas gerian
čius daug degtinės, pas nervuo-
tus, o taip pat ir nuo daugelio 
kitų priežasčių. Reikia esamas 
priežastis surasti ir jas pašalin
ti, tuomet delnai taip labai ne
prakaituos. Tuo reikalu privalai 
kreiptis pas gydytoją. Vartoti 
5% formalino skiedinį prakai-

^ ^ w m^ ^ * 

Saugiausia grybautojui gerai 
susipažinti su pora ar trejetą rū | tuojančių delnų tepimui ir šla-
šių gerų grybųr ir tik tuos terink piavimo stabdymui be daktaro 
ti ir vartoti, o kitus nežinomus priežiūros yra gana rizikingas 
grybus verčiau palikti ramybė- dalykas, nes gali atsirasti ant 

A. BENUOS* atlieka įvairius 
perkraustymus^ ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 

arba B& 7-7075 
1885 CANALPORT 

- v i — - - • — • " - - • • » I 

TeL ofiso HE. 4-5S4S, I d HE. 4-3334 

DR. PETEB T. BRAZIS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

24S4 W « s t 71 s t S t o t e * 
Va! Pirm., ketvlr.. penkt. 1-4 ir 7-9. 
antr. 1-6, tnefi. Ir M i t pasai sutartį. 

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

CMcago 28, TJL 
Pasimatymai pagal •ntartiet 
Telefonai REpnblic 7-4900 

fteuidencija: GRovehill 6-8161 
i m a • «!• I . ' l - r f 

M . T. DUKDUUS 
f D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 1 0 7 A r c h e r A v e n a e 
Ci4m vai.: nuo 2-4 Ir nuo 8-9:10 vai 
•sJ. Šeštadieniais nuo S lkl 4 popie' 

PrsffadlenlsJs 

texldenclJos tcsL BEverly 8-8344 
** - —-^-

» <. ofiso Vlrgmla 7-0600. 
res. RBpubllc T-6081 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GrYDYTOJ A S I R C H I R U R G A S 
( s p e c moterų lisjos ir 

i ' 

VIEŠ PRISTATOME ANGLIS BEI 
PEČIAUS ALIEJŲ 

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

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. 
j Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkite* pas 
mus. Turj daug metų patyrimo perkraustytus darbe. 
S T A S Y S F A B I J O N A S 

2I4B Se. Hoyne Avenue Tef. Vtrginia 7-7B97j 

UiRBEL'O: 

= — i . ±7= — 

Mtįtmnt 
krelpktt«s 

V. *I>SSSSAa 
1800 W. 4«th 8t 

m v l v l • U S W A W S 

. 

/ 

ALICE STEPHENS ANSAMBLIO 
15-kos M e t ę Sukaktuviti i* 

Koncertas - Banketas 
* 

N A U J O S P L O K Š T E L E S PREMJFERA 

Spalio 2 d., sekmadienį, 1955 m. - 5:00 valandę popiet 

B I S M A R C K V I E Š B U T Y J E 
171 W. Ratidolph Street, Chicagoje 

Biletai asmeniui $6.50 

Biletus galite rezervuoti skambindami ANT. RUD2IUI, WAterfaU 

8-7700 arba AUCE STEPHENS, WEbster 9-9558. 

0R* M l i ir HSTUTIS 
A G L I N S K A I 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2809 We*t SI Street 

V*L — pirm. ir antr. 10 lkl 12 ryto, 
t Iki 4 Ir f ikli 9 pOpl«t: ketv. u 
p e n k t 2 lkl # ir i i i * » popiet; 
10 iki 2 popiet. 

Ofiso tei. PRospert e - 1 7 t s 
Res. tok GRorehll l 

f re*, ofiso H E . < -6«9» rez. PR. 6-7SS3 

DR. ANTANAS ALEKNA 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1989 W. Oarf le ld B lvd . 
VAI*: 1—4 * • * « • ' 

•Joetadteniais nuo 1 Iki 4 vai p. p., 
tsskyrur ketvtrtnd. i r scknuuli 

Dft. AIKA BAtlOMS 
\wiu. s u s ^ nosie*, tr g e r k l t t OkeOtf 

Archer ir Cailfornls 
VAI*: 2—4 : Ir • — i T. p. 

ieniala 2—7* vai. p | 
liiJtSilft'* •SMmsjdlsnlns 

TeL ofiso tr ros. WAlbrOok 5-SS88 

DR. S. GEŠTAUT^S 
GYDYTOJAS SI OIIRURGAS 

2624 W. 71st S t 

nsn S V I M vTfvvnv 
(MEDICAL BTJHJ)INO) 

antrad.. ketv ir 
nno 11 vai. ryto — l v. p. p. ir nuc 
t v. — r vnL vakaro. TreClad. nu. 
11 vsl . ryto — i v. p p. 
-aJ ryto lkl t vaL p o s s s t 

Ofise toL RE. 7-llftS 

OfL FL r ALUI -t tk* 
'VTTJYTOJA* ar nw»» m 

6001 W«st 16th dtror 
• o i . : kasdien 1-4, i e i tad 

ttS4 V e s t 6Ms> bvrosv 
vai., tik if šakoto susitarus 

IVAef. HEmlock 4-7O0O, neatsakai 
skambinu CEntrsJ «-22»4 

DR. VY7. 7AURAi 
TUPtIAUSKAS 

GYDYTOJA8 m CBDUntOAt-

TW. oftoo TA. 7-S&OT. m . RE. 

DR. FRANK 9. KW»NN 
(KVlEClNt»KA8) 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
1661 West 47th Street 

U G O N I U 8 PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. pop ie t Kuo 7 v. iki 8:*o 

ofiso GR. c-eate, PR. e-4-sj 
DR. A. MACIUNAS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
8PEC. CHIRURGINfi8 LIOO* 

2423 We»t 6Srd Street 
(Kampas 68rd ir Artesian) 

V A U 2—4 p.p. ir nuo C—2 T. vak. 
Seštad. 2—4 popie t 

TreCiad. Ir aekmad. uždaryta 
Sjssisi 

BRb MHJtt MSNSTAVI6IVS 
G Y D Y T O J A I B CRTKTJRG£ 

1 0 7 4 8 S o u t h M i c h i g a a A v e a w 
Vai.: kasdien nuo « v. v. iki D v. v.. 
issyrus trečlad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4' vai. pop ie t 

Ofiso — Pri imam 5-«76« 
B o t o — Elfsjlevsood 

BE.NBRA PRAKTIKA IR 
8PEC. kTOTERV LIGOS 

kf reaid.: M 1 0 W. S lo t 84 
Tei. PR 8-iaaa OS4M WE e-eeiT 

Ofiso vai.: Pirm. S—10 v. v. Antr. 
Trote: ir P e n k t • — t v. v. Ir Ketv4. tr 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

Toft. ofiso H E 4-J 1*1, res, P R e 

M * V. P. TUMAS0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

8PEC. CHIRL RG1NS8 UOOP 
6256 South Weatera Avenu* 

V»T- J—f p. p. ir nuo 7—t v. v. 
Seštad. 2—4 popiety. Trečiad. ir 
sekmad. uidaryta. 

DAnobe 0-1 ISA 

DR. A. VAUS-LABOK AS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAfi 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJA8 
S267 South Halated Street 

VaL i iki 4 v. p. p. ir e—• •. 
i—4 v. t r p. 

71st ir Talman A v c 
Vai.: Nuo 7 iki 9 vak. Sekmadieniais 
tik susitarus: 

Ofiso tr boto t4K KEmlock 4-5815 

DR* A« NARBUTAS 
PLAVcMT,' I R VIDAUS LIGOS 

- 6957 Soath Western Avenue 
Valandos: plrmad., trečlad., ketv lrt , 
p e n k t 0:20—»:20 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto ftestad. 2—4 p. p. 
Kitu la iku papai susitarimą. 

DR. ALfim PRUlISftIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYBYTOMLI IR- CHIRURGAI 
S259 South Halsted St 

Kasdien t—« vai. vak. feotad. ano 
1—5 vai: vak. 

Kitu laiku pacal susitarimą 
Toief, VIctoey 1-14*4, 

PL ACE> toL 

TeL ofiso PRoopeol 6 04O0 
_ RetdkL PRotmeot 

M . ONA VAŠKEVIČIUS 
(Va*ArTl«ftt*) 

GYDYTOJA IR CHIRURG* 
—4» South Yiitsto Avesme 

Vai. kasdien 1—2 p. p. tr nuo 
v. vak. Seštad. 1—4' p. p. TrsClad. a 
Mitu- laiku tik 

DR. j . VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1107 S . 4 9 t h Court , Gfeere 
Kasdien 10-12 ryto ir l - t t a t 

deetadienlais 10-2. 

Ofiso t r 

TOL oftoo Vlctory 2-1581, 

o 
Ofiso vetef. INterocean 8-7554 

stosi to sJM0si"s iskka 
ra. K. GUDAITIS 

GYBYTOJAS nt CHIRURGAI 
Onsae 10756 So. Mlchlfiaii Ave. 

V » . : Kasdien » ^ 1 2 vot. ryto, 1—4 
tr 0—8 r. vak., išskyrus trootodionA 
ftestad. 10 — t v. Kitu laiku 
tornev 

Oftoo tetef. YArds 7-11M 

Oftoo telefonas — B l s h o p 7 — 

DRi AL. RAcKuS 
GYt)YT*ČJAS IR CHIRURGAS 

4542 Archer Avenue 
(Kampas; K e d d e i r Arcber) 

VAL. kasdien nuo 2 iki • vai 
Trečlad. Ir sekmad. t ik 

DR. J. GUDAUSKAS 
GTOttOJAS IR CHnCURtJAB 

166 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 15-ta g a t v l ) 

V A U 1—4 ir 4:20—8:20 p. p. lBH^ 
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

Šeštadieniais 1—4 vai. 
^ m • • l l . » j l — • • 

6 S 2 2 S o u t h W e s t e r n A v e n u e 
Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 l\g\ 9 vai. vak. Seitad 
nuo 10 ligi 12 ir nuo'- 1 Ilgi t v. p. p. 
Kitu laiku tik sus i taru* 

Oftoo telefone** PR. 8-SSae 
Ros. trtef. U AlbrooU 5-5078 

Oftoo GltovehiU 5-40J0 
Ros, HTJMOp 8-1550 

S^B^H A I ^ ^ ^ ^ K ̂ S J B ^ M 1 B^SfcSlS Ŝ SSSSŜ  uf, Aiexander i. javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
» 4 2 3 W e » t Biarciuetto R d . 

Vai. 2—4 p. p, ir ano T*—t r. 
Trečlad. ir SsStad. pagal sutarti 

V. RASLAVHJIUS, tf. V. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1168 DTVKRSĖY A T E . 
TeL W E 5-8426 

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

OFFICE — r>025 K O . P A 1 M > A 
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oeatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

PREZIDENTO LIGA IR TOLIMESNĖ 
P O L I T I K A 

MALDOS IR LINKĖJIMAI 
n Praėjęs sekmadienis buvo pasidaręs maldos diena už šeš

tadienį staiga susirgusį Jungtinių Amerikos Valstybių preziden
t ą Eisenhowerį. Ne vien tik Amerikos, bet viso pasaulio tikin-
kintieji, kuriuos tik buvo pasiekusi žinia apie Prezidento ligą, 
meldėsi, kad Dievas skubiai grąžintų sveikatą tam vyrui, kuris 
taip didelį vaidmenį vaidina ne vienos betkurios, bet visų lais
vojo pasaulio tautų gyvenime, į kurį ir pavergtųjų tautų akys 
yra atkreiptos kaip į jų laisvinto ją — Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentą. 

Nespėjo Prezidentas atsigulti ligoninėn, kaip iš viso pasau
lio kraštų ėmė plaukti linkėjimai greičiausia pasveikti. Tai pa
rodo, kaip didelį vaidmenį vaidina JAV Prezidentas, ir kaip augš-
tai yra gerbiama p. Eisenhowerio asmenybė. 

PREZIDENTO INSTITUCIJA 
Buvęs prezidentas H. Ttrumanas neseniai išleistoje savo 

atsiminimų knygoje yra gerai pavaizdavęs, ką reiškia JAV 
prezidento institucija. Anot jo, nepaisant viso3 eilės padėjėjų, 
kabineto, Kongreso, Vyriausiojo Teismo ir kitų, dažnu atveju 
prezidentas vienas turi daryti nuosprendžius ir todėl sunku 
net įsivaizduoti jo atsakomybės didumas, jo vaidmuo. 

Širdies smūgiui sukrėtus Prezidento sveikatą ir nusimanant, 
kad b2 poros mėnesių jis nebus pajėgus eiti savo pareigas, visi 
pajutome, kad buv. prezidento Trumano žodžiai nėra tuščiai pa
sakyti. Momentaliai iškilo klausimas, kas perims prezidento 
pareigas, nors tai būtų ir laikinai. Valstybės konstitucijos pa
ragrafai to aiškiai nenumato. Atsiklausiama teisingumo sekre
toriaus nuomonės. Daromi visokiausi spėliojimai, šalčiausiai 
ir išmintingiausiai yra pasisakęs voeprezdentas Richard Nbconas. 
Anot jo, dėl tolimesnių valstybės tvarkymo darbų nėra ko jau
dintis. Prezidentas Eisenhoweris savo kabinetą ir patarėjų 
kadrą yra taip sutvarkęs, kad ir pačiam prezidentui laikinai 
nedalyvaujant krašto valdyme, visi reikalai, tiek užsienių, tiek-
vidaus, eis be pertraukų, be ypatingų susitrukdymų. Tad dėl 
to netenka nei jaudinti, nei rūpintis. 

PARTINĖ POLITIKA 
•Opesnis reikalas yra žvelgiant ateitin. Be abejonės visi pa

stebėjome, kaip sujaudino respublikonų ir demokratų partijų 
vadus staigi Prezidento liga. Politinių žinių gaudytojai sekma
dienį visą dieną darė spėliojimus, kokia kryptimi dabar bus pa
sukta partinė politika. Mat dabar jau neabejojama, kad prez. 
Eisenhoweris antram terminui nebekandidatuos. Ligšiol buvo 
manyta, kad respublikonų kandidato klausimas buvo laimingai 
išspręstas ir apie laimėjimą jokių abejonių jie nekėlė. Staiga 
ši padėtis pasikeitė. 

Kad prez. Eisenhoweris nebekandidatuos, nors ir visai pa
sveiktų ir sustiprėtų, su tuo galima visai sutikti. Mat čia įeina 
ir žmonių psichologijos reikalas. Išėjus į rinkimus su nesveika 
širdimi kandidatu, balsuotojai rimtai galėtų apsisvarstyti, kad 
prezidento pareigos* yra persunkios, perkomplikuotos, kad galima 
būtų rinkti joms neaiškios sveikatos vyrą. 

Bet ir pats p. Eisenhoweris tikriausiai nebesutiks kandi
datuoti. Savo laiku jis yra klasiškai išsireiškęs, kad nereikia 
remti partijos ateities vienu asmeniu. Turi būti (ir respubli
konų yra) rezervas asmenų, kurie yra pakankamai kvalifi-
fikuoti betkuriam valstybės darbui. Taip kalbėdamas jis lyg 
ir numatė, kad gali būti priežasčių, verčiančių jį pasitraukti 
iš politikos gyvenimo. 

PRASIDĖS LENKTYNIAVIMAS 
Jam pasitraukus ,respublikonų partija atsiduria tokioj pat 

būklėj, kaip ir demokratai. Pagaliau* ir demokratų partijoje 
nuotaikos keičiasi. Dabar ir vienoj, ir kitoj partijoj atsiras 
daugiau aspirantų į prezdientus. Ligšiol jau buvo lyg ir nusta
tyta, kad kandidatais bus Eisenhoweris ir Stevensonas. Prieš pa
starąjį veik niekas nenorėjo kandidatuoti demokratų partijos 
viduje darant atranką, nes laikė, kad, nepaisant visų pastangų," 
Eisenhoweris visvien laimėsiąs. Dabar jau kitaip galvojama. 
Ir demokratų patijoj laimėjimo galimumai padidėjo. Taip esant, 
atsiras visa eile kandidatų, kurie pradės kampaniją atskirose 
valstybėse. Taip bus ir respublikonuose. Tuo būdu 1956 metų 
rinkimai bus gyvesni ir įdomesni, negu jie būtų buvę prez. 
Eisenhoweriui kandidatuojant. Bus daugiau gyvumo ir kongre
siniuose rinkimuose. 

M A 2 I A U OPTIMIZMO 
Pastaruoju laiku tikrai perdaug buvo reiškiama optimizmo, 

siekiant baigti vadinamąjį šaltąjį karą. Tie, kurie bent kiek 
geriau pažino rusiškąjį bolševizmą, visai netikėjo rusų gražiomis 
kalboms, pažadams, jų šypsniams. Pasirodo, kad tam netiki 
ir t a s ž m o g u s , kur i s i š ame r ik i e č ių po l i t ikų ir d i p l o m a t ų š i a n d i e n 
turbūt iš arčiausiai pažįsta bolševikus, nes jam jau senokai ten
ka gyventi pačioje jų sostinėje — Maskvoje. Tuo politiku yra 
Jungtinių Amerikos Valstybių ambasadorius Maskvoje Charles 
Bohlen, kuris ir rusų kalbą gerai vartoja. 

Šis diplomatas įspėja ir Valstybės Departamentą, kad jo 
pareigūnai, turį reikalų su Sovietų Rusija, šalčiau galvotų ir 
kritiškiau žiūrėtų į santykius su sovietais. Jo manymu, ne taip 
jau lengvai seksis išlyginti tuos ar kitus santykius su rusais. 
Esą pakeitimas taktikos, švelnesnės elgsenos, šiltesni pokalbiai 
neturi mūsų suvilioti. 

PER TOLI LIETUVIŠKA BAŽNYČIA... 
A. JUŠKA 

Klebono skundas f čiai, statydami savus pageidavi-
I vimus. Ir taip gimtasis žodis 

Kunigų Vienybės vienos pro- k t f i n y k g t a i 
vincijos susirinkime buvo svars-
tyta, kaip lengviau, greičiau, re- ^ ^ ^ 
miantis JAV Kongreso^ pnmtu J ** nusirašai! 
imigracijos įstatymu, butų gali
ma visus tremtinius iš Vokieti- —- Dievulėli, — kam tie įąira-
jos į Ameriką perkelti. Visi su- šymo formalumai? — skundėsi 
sirinkusieji sutarė, kad tikintie-' vienas ateivis katalikas. Jokia 
ji bažnyčiose bus paraginti su- organizacija nebus tvirta, jei ji 
daryti aniems nelaimingiesiems neturės savų narių, savo valdy-
pakvietimu3 (affidavitus). . Tū- bos, savo pirminnko. Organi-
las didelės parapijos klebonas, zacija turi savo įstatus, pagal 
parodęs nustabaus prielanku- kuriuos nauji nariai priimami ir 
mo tremtiniams ateiviams, skun *kurių jie pasižada laikytis. Pa
dėsi: "Kelios dešimtys tūkstan- j rapija irgi yra organizacija, jos 
čių tremtinių atvyko NCWC pa- narys yra tas, kuris į ją forma-
galba, dokumentuose pažymėda- Į liai yra J3ira3ęs. Visi kiti laiko
mi esą katalikai, dalis jų dar ir mi svečiais, nors jie tą bažnyčią 

TUOJAU ATVYKO 
lįĮŲųy - • " • ' — m-**q 

šiandien neįsirašė į jokią lietu
višką parapiją, kodėl?" 

Lietuvos ir Amerikon nuotolis 

Maj £cn. Howard Ma^Snydor, as
meninis prezidento Eisenhower gv-

ir kas sekmadieni lankytų. Kiek dytojas> * luo jau a t v y k o p a s p t £ . . 
n e s u s i p r a t i m ų būna , ka i t o k s rfenta Risenliovrerj, kai šis pajuto 
s v e č i a s s u g a l v o j a k i to je parapi - ! širdies skausmus. *Dr. MacSnyder 
joje moterystės sakramentą pri-;j'!e^ i i^rMident* v e ž t i * « « • * • » • 
imti. Prašo klebono pažymėji
mo — leidimo, o šis tokios pa-Kai Lietuvoje augome, moks 

!"!: ! i° m e L^ g U i n 0 . J e . e . S ?_ m . t Ū : i virdės savo'parapijos sąraše ne-
randa. Kas nėra formalus para. 

(INS) 

Kur kardinolas Mindszenty? 
Vatikano laikraštis "Oserva-

tore Romano" pirmame puslapy 
klausia: "Kur yra kardinolas 
Mindszenty?" Laikraštis abejo
ja, kad komunistinė Vengrijos 
valdž'a būtų ištesėjus savo pa
žadą ir kardinolą paleidus. Jis 
papildomai skelbia, kad komu
nistai pareikalavę kardinolo at
sisakyti nuo visų pareigų, ku
rias jis turėjęs prieš suimamas. 

Kiek yra žydų Lenkijoje? 
Žydų nauji metai davė progą 

NYT prisiminti žydų padėtį vda-
bartinėje Lenkijoje. E3ą Varšu
vos vtenintelėj sinagogoj susi
rinko apie 1Q0 žydų, nors pačio
je Varšuvoje žydų esą 7,000 — 
15,000. Daugumas žydų nutolę 
nuo religinių tradicijų ir tikėji
mo. Vienas žydas žurnalistas, 
išlikęs iš Vilniaus geto, pasisakė 

Bet kardnolas griežtai nesuti-in e t neatminęs, kad tai žydų 
ko. » švente. 

aUTOMOBILiy TAISYMAS IR GASOLIN0 STOTIS 
\ ^ ? a ™ l £ ? i , ? i m o lr d a i y m o d a r t » L * * * * « "iotonu, stabdžiai 

£:*T l\ V - MOBILGAS ******, gairių rūfcų a i ^ T 
1934 West 59th Street Tel. CRovehiU 6-9136 

ItCRSAS. patyrė* auto tpedaJMv 

kininkų vaikai, nuo bažnyčios 
dažnai tolokai gyvenome. Sek
madieniais šv. Mišių išklausyti 
pėsti, kartais ir basi, keliauda
vome kelis kilometrus. Nesun
ku, linksma ir n/alonu, kaip J. 
Biliūnas savo apsakymėlyje vaiz 
davo. Jei kas tada mums būtų! 
pasakęs, kad kada nors gyvensi- Lietuvoje parapijos buvo tur-
me dideliame mieste, pro mūsų tingesnės. Jos veik kiekviena tu 
butą eis autobusas, turėsime sa- rijo savo ūkius, nereikėjo joms 
vo automobilį, ir lietuviška baž-' išlaikyti parapinių mokyklų, ku-

pijos narys, tas neturi jokios 
teisės i įvairius patarnavimus, 
prašymus, pažymėjimus bei re
komendacijas. 

Kad būtų mažiau tą aukų... 

žmogus daugiau išleidžia įvai
riems pasilinksminimams. 

Jei visi ateiviai būtų forma 
liai įsirašę į savas lietuviškas pa 
rapijas, jas dosniai remtų, jų 
gyvenime aktyviai dalyvautų, ne 
siteisindami, kad per toli lietu
viška bažnyčia, nereikėtų skųs
tis, kad lietuviškose bažnyčiose 
gimtoji kalba nyksta. Užuot ki
tus kaltinę, nors kartą pasaky
kime, kad kalti esame ir mes. 

nyčia už kelių blokų bus per to
li, būtume neįtikėję, nusijuokę... 

Juk tas pats Dievas 

Tiesa, kad dalis ateivių jau 
persiorientavo — jiems sava baž 
nyčia yra ta, kuri yra arčiau jų 
namų. Jei kas priekaištą dary
tų lengva, širdimi atsakytų — 
juk visur tas pats Dievas. Kiek 
kitaip galvojo tie, kurie lietu
viškas bažnyčias statė, lietuviš
kas parapijas kūrė. Jie norėjo, 
kad tie maldos namai t iku ne 

Rašinio konkursas 
LS "Ramovė" Chicagos sky-

buvo dviejų rinkliavų laike tų 
pačių šv. Mišių, čia parapijos 
iš niekur nieko negauna, gyvena 
aukomis, iš kurių turi būti išlai
komos bažnyčios, mokyklos, ku
nigai, seserys, tarnautojai. Pa
rapijos ne tik pačios turi išsi 

tik jiems, -ftet* lr jų vaikų vai-1 l a i k v t i , jos ir „kitiems tikslams 
kams, kad iš kartos į kartą Die- t u r i a u k o t i » 3oma kvotos nusta-
vas būtų lietuviškai garbinamas. &*** t a d i r priverstos yra da-
Kas renkasi į bažnyčią, kuri yra' r>rti d v e i a s rinkliavas laike vie-
arčiau jo namų, nors joje nė žo- n u š v- M i š i u - Pagaliau auka — 
džio lietuviškai, tas sunkiai nu- a u k a i r Pa l i e k*. nėra nustatyta, 
sikalsta aniems didvyriams, jų k i e k t u t u r i aukoti. Laisvai ap-
kilniam testamentui. Bažnyčios sisprendi, o jei ir kelių centų 
negali tuščios stovėti, kai lietu- n e S a n \ niekas ir to nereikalau-
viškus maldos namus lietuviai Ja' n i e k a s dėl to iš bažnyčios 
apleidžia, į juos renkasi kitatau- n e v a r o - Pagaliau dešimt kartų 

Labai gerai, kad p. Bohlen šitaip kalba. Jei kam, tai jam 
tikrai gerai yra žinoma, kad Sovietų Rusijos agresiniai tikslai 
nė per nago juodymą nėra pasikeitę. Jie ir nepasikeis be dides
nio vienos ar kitos rūšies sukrėtimo. 

LANKYSIS ISPANIJOJE 
Vakarų Vokietijos vyriausybė rimtai ruošiasi siųsti stiprią 

delegaciją į Madridą prekybos ryšiams užmegzti tarp šių dvie
jų valstybių. 

nigai gaudavo iš vyriausybės 
mažą atlyginimą, iš valstybės iž
do buvo apmokamos ir tikybos 
pamokos. Nenuostabu dėl to,' rius, norėdamas prisidėti prie lie 
kad daugumoje Lietuvos bainy- tuvių tautos gyvybės išlaikymo 
čių rinkliavos buvo daromos ne Į tremtyje, skelbia Chicagos mo
kas sekmadienį ir niekuomet ne- kykliniam jaunimui rasinio kon

kursą tema "Lietuvos kovotojas 
Maironio poezijoje". 

Rašinys gali būti parašytas 
mašinėle arba ranka. Jo dydis 
tarp V/2 ir 3 puslapių. 

Premijos: 1) — $50, 2) — 
$25 ir 3) — $15. 

KonkurSlninkai savo tikrą pa 
varde ir adresą paduoda drauge 
su rankraščiu uždarame voke, 
parašant ant voko slapyvardį. 

Rašinius prisiųsti iki 1955 
m. lapkričio 6 d. 

Konkurso komisija bus pa
skelbta vėliau. 

Rašinius siųsti LS "Ramo
vė" Chicagos skyriaus kultūros 
reikalų vadovui Vincui Abrami-
kui, 1627 So. Harding Ave., Chi-
cago 23, 111. 

LS "Ramovė" Chicagos 
Skyriaus Valdyba 

IN5U«ED 
upin-

FEDERRL 
5RVING5 

& LOAN ASSN. 

M U T U A L FEDERAL 
S A V I N G S 

p a t a r i a : 
t» Nepraleiskite visų uždirbtų pinigų. 

Taupykite nors dalį. 

2. Pinigams padėti nereikia važinėti. 
Juos galite pasiųsti paštu. 
Mes apmokėsime pašto išlaidas. 

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

, 2202 WEST CERMAK ROAD 
Tel. M rginia 7-7747 

JOHN J. KAZANAU8KA8. 

Chartered and Supenriscd by the U. S. Government 
IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo i-to« ryto iki 6 vaL po pietų. Ket*. 
nuo »-tos vai. ryto iki 8 ral. vak. Seatad. nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po 
pietų. Treciad. vlaai neatidaroma. 

^ 

TELEVIZIJOS, RAMO IR PHONOGRAFU 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

Geriausios firmos — garantuoto* dalys. Prityrė mechanikai 
darbą atlieka sąžiningai ir greitai. 

FRANK'S TV & RADIO 
SALES ft SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West SS Street CAlmnet 5-7252 

^ — 

Aš nežinau neko ydingesn'o, 
nieko niekingesniu už melą. Tai 
yra apmaudo, bailumo ar tuš
tybes gaminys. 

— Lord Chesterfi: Id 

PAKŠTO Svetainėje 
3139 So. Halsted St. 
DA 6-9443 gaunama 
M I D U O L I S 

L E M O N - ICE 
ir kiti gėrimai 

: ^ 

s> 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTAKIAI 

Tęsinys 7 

Šis bendras ir savanoriškas nutarimas, nors ir ne 
vieną stipriau sukrėtęs, sutinkamas su pasitikėjimu. 
Nors tai ir kruvinas vargo kelias prieš akis, bet skirtas 
paties Augšėiausiojo, Kurio garbei tiek bokštų per visą 
kraštą į dangų kyla, tiek kryžių ir rūpintojėlių pakelėse 
Jo kariėią mini. Matyt, maldų jau užteko: dabar reikia 
ir aukų. Kražių karta, krauju gynusi tikėjimą ir Dievą, 
baigė savo epochą. Dabar vėl reikia naujų kankinių, 
kad protėvių garbės ir aukos krivulę neštų tyrą ir švie
sią iš Marijos žemės į Viešpaties sostą. " 

Stebiu savo likimo draugų veidus. Jauni jie ir 
šviesus, nors akys spindi susirūpinimu ir nežinia. Štai 
prieš tmane kailiadirbys iš miestelio. Pirmaisiais bolše
vikų okupacijos metais galėjo gyventi ir dirbti. Pavo
jingas ar nusikaltęs nebuvo. Bet negalėjo žmogus pa
kelti smurto ir netiesos. Pas save priglaudė tuos, kurie 
buvo sekiojami ir gaudomi. Bolševikai nė neįtarė, kad 
pas tą darbo klasės žmogų „fašistai" slapstytųsi. Pri
brendo sukilimo metas. Ir kailiadirbys, šautuvu neši
nas, žygiavo greta tų*kurie jo pastogėje slapstėsi. Ir 
dabar, tėvynei pavojuje atsidūrus, jis vėl atėjo su šau
tuvu, 'kur} išsaugojo iš anų sukilimo dienų. 

Arba vėl ir vėl, ir matau jauną kaimo bernužėli. 
Tarnavo vaikinas pas ūkininką už drabužių eilutę, mais
tą, kelius svarus vilnų ir centnerį kitą javų per metus. 

Tai pačio žemiausio luomo žmogus, beluomėje Lietuvo
je, kuriam Stalino „saulė" turėtų atnešti skelbiamą švie
sų ir šiltą gyvenimą. Bet ne, ir jis, nesiskaitydamas su 
gyvybės auka, pasiryžęs Stalino „saulės" žibintą ugni
mi užpūsti. Jis, mat, supratingas žmogus. 

Štai leitenantas. Buvo penki broliai ūkyje, ir visu* 
•penkis tėvai leido į mokslą. Nors darbo žmogus pri< 
Smetonos, anot tų trubadūrų bolševikų, skurdo, betg 
net penketą vaikų galėjo mokyti, ir tėvai badu nemirė 
Pirmaisiais bolševikų okupacijos metais visi penki bro 
liai aktyviai įsijungė į rezistentų eiles. Buvo iš praki 
liausiųjų apylinkės rezistentų. Bolševikai tai suuodė ir 
pritaikę, kada anų keturi broliai namie atsirado, nakti 
mečiu atvyko JŲ tremti. Užpuolimas buvo staigus ir ne 
tikėtas. Suėmė tėvus ir visus keturis brolius. Bet kc 
juos areštuotus mišku nuvedė ligi atokiau palikto sunk
vežimio*, trys broliai pabėgo. Dabar štai iš anų ištruku
siųjų leitenantas su kitu broliu apsaugos būrio eilėse 
[Tolimesnėje įvykių grandyje čia minimas leitenantą* 
bus ltn. S. ir su juo risis nemaža bendrų pergyvenimų) 

Šitaip prie kiekvieno staptelėjęs imatai tu paprast*; 
žmogų, daugiausia mūsų kaimo sūnų, išaugusį Nepri
klausomybės laikų dvasioje, Stiprybės begalinantį it 
garbingos Lietuves praeities, kietų principų ir nepa
laužiamo nusistatymo. Svyruojantieji ir bailiai pabėge 
į vakarus ar pasislėpė kur nuošalesnėse vietose, kad, 
visakam aprimus, prisitaikę prie naujų sąlygų ir valdo
vų, galėtų vėl gyventi. 

Tokios nuomonės tada vyravo krašte, pasiliekan-
čiųjų tarpe. Apie tai dar turėsime progos ir toliau už
siminti. Tik vėlesnių metų įvykiai atnešė naujos švie
sos ir kitas pažiūras į pasitraukiančius. 

Slenka dienos pasiruošiant būsimosioms kauty-
nėms.. Vabalninko įgula kasdieną didėja. Pas mus su
stoja daug vyruj iš rytų Lietuvos. Jie vyksta ištisais 

tbūriais, savo kariniams vienetattis turėdami tos vieto

vės vardą, iš kurios jie atkilę. Tų būrių sąstate dau
giausia apsaugiečiai ir lietuviškoji policija. Kaikurie 
iš jų jau yra kovęsi su priešu. Bet, stokojant organiza
cijos, gal ir, žinoma, dėl priešų gausos, jos buvusi.3 ne
sėkmingos. Po tokių nelaimingų kautynių daliai vyrų 
>asi t raukus į miškus, kitaip sugalvoję, pasileido į va-
.arus su viltimi kur nors atrasti besiformuojantį stip-
esnį lietuvių pasipriešinimą ir ten prisidėti savomis 

jėgomis. Juk kas gi netikėjo, kad Lietuva pigiai neka-
jituliuos, kad vistiek kur nors bus spėta suorganizuoti 
hdesnių savųjų dalinių, kurie galėtų išvystyti plates
nio masto operacijas. Vabalninkėnų entuziazmas ir ko-
v'os nuotaikos nevieną tokių būrių sudomino, ir todėl 
oas mus ilgesniam laikui ryžosi pasilikti didelis (500 
/yrų) Zarasų būrys, vadovaujamas apskrities viršinin
ko Steponavičiaus, Vyžuonų, Užpalių ir dar, ir dar. 

Vabalninko miestelis virsta didele partizanų karine 
stovykla. Žmonėse pasklinda gandų, kad čia tuoj įsi
tvirtinsiąs partizanų frontas ir būsią didelių mūšių. Tų 
jandų paveikti, žmonės ima iš miestelio ir apylinkių 
oėgti į nuošalesnes vietas. Nors stengiamasi gandus pa
neigti ir rimti atstatyti, bet tai mažai bepadeda. 

Tokiai didelei mūsų įgulai prireikia augštesnio ran
go ir didesnio patyrimo karininko. Skubiai iškviečia
mas aviacijos kapitonas Y. Jam pasiūlomas Vabalnin
ko komendanto ir ten esančiųjų ginkluotųjų pajėgų va
do postas. Kapitonas, nors iš rezistencijos turėdamas 
kiek kitokius įpareigojimus, ima jam patikėtąsias pa
reigas. Žinia apie kapitoną sutinkama su dideliu 
džiaugsmu. Tai energingas ir ypač patikimas žmogus, 
žinomas kaip vienas iš svarbiųjų rezistencijos vadų. 

Kapitonas, palaikydamas ryšį su lietuvių komen
dantu Biržuose ir posėdžiaudamas su kitų būrių vadais 
bei gaudamas jų pritarimą, sudaro planą Vabalninko 
erdvei ginti. 

(Bus daugiau) 
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TIESOS 2 0 D I S IŠ VASARIO 16 
G I M N A Z I J O S 

-
DB. V. UTERSKIS 

P. Rastenis, lietuvių "Tautinio įkalbinėjo Asmytę pereiti į ka-
Sąjūdžio" pirmininkas, birželio talikų tikėjimą. Toka buvo pa-
27 d. aplankė Vasario 16 gimna čios Ašmytės apsisprendimas. 
ziją. Vizitas truko maždaug tris Tėvų valia šituo klausimu jai ne 
valandas. Apžiūrėtas mokinių buvo reikalinga. 
bendrabutis, parkas ir klasės Prie dabartinio direktoriaus 
(barakai). Pietų metu svečias tik viena Ašmytė priėmė katali-
pasakė keletą žodžių mokiniams.' kybę. Bet kur tas direktoriaus 
Direktorius prašė p. Rastenį, su- nusikaltimas? Kur tas šališku-
grįžus j Ameriką, apie gimnazi- mas? P. Rastenis betkokio ša-
ją rašyti tik tiesą. j liskumo neįrodė. 

» -x- i i J i4rvi— • »» Vienas panašus atsitikimas 
Rugpjūčio 11 d. "Dirvoje pa-' _ . * ^ _ _ . .. 

,. „ * . . . b u v o Diepholze. Tada katah-sirode p. Rastenio straipsnis r~_ . . . , , • • Z 
ttT , . .„ . . i kybę pneme du mokiniai — bro "Lankiausi gimnazijoj', k u r i a - . / . * w . T 

t> • • • -•!• MM» ' lis ir s e s u o : M. Jasev i č ius ir Ja 
me Rastenis prisipažjsta: Ne-

PO ŠIRDIES SMŪGIO m H I i * 

žinau, ar tai lengvai įvykdomas 
reikalavimas. Pasakoti, ypač 
tik trumpam laikui apsilankius, 
galima vieną kitą įspūdi, o ar 
tas įspūdis jau ir bus visa tiesa, 
tą užtikrinti ne visai drąsu". 
Vadinasi, pats Rastenis neužtik
rina tiesos. Rastenis paskelbė 
netiesą, kurią išplatino kiti Ame 
rikos lietuvių laikraščiai ("Kėlei 
vis", "Vienybe"). Netiesos skel
bimas yra didele žala gimnazi
jai. Gimnazija išsilaiko visokių 
pažiūrų lietuvių aukomis. Su
klaidinti geros valios žmonės ne 
nori gimnazijai siųsti aukų. Be 
piniginių aukų gimnazijos žlugi
mas užtikrintas. Gimnazija gali teigimas, dėl kurio jis net pats 

sevičiūtė. Maždaug tuo pačiu 
laiku katalikų tikėjimą priėmė 
abiejų vaikų motina P. Jasevi
čienė. Tuoj po krikšto mokinį 
Jasevičių tėvai i i Vasario 16 gim 
nazijos perkėlė 1 saleziečių gim
naziją. G. Jasevičiūte toliau lan
ko Vasario 16 gimnaziją. Da
bar ji yra nepaprasto uolumo 
katalikė, gera lietuvaitė ir puiki 
mokinė. 

Kas dabar kaltas? Dabarti
nio direktoriaus iš viso Diephol 
ze nebuvo. Niekas tada nevedė 
"kovos dėl sielų": gimnazijos va 
dovybė nebuvo katalikiška. Nė 
ra pagrįstas ir kitas Rastenio 

Fit/.aimmis armijos ligonįn* Anroroje, Colo., Denverio priemiestyje, kur prezidentas 
nugabentas, kai jį ištiko širdies smūgk 

• - - i ' 

Eisenhowcris buvo 
(INS) 

nazijos mokytojai? 

Ir kryžius užkliuvo 

tapti begalinio žmonių susmul
kėjimo auka. 

"Kova dėl sielų" 

P. Rastenis nepasitiki savo į-
spūdžių teisingumu: "...tiesa, ar 
netiesa, kad gimnazijoj (mano 
įspūdis) vyksta 'kova dėl sielų' 
religiniu ir ideologiniu požiūriu 
ir kad toje kovoje gimnazijos 
vadovybė nėra tokia nešališka, 
kokia natūraliai čia turėtų bū
ti". Kas parašyta: tiesa ar ne
tiesa, pats Rastenis nežino. P. 
Rasteniui nepatiko priešvalginė 
ir povalginė mokinių malda ir 
ypač persižegno^mas, kuris esą 
nėra evangelikų apeiga. Maldos 
žodžiai esą tinka kiekvienam 
krikščioniui. Bet niekas evan
gelikų mokinių neverčia daryti 
kryžiaus ženklo, ir jie jo nedaro. 
Patys evangelikai mokiniai ir jų 
dvasinė vadovybė kitokių pagei
davimų niekada nepareiškė. Ko
dėl tuo susirūpino Rastenis? 

turi abejonių: "...teisybė ar ne, 
bet jau plačiai kalbama, ir man 
susidarė įspūdis, mažiau ar dau
giau tas kalbas patvirtinąs, kad 
ta viennitelė 'visų lietuvių' gim
nazija žingsnis po žingsnio vis 
ryškiau apimama specifinės ka
talikiškos -

niams. Kodėl 'Rastenis neklau- yra ateitininkai. Kitos mokinių Rastenio Ir kitų asmenų in-
sia, kuria kryptimi suka kiti gim organizacijos yra žymiai didės- trygos prieš gimnaziją labai nei-

nės. Visiems mokiniams organi- giamal atsiliepė aukų plaukimui, 
zacinė laisvė yra užtikrinta. At- Suklaidinta daug žmonių. Finan 
eitininkų veiklos pagrindas yra sinė gimnazijos padėtis dėl to 

Šią vasarą Vokietijoje įvyko j mok:nių tėvų ir daugumo gim- pasidarė kritiška. Koks bus 160 
vienas didelis Europos lietuvių nazijos išlaikytojų valia, kurios Į mokinių likimas? Tas Rasteniui 
katalikų inteligentų suvažiavi- niekas neturi teisės nuneigti. Ka nesudaro rūpesčių. Koks paga-

talikiškų pažiūrų rėmėjai suda- j Irau bus išpirktų gimanzios rūmų 
ro didžiausią rėmėjų dalį. Per j likimas ? Gimnazijai nieko rim-
Amerikos katalikus yra gautas tesnio prikišti negalima. Yra pil 
visas bendrabučio įrengimas nas religijų ir pjažiūrų respek-
maždaug 7,500 dolerių vertės, i tas. Tuos klausimus, kuruios 
Bet ir kitų pažiūrų geros valios j galima išsiaiškinti vietoje, nėra 
žmonės į gimnaziją sudėjo dide- i reikalo vilkti į spaudą. Gimaazi-
les aukas. Kiek prie gimnazijos I ją prižiūri Krašto Valdyba, Ku-

ra tori ja ir Tėvų Komitetas. Už
vaizdų net perdaug. Gimnaziją 
sugriauti galime tik mes ir tik 
savo rankomis. 

K. Adenauerio dovana 
Maskvos bažnyčiai 

Vokietijos kancleris Adenau-
eris, sugrįžęs iš kelionės į Ru
siją, pareiškė savo nusistatymą 
nusiųsti žyme-ne auką vieninte
lei katalikų bažnyčiai Maskvo

je. Tos bažnyčios 
kun. J. Butoravičius išreiškė sa
vo padėką; skirtąsias lėšas jis 
panaudosiąs bažnytėlės remon
tui. 

V I K T O K O K O Ž I C O S 
CALL M E MOTORS 0 0 . 

Ltetnvlikft gaaoltno sheU stot* Ir 
Auto taisymas. K7SS S. Uesfern Are. 
Tet. B E M U 3 . AUiekaml moterį) 
remontai, lyginimo, dažymo darbai 
ir keičiamos daly*. 
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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 

mas, kuriame buvo iškelta sun
ki Vasario 16 gimnazijos kata
likų ir mokinių padėtis. Suva
žiavimas konstatavo Vasario 16 
gimnazijoje prieškrikščioniškos 
dvasios plitimą. Nekrikščioniš
kų pažiūrų plitimas davė pagrin
do dviems katalikams mokyto
jams iš gimnazijos pasitraukti. 

Kokiu būdu suderinti Raste
nio ir to suvažiavimo teigimus? 
Du priešingi teigimai, ir abu ne
teisingi. 

P. Rasteniui nepatiko, kad kai 
kuriuose kambariuose ant sienų 

ateitininkiškos auk k a b o Kryžius, kituose kamba-

Tvirtinimas kad gimnazijoje 
vyksta "kova dėl sielų" yra Ras- n , 8 * v o ^ ^ ^ d * * * * * * 

tikybos nesimaišo. Evangelikų 

Įėjimo dvasios". P. Rastenis jo 
kių argumentų nepatiekia. Kuo 
paremti P. Rastenio teigimai? 

Mokytojų sąstatas 

Pats Rastenis pripažįsta, kad 
mokytojų sąstatas yra labai į-
vairus: yra katalikų, protestan
tų, yra liberalų, yra ir dar kito
kių. Iš 14 mokytojų yra tik 
trys katalikiškos pasaulėžiūros. 
Visi kiti — kitokių pažiūrų. Vi
si mokytojai turi veikimo laisvę. 
Tarp mokytojų lietuviškumo at
žvilgiu yra pilnas sutarimas. 
Pats Rastenis tvirtina, kad 52% 
mokinių yra evangelikų tikėji
mo. Niekas jų nesuka ateitinin-
kiska kryptimi. Evangelikai tu-

Abi 

riuose — Lietuvos Vytis. Bet ar 
tas tik nerodo, kad gimnazijoje 
nėra vienašališkumo ? Kodėl 
Rastenis išsigando Kryžiaus? 

Grioviko rolėje 
P. Rastenio baimė dėl ateiti

ninkų "įsigalėjimo" neturi jokio 
pagrindo. Tik 45 iš 160 mokinių 

tonio vaizduotės padaras. Ka
talikų ir evangelikų mokinių san 
tykiai geri. Tarpreliginės ir tarp 
ideologinės kovos nėra. P. Ras
tenis nurodo "kovos dėl sielų" 
pasekmes: "5:0 katalikų nau
dai". Vadinasi, pagal Rastenį, 
gimnazija penkis evangelikų ti
kybos mokinius pavertė katali
kais. Toks tvirtinimas yra gry-! 
nas Rastenio prasilenkimas su 
tiesa. 

Neteisingas Rastenio tvirtini
mas, kada jisai sako: "Viena 
apie 16 metų mergaitė neseniai 
buvusi pakrikštyta net prieš tė
vų valią". Tos mokinės vardas 
ir pavarde — Brigita Ašmytė. 
Amžius — 18 metų. Ašmytė pa 
ti priėmė katalikybę. 18 metų 
žmogus pagal vokiečių įstaty
mus turi teisę pats pasirinkti ti
kėjimą. Ašmytei buvo praneš
tas tėvų draudimas primti kata
likybę, bet ji atsakė: "Pasilie
ku prie savo seno nusistatymo. 
Pereisiu į nieką nežiūrėdama" 
Draudimo teises gimnazija ne
turi. Gimnazijos vadovybė ne-

tikybos dėstoytojas esama padė
timi yra patenkintas. Geras mo 
kytojas turi daryti įtakos moki-

CfMMD'AS FOTOGRAFAS 
, (LIETUVIS) 

IfoderniSkai ireng 
to vista įvairiom* 
nuotraukoms. Spe 
eialybe — vestuvės 
Jaunavedžiams duo
dama puiki ir bran 
gi dovana. Sąžinin
gai ir gražiai atlie
kamas darbai 

414 VVest 63rd Street 
TtL Elfg. 4-68S3 arba ENg. 4-5840 

išlaikymo prisidėjo p. Rastenis? 
Gamnaziją galime išlaikyti tik 
visi kartu. Rastenis, paskelbda
mas netiesą, kurią persispausdi
no ir kiti laikraščiai, pridėdami 
net savo komentarus, Vasario 
16 gimnazijai padarė daug ža
los. Didžiausias gimnazijos prie
šas yra begalinis žmonių dvasios 
susmulkėjimas, kurio dėka bet-
koks bendras darbas darosi var
giai įmanomas. 

Westwood Liquors 
2441 VVEST 69TH STREET — Tef. PR 6-5951 
WE8TWOOL> SPECIAL RESERVE, 5-kiu metų, 

Kfntucky straight Bourbon, 5th $ 3 - 5 9 

$1000 3 bonkos 

DEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota 
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof, 5th $ 5 " 

STEINHAKOER — degtinė molinėje b mkoje, 80 proof, 
Importuoti $ Vokietijos — VVestfalije , 5th $ 4 . 9 8 

SOTVARKTKITE LUKO SAVO JHJT0M0BIU 
Complete Auto 

454*M4 8. Western Ava. Tel. OLlf. 4-0078 

turįs modernia usiua įrenginiui, 
nudaio, taip pat 
kad taupiau naudotu 
Sm šioje srityje dirba nuo 1936 
taip kad Jo darbą būsite rM-nMnM Na-

WAlbrook ft.7586. 

benziną *4r alyra^ 

$2-91 
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JAUTY OF YOUR 
SAVINGS 

HUDEPOHL, alus iš Ohio, 24 buteliu d*ž£ 
4 

FOX HEAD. 400 alus 6 kenai 
, : 1 
C A N A D I A N VVHISKEY, 6 y e a r s oM $4.45 
LACRIM A CHRISTI DEL VESUVIO — 

Italijos vynas, 5th $ -g . 75 

HENNESSY, Throe S4*r Cognuc . $ 5 - 3 9 

MARTELI, Three - , C o s ~ I , B ^ t t l T T $ g 2 9 

BQBPEAUX { 1 , Q 5 

(5 metu senumo prancūziškas vynas) 
NAPOLEON, importuota* m Prancūzijos 

(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 

HAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 
specialiai nupigintas, buvo $8.66, dabar 

$6-°° 

$5»9 
Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubravka; Vokietijos, Prancūzijos 
Itaiijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesni kiek] pristatome i namus. 

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis) 

N u o I 
M'IIMMHM'"''W«IM»IMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIHIUIIIIII|||II||IHHIIIIIIIIIIIIIII 

1 9 2 4 

1 9 5 5 

AUGSTAS DIVIDENDAS Ui TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS* IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MŪSŲ NARIAMS 

Štai kodfl apsimoka taupomus pinigus padėti J CHICAGO SAVINGS A N D LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
iki $10,000.00. 2. Pa*' mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštesnj dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti gtao, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas biias mūsų 
S pečiai Money Order Čekiai**. Mes nieko neskaitome už šiuos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmas Club ir Bonus Saviags. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuviu, taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOOATION 
6234 South We»teni Avenue JOHN PAKEL, Prezidentas GBovebiu 6-7575 

U O 

1 9 2 4 

* % ! 

Ketvlrtadlen 
VALANDO 

• . i • • • • r . . - . ^ i Z 

leniais nuo 9 lkl 8 
OSj Plrmsdlenials 

NĮ | 

vai. vakaro. Trtčiaodieataia uldaryta vtaa dieną Seitadienlai. nuo 9 ryto iki I vai. po plaU*. 
nuo 12 iki S vai. vakaro. Antradieniai* ir PenktAdieniaia nuo 9 lkl 4 valanfloa po pietų. 

1 9 5 5 
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Jūsy ir JŪSŲ šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaita, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimes atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tad 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie tas reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansinė 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Jasas. 

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 

Pradeki t Taupyti Šiandien, Turėsit Rytoj! 
Taigi, dabar pradėkHe taupyti iiaje lietaviikaje 

jstaigo}e BRIGMT0H SAVINOS and L0AHI 
Kiekvieno taupytojo indėliai tpdrinrtl iki $10,000.00 

BRIG1IT0N SAVINGS AND LOAN ASSN 
4071 Archer A ve., į vakarus nuo California Ave. 

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad.. antrad., p^nktad. Ir 
aešt. 9 • . ryto Iki 4:S0 9. p. 

TreMad. t ryt* lkl l t •.. • 
Ketvirtad. t ral. iki t rak. 

[ETTI 
2451 S. Oakley Ava. Tel. YRrtfs 7 3278 
MES PARCPINAME KELIONES: Lgktunta — CMefinkriMi 

— Aetobussis — Laivais. 

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

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS NUPIGINUViAS ! 
•00SEVELT FURHITURI 

eOMMRT, IRC. 
2310 West RooseveH Road' 

TeleL SEeley 3-4711 
Ride away Bed — Sofa-lova S | f g . 6 0 
SOFA-LOVA ir krtslas . . $ | 6 f . ^ 
Nauji 1950 modelio Frigidaire šaldy
tuvai, specialiai nupi«inU tik $ 1 4 $ *> 
Pasinaudokite ftais nr4Jig*inimais Ir 
aplankykite UETUVTŲ KRAUTUVE. 
Atd>ra ir •slmulii iitsli nuo U vmL 
dtou iki 5 v a i vakaro. 

• 
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PRAGA VfiL ŽNYPLĖSE 
J. GOBIS, L n Angeles, Cal. 

Minint 10 metų sukaktį, kti 
Pragos vyriausybė buvo paža
dėjusi slovakams pilną autono
miją, Bratislavos radijo smar
kiai atakavo slovakų "naciona
lizmą", o komunistų organas 
"Pravda" (Bratislavoje) pa
skelbt ilgą straipsni ta pačia 
tema. Straipsnis teigia, kad 
žymi "separatizmo" kovotojų 
dalis visai nesą buvusios Hlin 
kos partijos salininkai, kurių 
veikla 1939 metais buvo vaini
kuota nepriklausomos Slovaki
jos valstybės atsiradimu, slo
vakų separatizmas glūdi giliai 
slovakų demokratų partijoja. 
kurt iki 1948 metų turėjo dau
gumos slovakų paramą. Vėliau 
net slovakai komunistai palai
kė separatizmą ir todėl turėjo 
būti progos nuolat salinami iš 
vadovaujančių postų. 

Pragai nedraugiškos nuc t li
kos nėra sumažėjusios; "Prav-
dr," pažodžiui rašo: "Mes su 
saugumo ir teismo organais 
negalime separatizmo įveikti. 
Negalime šitų žmonių išimti iš 
darbo proceso, nes separatis
tai sudaro žymią Slovakijos g> 
ventojų dalį. Trūkstant darbe 
jėgų, policijos intervencija pla
čiu mastu neleistina". 

Toliau "Pravda" išvardina, 
eilę reiškinių, būtent: religi
niai slovakų jausmai išnaudo
jami prieš Pragos centralizmą. 
Už kolchozų nesėkmes ir už 
pyliavas atsakomybe verčiama 
ant Pragos vyriausybės. Peri-
sekiojami buožės ginami ape
liavimu į krikščionišką artimo 
užuojautą. Pasmerkti kunigai 
naudojasi "separatistų" pagar
ba, kaip Bažnyčios kankiniai. 
Leidžiami gandai, kad Cecilijo
je daugiau uždirbama ir pigiau ta ir Potsdamas, jei jų klaidos 
pra^venama. Čech$ turistai, nebus atitaisytos, sudaro atei 
net pasižymėję darbininkai, ties karo bei neramumų sėklą 
technikai ir augštųjų mokyklų 
mokytojai Slovakijoje priima-

Tarp Slovakijos Ir Vokietijos 
Jei aplinkybės privers Mas

kvą savo kumšti nuo Pragos 
nuimti, Pragos vyriausybė, be 
atodairos ) tai, ar ji bus k.rau 
nistinė ar nacionalistinė, a ts -
durs replėse tarp Slovakijos ir 
Vokietijos. Vak. Vokietijoj 
rridenta ir teisė į tėviškę yra 
>nergingai laktualizu )jcncs. 
Jtugp. mėn. Harnover'yje 
i€,000 tremtinių (Heimatsver-
riefcene) suvažiavime FDP at-
riovas Bundestage prinz zu 
;oewenstein pasakė, kad Bon-
vos vyriausybe tarptautinėse 
lerybose turi kovoti dėl klek-
/ieno vokiško kaimo Rytprū
siuose ir Silezijoje" (Um jedes 
leutsche Dorf in Ostpressen 
ind Schlesien k s e mpf en). 
Tremtinių vadas dr. Ka-fher 
;markiai atakavo Bonnos vy
riausybę ir jos opoziciją, kad 
\epakankamai griežtai kovo
jančios už visų vokiškų žemių 
fu jungimą ir grasino imtis "ki
tokių žygių", jei vyriausybė 
nepasidarys veiklesnė. Apla-
nai imant, vokiečių irridenta 
(susijungimo į vieną valstybę 
deja) pastaruoju metu pasi-
larė aktuali ir populari, tad 
?ragos vyriausybl, ištremda-
na apie 3 mil. vokiečių iš jų 
pmtojo Sudetų krašto, anaip
tol neišsprendė Sudetų proble
mos. Lygiai taip pat nėra iš
spręstos nei Rytprūsių, nei Po
meranijos, nei Silezijos proble
mos. Iš vokiečių trsmtinių 
/eiklos, kuriai pritaria ir mi-
įisteriai savo viešais pareiški
mais, matyt, kad Jaltoje ir 
Potsdamo padaryta fatališkų 
klaidų, kurios be karo vargu 
bebus atitaisytos. Vokiečių 
veikėjai aiškiai sako, kad Jai 

SEKRETORIUS IR SMCIALISTAI ATVYKO ją ir laisvę — sušuko jaunes
nis karininkas, perėmęs kapi
tono pareigas. 

Po akimirksnio mažasis lai
vas pilna sparta plaukė į prie
kį. Didžiajame laive likęs ka
pitonas pradėjo lakstyti, mosi-

Įkaot' rankomis ir rėkauti, ta-
čiar. "Cietrziw" suko tiesiai į 
p'etvakarius, Škotijos linkui. 

Kitoje "Morska Wola" pusė
je buvo kitas mažas žvejų lai-
r/4» ,'*Cautoatkb.", ifikraunaitfSs wola lydi". 
jūror. la'mikį. Didžiojo laivo 
kapitonas įsakė "Czubatkai" 
vytis. 

Pagalbos šauksmas 

SOS pagavo trys britų žve- tačiau visai nutylėjo "Cietr-
jų laivai — Cape Chozier, St. zew" įgulos sukilimą 
Keverbe ir Arctic Buccaneer ir 

Lenktynės buvo nelygios, 
'nen "Czubatka" nebuvo iškro
vusi visų žuvų ii negalėjo iš
vystyti reikiamo greičio. "Ce-
trzew" tuo tarpu pasinešė ge
rokai į priekį. Tada "Morska 
Wola" kapitonas nusprendė su 
savo laivu vytis bėgančius. Ta
čiau kol buvo pakeltas inkaras 

Visą šią istoriją papasako-
tuoj pakeitė savo kryptį. J pa- jęs pabėgėlis pridūrė, kad hn-
galtą skubėjo ir norvegų Cata- kų komunistinė vyriausybė nu-
lina. į slėpė "Cietrzev/" tragediją, 

Tačiau tuoj po 12 vii nes pastaraisiais metais v i 
"Morska Wola" kapitonas iš- gausėjąs lenkų jūrininkų pa
siuntė tokį pranešimą: bėgėlių skaičius. 1953 m. j 

"Lenkų 2vejybos laivyno laisvę pabėgo tos pačios lenkų 
laivas — motina. Cietrzew ne- linijos 14,287 to laivo "Batory" 
gresia joks pavojus. Nereika- kapitonas; 1954 m. sukilo sep-
linga jokios pagalbos. Morska jtyni "Puszczyk" laivo įgube 

nariai. Komunistams didžiau-
ApgauK pavyko: britų laivai!*** vargias sudaryti patikima* 

pasuko atgal, norvegų Catalina ^ įgulas. 
grįžo į savo bazę. Kai "Mors
ka VVola" artėjo prie "Oe-

"Net jauni jurininkai, kurie 
užaugo prie komunistų, buvo 

tttew", bėgliai šoko j gelčsti-j pagauti, mėginant pabėgti į 
mus laivelius. Laive likęs ma- Vakarus", pabaigė pabėgėlis. 
žar. būrelis negalėjo priešini ir. 
didžiojo laivo įgulai. Iš laive
lių buvo paimti visi tie, kurie 
juose pasiliko, nes dalis sušo-

|fct į atvirą jurą. 
"Morska Wola" politinis ko 

misaras pradėjo tardymą K* 

Prezidentines spaudos sekretorius James Hagrerty (kairėje) ir pulk. 
Thomas W. Mattingly, Walter Re«*i ligoninės širdies specialistas, at
vyko j Denverį, preeklentvi Eisenhoweriui susirgus širdies liga. (INS) 
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BĖGLIŲ DRAMA JŪROJE 
J. Kl ZMIONIS, D. Britanija 

ir išsijudinta, praėjo k ek lai-' teismą. Du jūrininkai buvo ik; 

mirties užplakti. Kitų likimas 
nežinoma^ tačiau t manoma, 
kad jie buvo kankinami ir lik
viduoti 

Tik dabar atsiminta "Czu-
batkos" pagalbos ' šauksmas, 
tat buvo jau vėlu: nela'mės vie 

ko. , 
Kai didysis laivas pradėjo i 

lenktynes, jį pasiekė despera
tiškas pagalbos šauksmas: 
"Czubatk?." pranešė, kad su
gedo jos mašinos ir yra pavo
jus paskęsti audringoj 3 jūroje. 
Deja, kapitonas numojo ranka 
į pagalbos šauksmą ir nutarė 
vytis sukilėlius. 

"Morska Wola'\ būdama di-Gegužės pradžioje Vakarų kų "Morska Wola", tolimo 
pasaulį, pasiekė neaiškios ži žūklavimo laivyno pagrindmis desnė Jr greitesnė, pradėjo pri-
nios, kad kažkas paslaptingo laivas, po dviejų dienų plaukio- sivyt* bėgantį laivą. Tuo b e 
atsitiko Šiaurės jūroje. Anglų-jimo Šiaurės Jūroje nuleido in-jtu bėgliai signalizavo pirmą 

mi su neapykanta ir panieka. 
Sportiniai parengimai tarnau
ja slovakų separatistams prie
mone antičechiškoms demons
tracijoms. Biurokratinės Pra
gos centro įstaigų ydos aiški
namos slovakų propagandoj?, 
kaip cechų tautos ydos, kaip 
cechu, nepalankumo slovakams 
reiškiniai. Skleidžiami šmeiž 
tai dėl prekių išvežimo į Sovie
tų Sąjungą. 

Stipri rezistencija 

Kadangi šitaip rašo Pragos 
komunistiniam centralizmui iš
tikima Bratislavos "Pravda", 
tad aišku, kad Slovakijoje an-
tičechiška ir antikomun&tiška 
rezistencija yra didcK, ir Pri-
ga yra bejėgė šitai rezistenci
jai nuslopinti. Pragos vyriau
sybė sulaužė savo pažadus slo
vakams, tad nenuostabu, kad 
centralistinč Pragos vyriausy
bė Slovakijoje jaučiama kaip 
visai svetima vyriausybė, kaip 
okupantų vyriausybė. Bratis
lavos "Pravda" prisipažino, 
kad Praga yra bejėgė apsidirb
ta su slovakų nacionalizmu. 

Vienas iš Čechoslovakų emi
grantų vadų, gen. Prchala, su
dėtų vokiečių • tremtinių kon
grese pareiškė, kad tikrai lais
va ir nepriklausoma ateities 
Čechoslovakija turėtų būti f > 
deruota iš trijų laisvų sričių — 
Slovakijos, Cechijos ir Sudetų 
vokiečių krašto. Sudetų voki -
čiai turi būti grąžinti į savo tė
viškes ir sudaryti laisvą kan
toną, panašų į prancūzų kan
tonus Šveicarijoje. 

Atrodc, kad gen. Prehalo? 
idėja yra tinkamiausia priemo
nė Cecboslovakijos vidaus ir 
užsienio problemoms išspręsti. 
Cechų centralizmas, jų hege
monija galės laikytis tol, krl 
Sovietų Sąjunga diktuos savo 
valią Pragai *r savo diktavimą 
gaJ£* •parustį fisk&stu k u r 
čiu. 

rf ——- •-

žvejų laivai sugavo pagalbos 
šauksmo signalus ir jau skubė
jo į nurodytą vietą, tačiau pa
kartotinas lenkų laivo praneši
mas paaiškino, jog jokia pa
galba nereikalinga... 

Tik dabar, praėjus trims 
mėnesiams, mus pasiekė tikros 
žinios apie bėglių dramą, kurią 
papasakojo ką tik iš Lenkijos 
atbėgės pabėgėlis. 

Gegužės 3 d. 3.357 tonų len-

karą tarp Wick ir Bergeno, j pagalbos šauksmą į D. Brita-
Priešais plaukė nsdidelis žve- niją: 
jų laivas - "Cietrzev/". | Ode l iam pavojuje., Ptau-

Kai jis priplaukė prie pa- kiu | Petsrhead... Vadinuosi 
grindinio laivo, jo kapitonas Cietrzew... duokite lėktuvą ar-
šoko į "Morska VVola" ir pra-,ba didelio greičio mažą lai-
dėjo kalbėtis su vyr. kapitonu, 'vą". 
Tuojau buvo nuspręsta mesti j g i g g o s p , ^ ^ l a i v o p ^ c į . 
pririšamas vjrv€*itačiau "C*- fc _ 5 9 N ^ e r 8 m e n į _ 2 E ir 
trzew" įgula atsisakė jas p r i - { ^ d ū ^ : «Greitis d e v y n i ų 

Padėtis žymiai 
M. Gedvilą, komisarų tary-

pirmininkas, susirūpinus 
mažėjančių maisto kiekiu pa
klausė vieno savo pat'k'rm 
draugo kaip jis bandytų praša
linti tuos trūkumus. 

— Labai paprastai — atsa
kė tas, — visa kas reikalinga 
padaryti, tai uždaryti ir atida
ryti sienas. 

— O ką tai turi bendro sa 
dabartiniu maisto trūkumu? 

toje atrasta tik laivo likučiai, j __ j e igu uždarysite sieną ry-
14 įgulos narių be abejo pa- tuose tai visas maistas pasiliks 
skendo tarybinėje Lietuvoje o jei ati-

Gegužės 13 a. prie Bergeno darysita sieną vakaruose, tai 
buvo atrasti du lavonai. Ant | tiek žmonių išbėgs iš Lietuvos, 
lentgalio buvo užrašytas "Czu- kad mažai beliks ką maitinti! 
batkos" vardas. ' ., . , .—-

Lenkų komunistinė vyriau- aVMaVMEnMHBHBVBBlBYi 
sybė gegužės 19 d. paskelbė,, CATVRAIDįNAMŲ 
kad "Czubaukaf paskendusi 
Šiaurės jūroje su 14 jūrininkų, 

imti. / ' • . I 
— Mes plaukiame į Britani 

mazgų, kryptis 
riai". 

pietvaka-

Būna ir tokių skelbimų 
Prancūzijos gydytojų laikraš-, 

tyje buvo toks skelbimas: "Gy
dytojai, jūsų kolegos žmona — 
našlė parduoda visiškai gerai 
išlaikytus griaučius, kurie pri
klausė jos vyrui". 

Vokietijoje prie vieno stik-
liaus dirbtuvės lango, kuris bu
vo išmuštas, buvo priklijuotas 
toks parašas: "Mes esame taip 
užimti, betaisydami kitų langus, 
kad neturime laiko nė savąjį 
sutaisyti". 

Anglijoje prie vieno kremato
riumo durų prikaltas skelbimas: 
"Kas čia įeina, už pasekmes tu
ri pats prisiimti atsakomybę". 

Kad paliudytu apie elgesį 
Pilietis buvo patrauktas į teis 

mą. Teisėjas klausė, ar kaltina
masis gali nurodyti žmogų, ku
ris paliudytų apie jo charkterį 
ir elgesį. Kaltinamasis nurodė 
savo rajono policininką. Iškvies
tas policininkas pasisakė kalti
namojo visai nepažįstąs. Tada 
kaltinamasis nustebusiam teisė
jui paaiškino: "Matote, dvide
šimt metų gyvenu šiame rajone, 
ir policininkas manęs nepažįs
ta — tai ar reikia geresnio liu
dijimo?" 

Vestuvių nuotraukos 
Augitos rūšies fotografljo* 

Misf specialybe 
Precin Photo Studio 

EVC. 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Arenue 

Telefonai VIrginia 7-2481 

TELEVIZIJOS 
ir Ra d i • Aparatu Taisymas 

Sąžiningas tr garantuota* darbas 
M. RIMTOS, 4617 g. S»*y«r St. 
TeL Vi M O t t *» VI 7-3037 

S O P H I E B ARKOS 
BADIO PROGRAMA 

IS WGES atotiea — Banga 1890 
NUO PIRMAD. IKI PEKKTAD. 

1:46 Iki t:S0 vai. ryte 
ftESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIKNNIO vak. nuo 7—8 v. 
SCKAD. 8:80—9:30 v. r. 16 stoti s 

WOPA — 1490 Rfl. 
Chicago 29. 111. HEmlock 4-2418 

T l l l So. ROCKVV'ELL ST. 

PAarABYMAMS 
PUSTAipME 
VISORIŲ RCSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARRMCX>DY 
LUMBER CO, 

8 T A S Y S LTTWTNAS. Pre*. 
saSS gsv HAUSTBD ST. 

TtL VTetorr t-ISTS ^ 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI* 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAJTINC ATIDARYTA kaadteo nm. 
• vai. ryte iki • vai. rakara it 
•aitadteniaM tkt • vai. vakaro 

P.&J.JOKUBKS 
TV, DEIMANTAI IR IAIRRODŽIAl 

l'ardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 32, I1L — TeL LA S-S61" 

zz = 

PARK1IOLME SERVICE 
STATION 

W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino gtotu Ir 
automobilių aptarnavimaa 
\Viyiam i. Grfgefcttift, M T . 

</IQt. 

Prašykit Old Sunny Brook jūsų m4ff*Umoj tavernoj 

Also Available 
BOTTLED IN BOND 

ĮOO PROOF 

TORKRAUSTYMAI — MO VING 
ftpĮi, HHmHf •• dRrPM. VU mįmašmi Ii artimų ir 

tolimų distancijų, fiaukite aekandai: 
8415 S. LITUANICA AVML, CmCAGO, ILL 

ANTANAS VILIMAS 
TeleJona* — rBoatler €-18831 

NARIAI IJETUVIU TAUP. IR SKOUNIMO 
B- VTŲ LYGOS KURIOSI 

Kiekvieno Santaupos ladreusfos Iki SlO.000.or 
I I 

Paskalos Duodamos Narna įgijimui 
Lengvomis S|lygomis 

CNICAG01 SAVINGS t L0AH ASSN. 
6234 S. VVestem Ave. Chicago 36, m 

CRANE SAVINOS A LOAN ASSN. 
2S5S W. 47th St Chicago 32. IU 

DISTRICT SAVINGS t LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8.111 

TI*eU tSM? ,XC0K- CCUMBY. D1VISICK U WIW*1, CW1 ^"RS F R « ^ S CO«ft0«ATIC^ 
lOUISVIllt, KY. I0TH H PROOF. KENTUCKY BLENCED WHISiEY CCNTAINS 65% «««« ttOTMt *«MYS 

UNIVERSAL SAVINGS t LOAN ASSN. 
1800 S. Haleted St Chicago 8. IU. 
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http://SlO.000.or


6 MENRASTO DRAUGAS. CHICAGO, ILLINOIS 
s 

Antradienis, rugsėjo 27, 1955 

i mus 
X Stuart List, The Chicago 

American leidėjas, laišku dėko
ja dienraščio "Draugo" r:dak-
cijai už vedamąjį straipsni apie 
"I am an AINRHOC*: Day" mi
nėjimą. "Jūsų editorialas jūsų 
Šauniame dienraštyje perskai
tytas dideliu susidomėjimu. Ja^ 
me buvo jaučiamas nacionali
nės kilmės amerikiečių jaus
mas. Jūs išreiškėte tikrą mei
lę Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms." šią padėką mums 
persiuntė to laikraščio redak
cijos personalo narys mūsų 
tautietis ir bendradarbis Sta-I 
sys Pieža. 

X Lietuvių Kalbor. Draugi
jos suruoštos Lietuvių audito
rijoj praėjus; sekmadieni dis 

DIDŽIULĖ MINIA LAUKIA NAUJŲ VADŲ CHICAGOS ŽINIOS 

Ar^ntinos Buenos Aires minia laukia pasirodant naujų vadų, nuvortusiu diktatoriaus J>erono režimą (I K) 

1S ARTI IR TOU 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Antanas Kaunas (preky
bininkas) ir Kipras Sakalaus-

Grįžusieji pasakoja: • • 

* 

kusi jos lietuvių kaltos klausi- kas» Bro^klyn, N. Y., prisidėjo 
mu mūsų jaunime praėjo labai Prie 115. fcūreUo Vasario 16 d 

LIETUVOJ PRAGYVENIMAS BRANGUS Uuįi . 
VISA EILft NAMŲ IR tKININKŲ SODYBŲ ALYTAUS 

APYLINKĖSE ES* TUŠTI 

Kalinys meldžiasi u i 
policininką 

Policininkas Ray McNally, 
43 m. amžiaus, kurs . su per
laužtu sprando kaulu (ir dėl to 
iš dalies paral.žuotas) guli Sv. 
Juozapo ligoninėje, gavo laišką 
iš Joliet kalėjimo. Rašo kali
nys, kuris buvo araštuctas ir 
su kuriuo policija mašinoje 
sėdėjo tas policininkas. Kali. ys 
tada griebė revolverį, bet po
licininkas McNally ginklą iš 
jo atėmė ir bebėganti peršovė. 
Dabar tas nusikaltėlis rašo po
licininkui, kurs yra dvylikos 
vaikų tėvas, kted ui jo pasvei
kimą meldžiasi ir yra dėkingas, 
kad policininkas savo šūviu ne
norėjo jo bėgančio nušauti, o 
tik taikė sužeisti. 

pryvai ir Įdomiai. Po diskusan-
tu D. Veličkos, J. Kreivėno, 
Ftud. M. Macevičiaus ir Ig. Sa
kalo kalbų, kokia yra šiuo me
tu lietuvių kalbos būklė priau
gančioje kartoje ir patiektų 
pasiūlymų, diskusijose daly
vavo visa eilė susirinkusiųjų. 
N u tart? diskusijas tęsti ir jas 
baigus padaryti išvadų. Disku
sijoms pirmininkavo dr. J. Jo
nikas. 

Gimnazijoje mokinei D. Dam
brauskaitei išlaikyti. 

BRAZILIJOJE 
— Kun. B. Sugintas, kiek pa

viešėjęs Sao Paulyje, pasiryžo 
aplankyti ir provincijoje gyve
nančius savo senus pažįstamus 
lietuvius. Ypatingai jam rūpė
jo aplankyti Assis vyrkupij je 
dirbant] kun. Joną Kiviliu., ku
ris pusę savo amžiaus praleido 

Flari jonas S nario n i s, Dariaus 
ir Girėno posto narys ir Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapietis, susituokė pra
eitąjį sekmadienį Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčioje. Jų inten
cija šv. Mišias atnašavo ir jų 
moterystės ryšį palaimino kun. 
Pr. Lukošius. Šv. Mišių metu 
giedojo Alice Stephens an
samblis. Vestuvinės vaišės bu
vo Dariaus ir Girėno salėje. 

X Lietuvių auditorija jau 
baigia visapusiškai pasipuošti 
priėmimui Kenosha, Wis., "in
teligentus'', kuriuos čia spalio 
23 d. atveš aktorė ir režisorė 
Jarienė. Ne tik Chicagos inte
ligentams, bet ir visiems bus 
idomu pamatyti scenoje Keno-
shos inteligentus, kaip jie su
geba savarankiškai galvoti. Tai 
bus pirmas šį rudenį vaidini
mas Chicagoj. 

X Tėvu Marijonų Bendra
darbių 35 skyrius (Brighton 
Park) surengė "bingo" praei
tąjį sekmadienį "Draugo" ir 
vienuolyno statybos reikalams 
L. Vyčių salėje, šis parengimas 
davė 150 dolerių pelno. T. T. 
Marijonų statybos fondo sekre 

Pastaruoju metu į Vokietiją 
yra grįžusi visa eilė karo b> 
laisvių ar civ. internuotųjų, ku
rie išbuvę ilgesnį laiką Lktuvo-
je arba Sibire įvairiose stovyk
lose yra sutikę mūsų tautiečių. 
Tarp jų į vieną vietovę prie 
Koelno sugrįžo tiesiai iš Lietu
vos 36 metų rytprūsė voki.15, 
kilusi iš Prūsų Yluvos, kurią 
1947 m. -bolševikai nuteisė 5 
metams darbo vergų stovyklos 
tik už tai, kad ji prJImė bad
mečio metais dovanų du sva
rus miltų iš malūno, kuriame 
ji dirbo. Christa matė ir Šiau
rės ledjūrį, ir Uralą, ir Archan
gelską. 1952 m. buvo paleista 

jaunų banditų grupę 
Chicagoje 5123 Kenmore aV3. 

buvo įsikūrusi gauja jaunų 
banditų. Jie čia turėjo ir bal
dus, pavogtus iš vieno bandito 
motinos. Iš viso jie buvo prisi
vogę visokių dalykų už $5,000. 
Policija areštavo Jack Nattin-

KAS. K A IR KUR 
— Labdarių Sąjungos Centro val

dybos susirinkimas bus rugsėjo 28 
dieną 8 vai. vak. (trečiadienį) šv . 
Kryžiaus parapijos žemutinėje Salė
je- — Valdyba 

— Marąuette Park Namų Savinin
kų Draugijos susirinkimas bus rug-
s«"jo 28 dieną 7:.'J0 vai. vakare Sv*. 
P. Marijos <iimimo parapijos sali'jf, 
(M20 So. Wa.shtenaw A ve. Visi na
riai kviečiami i susirinkimą. 

Frank K. Bakutis, rast. 

Brazilijoje. Tačiau kun. Sugin-
X Pranciška Petrauska'.te, taf l j , neberado. Kun. Jonas 

šv. Kryžiaus parapijos narė, ir K i v i l i u s s u k akęs 60 metų am-
' . . _ 7- OQ u* Įkurdinta Alytuje, 

žiaus, Šiais metai gegužes 28 £ _ , . . _ • „ „J„ AI 
d. iškeliavo Anapus. Teteko 
kun. Sugintui aplankyti pirmą 
lietuvio kunigo kapą Brazilijo
je. 

šiems, ketvirtadieniais 6 vak 
vak. vyresniems ir vyriausiems. 

X VI. Baltrušaičio vedamas 

Paskiausiu metu dirbo prie 
kino statybos. Pri? statybos 
darbų teuždirbdavo tik 280 rb. 
mėnesiui. Pasakoja, kati pra
gyvenimas okup, Lietuvoje yra 
toks brangus, jog iŠ gaunamų 
pinigų vos tegalėjo prasimai-, lesnių patefomj, negu tie, ku 
tinti. Pritrūkusi ko, būdavo su 
šelpiama daiktais ir drabužiais 
vienos lietuvių šeimos, prie ku- __ Turi tvirtą 

statybines medžiagas ir pan., o 
ne kaip daugiau pastatyti silo-
gavimo įrengimų". 

- M * * ™ "n,!0*f. * * * Ser, 19 m., kurs buvo iSnuoma-rams" viena U pnczasčiu buvo b J e r o m e 

noras techmko* g * * * * - Smith. 17 m. Sulaikyta ir pa-karus Kad ta. te.8ybe hudija * P 
tarybinė Lietuvos spauda. Tie- ° * . . . . 
sa" rašė: "Pastaruoju metu Vil
niaus partinė organizacija sustip 
rino dėmesį S t a n i o pramonės 
vykdymo klausimais. 

...Pažangioji technologija įsi
savinama lėtai Kaikurie miesto 
įmonių gaminami statybiniai me 
chanizmai, prįetaisai, elektro-
technikiniai aparatai atlieka nuo 
geriausiųjų pavyzdžių, gamina
mų "didžiojoj tėvynėj" ir užsie
nyje. Antai, elektrinių skaitik
lių gamykla išleidžia pasenusios 
konstrukcijos įaminius. Nevyku 
šios plataus vf rtojimo skalbimo 
mašinos konstrukcrjaT. Yra tobu 

riuos gamina Vilniaus "Eltos** 

gaitė, kuri jiems šeimininkavo 
ir su Nattingeriu gyveno, šie 
?auni banditai buvo sugaut:, 
kai mergaitė grįžo trumpam 
* namus. Tėvai pranešė polici
jai ir detektyvas, sekdamas ją* 
atsekė iki tos banditų gūštos. 
Mergaitė atiduota f pataisos 
namus, o jauni banditai turės 
atsakyti teisme. 

* 

Saugotis rentgeno 
spindulių 

Invalide pragyvena ii 
rožančių 

Jauna 24 metų invalidė Julia 
Ross Albertson po automobilio 
nelaimės yra nuo juosmens p 2-
raližuota. Tik keletą valandų 
ji gali pasidėti važioj amo je kė
dėje, o kitą laiką turi praleisti 
lovoje. Anksčiau ji nėrė, išsiu
vinėjo, piešė, bet dabar įsitiki
no, kad g riau savo pagyveni
mui užsidirbs gamindama ro
žančius. Ji prašo, kad turintie
ji senus, sutrūkusius rožančius, 
atliekamus kryželius ar medali-
kėlius siųstų jai adresu 8400 
S. Paxton, Chicago, 111. 

Trys žuvo automobilio 
nelaimėje 

J. Russell Williams, 38 m. 
amžiaus, gyvenąs Highland 
Parke, buvo užmuštas, kai jo Canterbury protestantų arki-
automobilis atsidaužė į medį. vyskupas Flsher apie rašomąją 

Bankininkų suvažiavimas 
Chicagoje, Conrad Hilton 

viešbutyje, vyksta bankininkų 
suvažiavimas, kuriame daly
vauja apie 7,500 bankininkų. 
Salia savo posėdžių jie domisi 
ir apžiūrinėja naujus raštinių 
įrengimus ir naujas mašinas. 

III •• 

Didelių žmonių maži 
pasisakymai 

Panašiai žuvo ir Elmer Wil-
ling, 47 m., kai Elgin mieste, 
pasisukime, jo automobilis nu
šoko nuo kelio ir atsidaužė į 
medį. Catherine Bucsko, 55 m. 
amžiaus, buvo užmušta, o pen
ki kiti asmenys sužeisti, kai 
mašinos susidūrė kelyje Nr. 6, 
netoli Greenwood ave. ties 
South Holland. 

Invalidai vel gali dirbti 
Illinois valstybė turi invali

dų rehabilitacijos skyrių, ku
riame per paskutinius metus 
net 3,568 asmenys paruoš.i 
kasdieniniam darbui. Jų reha-
bilitacija kainavo $1,771,888, 
bet už tat dabar jie permetus 
uždirba maždaug po $2,612 
kiekvienas. 

Plieno darbininkų siekimai 

mašinėlę: "Jei būtų panaikinta 
rašomoji mašinėlė, tai dingtų 
daugybė tuščiavidurių minčių, 
kurių dabar pilna, ir būtų suma
žintas net karo pavojus". 

— o — 
Kino artistė švedė Bergman 

apie save: "Amerikoje mane lai
ko didele artiste ir nekokiu žmo
gum, Švedijoje mane laiko gera 
moterim ir menka artiste". 

Prancūzų įaSytojas Marcei 
Pagnol apie televiziją: "Kai už
simerki, tai ji visai gerai atsto
ja radiją". 

CIO Plieno Darbininkų uni
jos prezidentas D. J. McDonald, 

• 

Ateitininkų choras, solistą' Pr., rios gyveno. O kad turėtų už ką 
Bičkiesiė ir J. Varnelis išpildė j ̂ ^ į tėvynę, tai kelionei rei-
puikią programą psrnai įvyku- j ka i įn g a s lėšas sudėjo kelios 
šiam,Ateitininkų koncerte. Ma- ijetuvių šeimos. 

k 

rijos Augšt. mokyklos salė vos 
sutalpino visus svečius. Kon
certas paliko gilų įspūdį. Šiai* 
metais vėl naujos ir iškilios jė
gos išpildys programą Ateiti
ninkų koncerte, kuris bus lap-
ričio 5 d. Western Ave. salėje. 
Solistai Aid. Stempužiene ir 
Vacį. Verikaitis. Abu solistai 
pirmą kartą dainuos Chicagos 
lietuviams. Solistams akompa
nuos prof. VI. Jakubėnas, ku
rio kūrinys buvo išpildytas net 
Grant Parko koncerte. 

X Marija Melkienė šv. Pran
ciškaus Vienuolyno rėmėjų Chi
cagos apskrities seime spalio 2 

Radiologijos prof. Temple 
universitete, dr. W. E. Cham-
berlain, Amerikos Rentgeno k a l b ė d a m a * tos unijos metinė-
Spindulių draugijos pirminiu- * konfe^ncijoje Morrison1 

kas, tos draugijos suvažiavime ^ f 1 1 ^ ' C h i c a * W P * ^ k ė , 
Chicagoje perspėjo, kad reikia Į k a d 1 9 5 6 m e t a i s ' k a i P1*8**1*5 

Ko- kiek galima vengti peršvieti- P * * * ™ * dėl naujos sutar
ties, darbininkai reikalaus pr; 
mijų tiems, kurie turi dirbti 

Grįžusieji teigia, kad Aly
tuje šiuo metu esą mažiau ru
sų kariuomenės, todėl gyveni
mas esąs ramesnis. Tačiau vi: 
sa eilė namų ir ūkininkų buv. 
sodybų Alytaus apylinkėse esą 
tušti, be gyventojų. Jaunų vy
rų Lietuvoje esą maža. Kadan
gi žemės apie Alytų nėra der
lingos, vis prie smėlio, tai, pa
sakotojos teigimu, ten rusai ir 
lenkai nekurdinami. Kurdinti 
parenkamos verčiau su derln-
gesnėmis žemėmis Marijampo
lės, Vilkaviškio ar Sakių ap
skritys. Neseniai Brest-Litovs-
ke, jai bevykstant į t€vynę, 
viena rusė įdavė du vandens 

d̂  pavaišins skaniais pyragais ^ ^ pa8tebėdama, kad tai 
torius kun. V. Parulis, MIC, • * * * ^ J * * S**- * Marijos „ k e l i o n e i n e s Vokietijo-
dėkoja visoms šeimininkėms ir N e * a l t o Pra8ldeJ»mo parapijos fc n e s ą fiiuo m e t u g a l i m a g a u . 
atsilankiusiems į parengimą. **®fa S e u n o Pasukimu rūpi- t i ' n - t o 

naši šv. Pranciškaus Vienuoly
no rėmėjų 1-ojo skyriaus pir- Neseniai iš Lietuvos atvyko 

respondentai įdisevičius ir Do- mų rentgeno spinduliais (X-
vainis skundžiasi, kad Ukmer- j^y) įr vengti švytinimo jais 
ges rajono vart kooparatyvo' g y d y m o tikslais. Jo nuomone,! SeSt*dien* i r sskmadienį, taipgi 
valdybos pirmininkas yra pilie- nepateisinamas švytinimas nė b u s J i e š k o m a garantuoto meti 
tis Ginzburg, kuris daug kartų v § ž i o l i g o g a p i m t ų ^ ^ T a i p . 
buvo sučiuptas spekuliuojant ar g peršvietimai tepatartini 
globojant spekuliantus. Ukmer- k f t u l u i l ū ž u s i r k i t u o s gvar_ 
gės rajono vykd. komitetas net fciuog reikaluos Kaikurie gydy-
fe*^ g ^ y ^ J f ^ 1 . ^ tdri kaittii perdažnai Unkę tuvos Vartotom Kooperatyvo J . . į .. 
Sąjungos Valdybą" Ginzburgą " n t « e n ° °P^™ pavartoU, 
pašalinu. "Cia |vyko nelauktas ^ "epatona radiolog.jos spe-
dalykas", rašo "Tiesa". "Nerei- c l » u s t a s -
kia daugiau mušti Ginzburg. Jis, Poweramą mate 2,200,000 

šešios seserys vienuolyne 
Šešios seserys, dukros Juoza

po Stenger, Glennonville, Mo„ 
yra įstojusios į Švč. Marijos vie
nuolyną. Dvi iš jų neseniai pa
darė amžinus įžadus motiniška
me vienuolyno name St. Louis 
mieste. 

frOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-
Jau ttfjo i i spaudos 

MIRKO JF.LISIČ 

C E Z A R I S 

neblogai dirba" — paaiškino LV 
G Sąjungos vadovai..." 

• žmonių 

X Dovydas Kamm-Kamins 
kas, gyv. Marąuette Park, ga
vo dvigubą stipendiją studijuo
ti inžineriją elektrikes srityje 
Illinois universitete. Be gabu
mų inžinerijoje, Dovydas yra 
pasižymėjęs muzikoje ir grojo 
universiteto First Regimental 
orkestre. Pirmiau jam teko mu
zikos stipendija Miami (Fla.) 
universitete. 

x Jonas Sagamoga, 7144 So. 
Talman, 58 dienas sugaišo li
goje. Kadangi buvo apsidrau
dęs per Leonardą Jankauską, 
todėl jo atstovaujama draudi
mo bendrove išmokėjo jam 
$1,158.00. 

X Moksleivių Tautinis an
samblis repeticijas pradeda 
šiandien. Jos vyks Lietuvių au
ditorijoj šia tvarka: antradie
niais 5:30 vai vak. jaunie-

General Motors suorganizuo-
- Otaimot^ Uetavos mote- m pavadinta 

Iminkams paskirtas svarbus uz- _ , . . 
, . j _ (l . « Powerama, kur nemaža atrak-
i š t M ^ s u I respublikos rajonus | ̂ . ^ taduiologtal. cirkas 
siekiant specializuotiŽ.Ū. garny-'" eile naujausių mašinų, tan-
ba ir racionaliai panaudoU ras-' J * ^ į g } * f f i j i . * ^ NflOIAŪSIOJI UTEMTORJI į 

nio atlyginimo 

Pajudėjo 14,000 moterų 
Net 14,000 moterų pradeda 

savo talką vajuj?, vadiramo 
Community Fund. Jos nori su
rinkti $280,000. Iš viso Chica
goje tam fondui norima sukel
ti $10,304,548. 

Prigėrė iškritęs ii burlaivio 
Sekmadienį Michigano ežere 

prigėrė Harry Buehling, 40 m. 
amžiaus kai jis iškrito iš savo 
burlaivio. Jo brolis ir dėdė jj 
ištraukė, bet jau buvo miręs. 

tus žemės fondus". Tam tikslui 
paruošų prof. J. Krikščiūno va apžiūrėjo 2,200,000 žmonių. 
dovaujama "mokslinė ekspedi- Nors buvo susilaukta taip di 

APIE MARIJA 

Istorinis romans iŠ Romo* Impe
rijos žydėjimo laiky. vienas {do
miausių monografiniu romanų Eu
ropos literatūroj. čia senoji Roma 
ir Jos problemos, čia žymieji ano me
to asmens, kaip Cesaris, Sula, Ma
rius, Pompejua, Kleopatra, Cicero
nas ir dešimtys kitų; čia kovos ui 
valdžią Romoj. Gali jos užkariavi
mas, kovos su Mitrldatu ir d. k t Ir 
visa Jdomiai. talentingai ir dideliu 
istoriniu tikslumu. Trys dalys, kiek
viena po $2.00. 

Užsakymus su pinigais siųsti: 
„DRAUGAS" 

2S34 So. Oaktey Ave. 
CHICAGO 8, EL 
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P 0 P U L A R 
UTHDMMN RECIPES 

Surinko JUZS DAUŽVARDEBNS 

mininkė E. Stanevičienė, Ona 
Kanapack; Bakutiene, M. Mel
kienė, J. Pukelienė ir kitos. 

X Jonas Gaižutis, dirbąs 
vienoj amerikiečių finansinėj 
įstaigoj, įstaigos lėšomis buvo* 
pasiųstas i specialų institutą 
pagilinti savo žinias. Institutą 
baigė šįmet vienas iš pirmųjų. 
Vadovybės jis yra labai verti
namas ir yra pakvisjftas daly
vauti Lake Michigan Regionai 
Conference, kuri įvyks š. m. 
spalio mėn. 14-15 d. d. Des 
Moines, Iowa. 

X Jonas Čepulis, 5526 So. 
Wolcott Ave., Moterų sąjungos 
veikėjos Jadvygos -Čepulienės 
vyras, vis darr sunkiai tebeser-
ga. 

} Vokietiją dvi mergaitės, ku
rių viena yra išgyvenusi šiau
rinėje Uetuvoie 10 metų, o 
antroji — petinCj? Lietuvoje 3 
metus. 

cija", kurioje dalyvauja 8 sričių 
apie 80 mokslo bendradarbių. 
Yra parinkti ištirti 10 rajonų, 
kaip tipingiausi visam kraštui. 
Pasinaudojus tyrimų rezulta
tai , bus rūpinamasi "sėkmin
gai Įvykdyti Jį> ir taryb. vyriau 
sybės iškeltus uždavinius dėl 
smarkaus z. ū. Šakų pakėlimo". 

delio pasisekimo, General Mo
tors neplanuoja parodą perkel
ti kitur. Šiuo metu prie paro-

— Ariogaliečius komunistinė. —.ArcheoL B. Daugudžiui va-
•Tlesa" smarkiai miola. Esą, | dovaujant Vilniu.ie atkasama se-
"sunku rasti kolū!q. ivvkdžiusį nojį Ged-mino pilies siena. Vii-

Pirkit Apsaugos Bonus! 

kukuruzos sėjo* planą". Be to, 
esą neaišku, kur kolūkiai talpins 
rudenį kukurūzu derlių, kai iš 
31 kolūkio tik 7 stato silosavi-
mo jrengimus. "Statybos monta 
vimo valdvba Ariogalos rajone 
lG-je kolūkių privalo pastatyti 
po vieną 250 tonų talpos tran
šėją. Iki šiol nė viena tranšėja 
dar neužbaigta, o 12-je kolūkių 
statybos darbai net nepradėti. 

valdybos vadovams pritariant, 
labiau domisi, kaip už statomą 
tranšėją paimti daugiau pinigų, 

niaus miesto seniausioje dalyje 
esą aptikti įdomūs archeologi
niai radiniai, kurie "įgalins ge
riau pažinti Gedimino pilies pra
eitį". Gedimino kalno papėdėje 
iš pagrindų rekonstruojamas 
esąs Puškino sodas. 

— Joniškėly yra bandymu sto 
tis, kurioje yra vyr. moksliniais 
bendradarbiais VI. Baniūnas, Z. 

«, , Ruseckas ir G. Šalčiuvienė, o di-
p u t e Pri&unnti. " * _ W į . į r e k t o r t a i £ CaikauBk^ 

PAtVTCLKIME 1 MARUA. Nuo 
stabus Švč. Marljoa gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų 
jų regėtojų pasakojimais (Iv. Brigi
tos. Marijss Agreda, ses. Kata r t m* 
Emmerlch ir kt.). 260 pusi. Knygs 

dos likvidavimo dirba 750 dar-1 <»}P»^ »J p"akojimą su-nepapras 
I tai puikiais spalvotais paveikslais 

b in inkų. J i e t u r ė s d a r b o iki Patrauklūs kieti viršeliai Ir tokai 
nuoja tik $8.00. Sla puikia knygs. 
•araM prei. dr. F. Bartkus. 

MARIJA MUMS KAIAA. Švč. M* 
rija taiko bSgyje apsireiškė1 Įvairios* 
pasaulio vietovėse. Slos knygos au 
torius Kun. J. Kusmicki*, salia mu 
sų lietuviškų Šventovių aprašo ir ki
tur žinomus Dievo* Motinos apsireiš
kimus, kaip: LA Salette. Lurde. Fa- I 
Urnoje; apie Stebuklingąjį Medallki 
(j Ir kt. fiangoje Ir pabaigos iodyj« 
autorius svarsto Svč. Marijos Nekal 
filausios Širdies kultą Ir IMtelis Ma 
rijos kaip malonių Tarpininkas vald 
men|. Knyga turi 159 pat. paveiks
luota, jrista J kietus viršelius ir kai
nuoja $1.00. 

AUŠROS SVAIGSOft. 1i tautų ir 
S8 dldtlųjų pasaulio poetų dailiausi 
sodeliai mūsų dangiškajai MoUna) 
Marijai pagerbti. Tuos per $00 m 
tybtelejusius rašytojų pertus IS {vai
riu kalbų surinko ir sutvarkė A. Tjr-
molte. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuoe** 
UO pal. Kaina $1.00. 

Radviliškio pelkių bandy
mu stoties vyr. mokslinis bend-

nuvertinant kolūkių teikiamas radarbis yri J, Puodžiukynas. 

spalio mėn. 15 d. Bus nutiesta 
1,500 pėdų ilgio geležinkelio ša
ka, kad juo galėtų išvežti trau
kinius ir kitus geležinkeliu te-
begabenamus dalykus. 

Ūkio vadovų pasitarimai 
Chicagoje, Conrad Hilton 

viešbutyje, vakar pradėjo pen
kių dienų posėdžius JAV že
mės ūkio vadovai, kurie atsto
vauja Amerikos Farmų Biuro į 
federaciją. Pasitarimuose daly
vauja apie 150 žmonių ir jis, 
svarbiausia, svarsto mažėjan
čias ūkininkų pajamas. Minėto
ji federacija yra didžiausia f ar- J Ossakymus kartu su pinigais siuskite 
merių organizacija JAV-se, su
būrusi apie 1,600,000 ūkininkų 
šeimų. Posėdžiuose taipgi svar
stoma vyriausybė vykdoma 
kainų palaikymo programa. 

i i D R l U G l $ M 

2834 So. Oakley Aveniu 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

l a i nepaprasta knyga Viri J00 re
ceptų grynai lietuviškų valgių rami
nimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
dleni, kuri dainai pasakodavo apis 
lietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televtsijos stotis, surinko pa
čius {domiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos Išleido 
labai parankioje formoje. Pirma kar
ta tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang-
Hškal skaitantiems lietuviams 

CTSsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 

2SS4 So. Oftkley A venine, 
CHICAGO 8, HA, 

luiiiimiiiiiiiifiiiiiimiiiMiiiiniiiiiiiiniH 
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IS LIET. TEISININKŲ D-JOS VEIKLOS 
L i e t Teis ininke d-joe C n i c > , a P i e U e " " * * " * ' * * * * * * 

g o s skyriaus susirinkime „ . ^ paairuoSimą JAV-bėse; projek-, 
18 d. Hol lyvood salėje p i r m į . tuojama * e l s t . Br. Masiulio 
ninkavo P i . Sulailis, 8rkret> Pfn ioš tus teisinius ternunus i r | 
riavc M. Nagys . D: , jur. S i i - Nausėdos ^ L i e t u v o s a t s ivež t i 
lauskas pranešė apie savo s ._ - ™ed2iSgą apie baudžiamąjį Sta
dija* Harvardo universitete, l u t * ' D^kusi jose dalyvavo tei-
kur po dv ie į j m:tn įgijo ma- 8 i n i n k a i a Masiulis dr. Jalrub-
gistro laipsnį, iSlaikė reikiamu-, k a - M. N a g y s S u p t a s , O. Ta-
egzaminus Illinois valstyrėje ir ^Ulev ič ienė , St. Vazbys ir kt. 
dacar apsigyveno Ciceroj; j s Adv. R. Skipičio 50 m. visuc-
žadąs pradėti advokatą p rakti- meniniam darbui pam n3ti nu-
ką Chicagoje. tarta suruošti koncertą-pobūvį, 

Skyriaus pirm. L. Šmulkštys s u m e n i n 2 i r l ^ ™ W a d a l į m ' 
p a n e š ė apie n u v o k t u s darbus dalyvaujant Lufcivos operos 
i , išdėstė atsit ies gaires, paiy- s ° l i s t u i Aleksandrui Kullun ir , 
mėdamas, kad ateityje numa- « • Koncertas - pobūvis p y k s 
tomoc paskaitos: Petras Stra s P a l k > 1 < * • 6 v a l - v a k " A u * ' G a " 
vinskas skaitys apie papročių k e k o svetainėje, 12304 So. 
teisę Lietuvoje, dr. Šimaitis — Halsted St. P. Fab. 

SUNKVEŽIMIUI SUSIDŪRUS SU TRAUKINIU 

Vasario 16 gimnazijos 1954-55 m. apyskaita 
F L B Vokietijos Krašto Tary-dalj sudaro mokinių maitinimas, 

bai pateiktoje 1954 — 55 m. a- kuras, šviesa, švaros ir sveika-
pyskaitoje gimnazijos metinės tos palaikymas, mokinių kelio-
pajamos ir išlaidos suvestos nes, auto eksploatacija bei eili-
300,000 DM sumoje. Didžiau- niai remontai bendroje 107,000 
šioji pajamų pozicija yra rėmė- DM sumoje. Administracinės iš-
jų būrelių įnašai ir aukos 268,- laidos, kaip atlyginimai, mokes-
sumos gauta būrelių įnašų per čiai, socialinis draudimas, moki-
Balfą 121.000 DM, betarpiškai nių draudimas nuo nelaimės, 
85,000 DM, maisto produktais 'spauda, informacijos, rastinės, 
31,000 DM ir inventorium 30,- j pašto, telefono ir kt. išlaidos 
000 DM. Pažymėtina, kad mais- j sudaro 129,000 DM. Likusią 
to produktų didžiausioji dalis j sumą sudaro buhalterinis per-j 
gauta iš Balfo. Pajamos inven- i vedimas paukoto 30,000 DM in- j 
torium apyskaitiniais metais bu j ventoriaus į turto sąskaitą, Ii- j 

i - - j - i i J l« «.-. „„„„,„;„ i,„„^^« ;- «:„«. I AGURKIS, Juozas, iš Oskinių 
vo tokios žymios todėl, kad gau-1 kuciai grynais kasoje ir ema- k g^^ĮJ y a l ' S u v a i į ų a p 
ta i š J A V armijos vyr. būstinės moję sąskaitoje^ nesunaudoto BAZIS, Joiias, Juozas ir Julė, 
didelė auka inventorium, kaip I kuro ir maisto likučiai viso 28,- vaikai Baaienės-Kaziukonytės, Ele 
lovomis, čiužiniais ir lovų bei! 000 DM Rimoje ir 5,000 DM į- n o s i r 

KONSULATO JIEŠKOJIMAI Didžiosios mintys , kaip di- Kas neis iš namų .surast 

BANYS, Antanas, ifi Lietuvos f ' * * * medžiai, lėtai auga i i ' bk>gj ir nutrinti jy nuo žemes 
daugr laiko t r u n k a kol pasiro-! paviiftiaus, pas tą ateis pats išvykęs 1906 m. Visą laiką gyve

no Chicagoje. 
BANYL, Stasys, jo brolis, i i 

Lietuvos išvykęs 1907-8 m. Abu 
kilę iš Jurkupių kaimo, Panemu
nėlio v., Rokiškio "aps. 

BUCHENAS, Kazimieras ir jo 
žmona. 

BUCHOENAS-SAMOSKAITfi, O-
na, gyvenusi Tauragės apskrity. 
Gyvenusi Chicagoje. 

BUKAUSKAITĖ: Elena, kilusi 
nuo Radviliškio, Šiaulių apskr. J 
Ameriką atvyko 1920 metais. 

Jieškomieji aroa ap.e juos ži» 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: 

LHCTtVOS KONSILATAS 
61** 9. Arfrnim Ave. 

Chicsgc *V. D). 
Tel. HEpuBlic 7-8884 

do jų stiprumas, gr.cžis b?« 
nauda. -*• Vysfe. P. Būčys 

blogis ii stos prieš jo veidą. 
—i Ad. MckfvičuiK 

Geležinkelio garvežio tik trys ratai beliko f paveikslas apačioje), kai 
sunkvežimis, prikrautas dinamito, susidūrė su keleiviniu traukiniu ne
toli Torreono, Meksikoje. Minia žmonių (viršutinis paveikslas) stoyi 
prie keleivinio traukinio griuvėsių. Per 20 asmenų žuvo ir 175 žmones 
Sužeisti traukinio katastrofoje. , (INS) 

• ' 

LIETUVOS KONSULATO 
PAJIEŠK0MI ASMENYS: 

kitais baltiniais bendros 30,000 vairių išlaidų. 
DM vertės. Likusią pajamų sū

ru BIELSKIS, Jonas ir Kazys, sū-
; nūs Elijošiaus, kilę iš Dūkšto a-
• pylinkių. 

Augš ta maisto likučių suma CIŽAUSKAITfi-Žiburienė, Ade-
mą sudaro jsiskolmimas, s iekian. s u s i d a r o t o d ė l k a d s u a u k o t a 8 le, iš Garšvinių k., Vilkaviškio ap. 
t is 26,000 DM, pajamos is kiau- m a i s t a g d a u g i a u s i a r i e b a l a i , DEVEIKIS, Stasys iš Labano-
lių ūkio ir bulvių derliaus, iš nAMilj .iyf . , . ° : > . m i l . , . . ro m., Linkmenų v., Ukmergės ap. 

pienmilciai ir kiau-vriių milteliai, GIRD2IUTES, dvi seserys, iš 
t. y. toki produktai, kurių su- Žagarės m., Šiaulių ap. 
vartojimas ilgiau užsitęsia. Šiaip ™ E P & i J u r g i f i ' i š f^SS^ . . „ . , - . vai., Vilkaviškio ap., gyvenęs Bal-
skolos uz mėsą, duoną, pieną, timorėje. 
kurą ir kt. produktus, sudaran-; JANUŠONIS, Juozas, jo sūnus 

mokinu tėvų įnašų ir praėjusių 
metų likutis kasoje bei einamo
joje sąskaitoje. 

Pažymėtina, kad įsiskolini
mas yra gimnazijos skola Kraš
to Valdybai per 6,000 DM ir sko 
la finansų įstaigai už inventorių 
apie 3,000 DM. Tikimasi, kad 
vokiečių finansų įstaiga šių me
tų bėgyje inventorių perleis ga
lutinai už 500 DM ir tuo būdu 
įsiskolinimas sumažės 3,000 DM. 

Išlaidų pozicijose žymiausią. 

čios apie 16,000 DM neturi ryšio 
su maisto sandėlio ištekliais, 
nes tai yra trumpalaikės skolos 
už kasdieninį ir būtiną suvar
tojimą, kurios turi būti greitai 
išlygintos, bet kurioms išlyginti 
pajamų nuolat stokoja. 

( P L B Vok. Kr. Y-bo* Inf.) 
I m < I . N . M — W — ! • • » — — 

Jiems reikia parūpinti garantijas 
95. BRIU2YS, Antanas, gim. 

1908.2.9, Gaurėje, Lietuvoje; fab
riko darbininkas, Suderntapel, Kr. 
Schleswig, Germany, a. BRUŽIE
NE - Endriukaitė, Marcele, gim. 
1914.9.5, Valiuose, Lietuvoje, vi
rėja, b. ENDRIUKAITfi, Vanda, 
gim. 1944.8.31, Pašešuvyje, Lietu
voje. 

95 DABELSTEIN, Hetnz VVilli, 
gim. 1929.6.3, Tospe, Vokietijoje, 
virėjas, dirbs ūkyje, Gruener Jei-
ger, Geesthacht, Germany, a. DA
BELSTEIN, Erna Emma, gim. 
1933.4.23, Sintautuose, Lietuvoje, 
b. DABELSTEIN, Harst,' gim. 
1952,3.1, Geesthacht. Vokietijoje. 

97. KLIMAVIČIUS, Bronius Sta
sys, gini. 1914.11.27, s u v e r t u o 
se, Lietuvoje, geležinkelietis, Rue 
Galili C 6, Sefesstn (Liege), Bel-
fflum, a. KLIMĄVICIENfi, Irerta 
Gertrūda, gim. 1923.12.13, Klaipė
doje, Lietuvoje, tekstiles darbinin
kė, b. KLIMAVIČIUS, Eduardas 
S., gim. 1945.3.26, Heilystendorf, 
Vokietijoje, o. -KLflfAVICIjUS, 
Antanas, B., gim. 1947.1.20, Marg-
burg, Vokietijoje, d. KLIMAVI
ČIUS, Birutė, R., gim. 1950.1.10, 
Hensies, Belgijoje, f. KLTMAVli 
CIUS, Verutė J., gim. 1954.L25, 
Ougree. Belgijoje, g. KLIMĄVI* 
CIUS. Brigita- L., gim.. 1955.9.11, 
Ougree, Belgijoje. 

9S. KUČINSKAS, Leonas, gim. 
1917.5.22, Juškaičiuose, Lietuvoje, 
dirbs fabrike ar batų dirbtuvėje, 
12 Erabelstr., Wtn«erslag» L., Bel-
gium, a. KUČINSKAS, Mėta, 
gim.\ 1909:9.7, Traksėdžiuose, Lie
tuvoje, b. KUČINSKAS, Bronius, 
gim. 1938.4.17, TraJcsėdžiuose, Lie 
tuvojr, c. KUČINSKAS, Helmutas, 
gim. 1943.3.17. Traksėdžiuose, 
Lietuvoje, d. KUČINSKAS, Ona, 
gim. 1944.4.5, Baršiuose, Lietu
voje. *». KUČINSKAS. Pranas, 
gim. 1947.2.28, Vokietijoje, f. KU-
CISSKAS. Herbertas, gim. 194&. 
10.25. Wintf*rlag, Belgijoje, g. 
KUČINSKAS. Erika. gim. 1951. 
9.2, Winter«lag, Belgijoje. 

99. MACYS, Stasys, gim. 1908. 
3.30, Vilniuje, Lietuvoje, dirbs 
ūkio darbus, mūrininkas, 23a, Rue 
de Centre, Ferme Schoenek, Mo-
selle, PVancc, a. MACYS, Majrija. 
gim. 1924,7.15, b. MACYS, Sta- 1 

sys Jonas, gim. Karlsruhe, Vokie
tijoje, 1946 m., c. MACYS, Irena, 
gim. Sindelingen, Vokietijoje, 
1947 m. 

100. MICKYS, Matas, gim. 1923, 
10.24, Rageliuose, Lietuvoje, dirbs 
betkurį darbą, 20 Bosrandtstr., 
H'atersche L., Belgium, a. MIC
KYS, Elena, gim. 1922.3.2, Stak
liškėse, Lietuvoje, b. MICKYS, Al
girdas, gim. 1947.9.25, Watersehei, 
Belgijoje, c. MICKYS, Stasė, gim. 
1949.6.1, Genk, Belgijoje, d. MIC
KYS, Aldona ,gim. 1954.11.13, Wa-
tersrhei, Belgijoje. 

101 VISOCKIS, Stasys, 

ir duktė Elena, gyvenęę Paterso-
ne. 

JARUMBAUSKAS, Stanislovas, 
iš Alsėdžių, Telšių ap. 

KEDIENE — Ramanauskaitė, 
Julija, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Ramanauskait, Marija. 

KUČINSKAS, Silvestras, jūrei
vis, tarnavęs laive ''Selma Victo-
ry". 

KUDOBA, Stasys. 
LABUCKAS, Kazys. 
LAZDAUSKAL, giminės Anta

no Lazdausko, kilusio iš Raseinių 
ap., gyvenusio Jurbarke. 

LKLYTĖ P 
UUBINSKAŠ, Albertas, iš Re-

meikių k., Virbalio par., Vilkaviš
kio ap. 

MEIŠTAS, Silvestras, iš Rasiū-
nų k., Deveikių v., Utenos ap. 

MIE2YS. Kazimieras, iš Žaga
rės, Šiaulių ap. 

MOCKEVIČIUS, Viktoras, iš 
Naujųjų^ Alksnėnų k., Purtsko v., 
Seinų ap. 

MOSKELICNAITfi, Ona, i š Gin-
čionių k., Seirijų par., Alytaus ap. 

PRANAITIENE, Judita, našlė 
Petro Pranaičio. 

PRANAITIS, Juozas, iš Bubių 
k., Vilkijos vai., Kauno ap. 

PU2AUSKAIT£, iš Aukštuoliu-

RAMANAUSKAITE - Kediene, 
Julija, jos vyras Kedys, Antanas, 
ir sesuo Ramanauskaitė, Marija. 

RAULYNAS, Kostas, iš Oski
nių k., Vilkaviškio ap. 
SCHEILERIS, Gua|%vas, iš Plok
ščių, Šakių ap. 

SUGAUDAITES, Ona ir Stefa
nija, iš Pakapių k., Telšių vai. 

UZQANOVICAITfi, Emilija, iš 
Uznolių k., Trakų vai. 

VAJANAUSKIENfi, Marė. 
VALINCIS, Jonas ir Jurgis, ir 

jų sesuo Valinčiūtė, Anelė, iš Alk
snėnų k., Punsko vai., Seinų ap. 

VILKAITS, Mcrta, iš Nakro-
šiškių k., Viešvėnų par., Telšių ap. 

VILKELIS, Martynas, gimęs A-
merikoje, augęs Trakiškių k., Pun 
sko v., Suvalkų ąp. 

2IBURIEN£-Cižatskartc, Adelė, 
iš Garšvinių k., Vilkaviškio ap. 

Jieškomiejl arba* apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į: 

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

r 41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y. 

Ona UNTULIS (po kapituliaci
jos gyvenusi berte Frankfurte), 
Adolfas EIGELIS ir Viktorijo ET-
GELIENfi. Evaldas ii* Augustė 
UUBERTAI ir jų vaikai Erikas, 
Hugo, Augustas, Alfredai, Vilius 
ir Gerhardas, visi pirmiausiais po-
karo metais gyvenę Ravertsbųrge, 
DP Camp Kloster. 

Artimųjų pajieškoma Maria 
SLĖNIS, msrg. pavardė Franckie-
wicz, gim. 1904 m. Kaune, ir jos 
sūnus Witol#Jaa, gim. ca. 1928m. 

Artimųjų pajieškomi GVlSTAK 
šeima, KAUNIENE, Ida, gim. 19-
09.8.19, LUIDZIALAIT, Ida. maž
daug 50 m. amžiaus, SKERATH, 
Erna, GEČAS, Kazys, ir jo sese
rys Aleksandra ir Juzė iš Vilniaus. 

PajieSkomieji arba žinantieji jų 
adresus prašomi skubiai susisiek
ti su PLB Vokietijos Krašto Val
dyba: Litauisehės Zentralkomitee, 
VVeinheim a.d. Bergstr., Postfach 
233, Germany. 

*ADEKA 
Pr«;inindtttnos visus dalyvavusius a. a. Ses.lf'S M. Monikos 

laidotuvėse ir |WttN*rtisioB visų mūsų prietolių gr;.li% užuojautą, ieiS-
kinme iuofliixlt| dPkingulną. 

V* isnr'kštil didHc pagiirbą ir uJHiojaUtos «|VHK ų dalyvanjant 
šontipriysc ir luidotiivių apf'i-oso <*.samo j^liai dt'kingos Jo Kksre-
lenrivii V\>iktl»>ui V. .1. Blizgiui; .Fo PrRkiltty!»ri prolatu- I. A1ba-
vi<"-ui ir ptx»l. R. J'rbai; irorb. kar»elio mms Inln. K. Caler kun. •• 
Mnlift, kr.-». Stankevičiui ir kun. S. Vatackiui; jrorb. TOvami* Ma 
rtjo-.iKum, Inin. K; Balniui, kun. .1. Sakcvičiui, kuu. SaptiUi, ku i 
,V. Vaič'-m-ui; gerb. klebonains kurt. S. Aleksejui, ir peiii. kun. 
B. BSukui. 

IW<iU'/rtfi esame taip pat pt>rb. LoTettrs ir Svmto Kryžmu* 
ligoninių jjy<iyto.iani8, slaugėms ir darbininkaim> bei darbiniuk«"'»w. 

VI paskutiiii nuteikta velionei patamavintą dėkojime jęrabnr-
niams: S. Aujjai^itii, V. Bugeliui, A-. Krenčiui, K- Krouėiui. S. 
Kreivei, .1. Lenkait ir B. Valeiiėiunui. Taip pat dėkojame už imo-
šhdvį patarnavimą laidotuvių direktoriui jjerb. p. Antanui Phillips. 

Visiems už šventu Mišių aukas, maldas, u* dalyvavimą lai-
dotuvfse ir užuojautą pareiškusiems mums liūdesio valandoje, 
piašomo priimti pilu ir nuoširdų a^iū. Visrn mūsų prietolių gera-
šinlinguimj atsiminsime prie gailestingojo Viešpaties. 

ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS 

J J 

VARDAI V&HDEHIMS IR 
DIENOMS 

* 
Tokiu pavadinimu tik šiomis die 

nomia išėjo ii spaudos Jur g o Blekai 
elo eilėraščių knyga. Autorių pailsta 
me. kaip vieną gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų ttatralų, čia j} matomt 
daug žadančiu poetu. Knygos kainf 
— $1.50. ^ 

Užsakymus ir pinigus siuskite 
DKAl (..\:>, 2324 & Oaklcy Avc, 

C hieago 8, I1L 

UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIBEKTOBIAI 

M 5 8. Weit«rt Ave. 3 atskiros alr-Oond. 
7 4 6 M — %šm Mm 
karte g/Tena kitose ealeei 

koplyčia arčlaa jftsu 

ANTBONY B.PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0WESTERH AVL UIOSO. 51 AVE. 

ei 

N U O l T 2SI«ENEJtJSIT 
S K A U D A N Č I Ų ŽAIZDŲ 
IK A T V I B Ų ODOS LIGŲ 

CKICAGO, ILL 
Telefonai - r GRovehUI 6-2345 arta 

ILL 

< • »ni 

T0wnhall 3-2109 

gim. j 
1924.7.1, Aukštadvaryje, Lietuvo-kų k., Krakių v., Kėdainių ap 
je, šaltkalvis, 1, rue de la Fonde- RADZEVIČIUS, Andrius, iš 
rie, Mulhouse (HHaut - Rhin), i Prystavonių k., Krasnavos vai., 
France. Seinų ap. 

Norėdami pirkti, keisti ar parduoti automobili visuomet 
kreipkitės į Lietuvišką automobilių prekybą 

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

Tie, kurie kenCla nuo BBSNU. AT
VIRŲ lt SKAUDtlŲ 2A1ZDŲ. Jie 
negali ramiai seditl ir naktimi* 
inleguti, nea Jų ulaisenejustos žaizdot 
niežti ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvl 
rų it skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGPULO Olntment Jų g y d o m o * 
ypatybes palengvins Jūsy skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau 
džlų nudegimų. Jos taipgi pasalins 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA. 
SIS. Taipgi paislina perKjlm* ligot» 
vadinamos ATHLETES FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplytimą 
tarpiršeių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džlūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių, odos iSberimu ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
elrodo skaudus išbėrimas nud vystj-
klų. Jie yra gera gyduoli nuo i* 
virtinių odos ltgų.L*-
gulo Olntment yra 
parduodamas po 75 
dt, fl .l». Ir H.5«v 

i i Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wlse. Ga 
ry, Ind.ir Detroit, Ml-
ckigan arba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

A. A. 

Pijais Jakubauskas 
Gyveno 7120 S. Hichmond St. 

Mirč rus. 25 d.. 1955, 12:40 
v. popiet, sulaukęs puses atni 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil
kaviškio apks.. Ir parapijos. 
Tuplklų kaimo. 

= ' i • = 

MIDLANO 
Sdvmas cind Lour 

idt ion vN 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONUU 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
T A U f Y M O 

SENDROVĖ 

4038 Archer kvenut Tel. LA3-6719 

AUGUST SALDUKAS Prezidento* 

MOV!M C 

r*w 15 TOLI IR A«T1 # / » J 
NAUJI OIOEU TROKAI-NAUJAUSI KMUSTTm t*fiNK/AI 

tiSų **TU PATYRIMAS-PfSUS I*Są±W*6*SA*T**NA**fA* 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St CHICAGO 36,1 Lt. Tol. WAIb*t>c4c 5-S209 

LEGtTX), Department D. 
5618 W. Eddy St Chicago S4, D 
s j s ^ SJSJ — ssj S S S J S S e s a 

Pasiliko dideliame nullfldi 
seserys: Konstancija Dam ar 

davinius, švogoria Juozapas ir 
UršulS Dambrauskas, švogeris 
Vincentas, seserų valkai: Jo* 
seph Damon, Catherlne No-
vak, Bėrnlcc Sciter, isldore ir 
Salom o Dambrauskai Ir \Val-
ter Dambrauskas (gyv. Vokie
tijoje), kiti gimines, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Ma*cikos-
Evans koplyčioje. 6844 S. Wcs-
tern Ave. Laidotuves jvyks 
treč., rūgs. 28 d.. 18 koplyčios 
10 vai. ryto bus nulydStas \ ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimiiu's, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laldotuv6.se. 

Nullūdv: S*\sci->> Ir kiti gi-
mlnes. 

Laidotuvių direktoriai Matei-
ka-Evans. Tcl. BEp. 7-8600. 

I Illllllillllllllllllllllllllllllllllll 

G U 2 A U S K Ų 
BEVERLY HILLS GEUN YC1A 

Geriausios geiee dii vestuvių, banką 
tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

1441 U EST 43RD STREET 
rel. PRospect 8-OHM Ir PR 8-085-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:iiiijii!tiiiiiiii 

JOHN F. ELDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4C05 07 South Hermitage Avenne 
Tel. YA 7-1741-2 b LA 3-9851 

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

A M B U L A N C E D I E N Ą IR N A K T Į 

SERANTIEJl YRA NAŠIAI CHICAGOS 
LAIDOTUVIŲ D1BEKTOB1Ų ASOC1ACUOS 

Ambulansų patarna- ^ m ^ ^ Mes turime koplyčia* \ 
vimas dieną ir nak- 1 | visose Chicagos ir j 

tl, Reikale šaukite ^ ^ ^ d Roselando daly-ae ir 
mus. ^ M % 0 l § tuojau patarnaujame 

MTAIMS M. PHILLIPS 
8. UTUANICA AVE. TeL f Ards 7-140} 

PETRAS P. GURSKIS 
»gtfB mm 18ttv S t S E T O TeL SEeley W 7 U 

ALFREDAS VANCE 
IT7 WOOD8H>E Rd« Efvereide, DL Tel 

3= 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— SAVININKO — 

SAINT CAS IMIR 
MONUMENT C O. 

8014 We$l 111 th Street 
Vienas blokas' aus kapinių. 

DidsUnslas paminklams planų 
pasirinkimas aitHrtt. 

Telef. CEdarcrest 3-633S 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 & HALSTED STREET Telephone I Art i 7-11 

LE0HAR0AS F. BUKAUSKAS 
10821 S. Wi HIGAN AVK. Tet 

AlfUHS F. M D M I I 
» 1 » S. UTUANICA A V I . TeL 

=ac 2 = 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CALIFORNIA AVENUE TeL LAAyette S-S5Ti 

, VASAITIS — BUTKUS 
1446 Hooth Setk A V E , CICEBO, H J . Td 

ZHJMOiD (ZtnrK) ZtfDYCKI 
1646 W. 46t frS lHEET YArda 7-0161 

i JS"Ji, • I»I t ui u i ) • • • » « M 

STEPONAS C. LA€KAWICZ 
2424 W. 69tti STREEt BEpubBc 7-1213* 

(14 W. 23rd PLACS Mrginia 7-6872, 

Perskaitę dienr. "Dranji", duokite jį kitiems. 

file:///Val-
http://laldotuv6.se
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r****T* A *TT<! t>t>ATTCUa. COTCAOO, tlLTNOIS 
rs: 

Antradienis, rugsėjo 27, 1S55 

NetoliĮ Augsburgo 2f 

,nės globojamą Petrapilio karių li
goninę vadovaujamą garsių rusų 
profesorių. Vėliau jau buvo per
keltas dirbti j štabą ir buvo pakel
tas į kapitono laipsni su aukso kar 
du ir keletą medalių. Patekęs į 
Poltavą jis įsijungė į lietuvišką 
darbą, buvo lietuvių komitete, ku
ris organizavo lietuvių ešalonus 
pabėgėliams grąžinti į Lietuvą, 
su kurių paskutiniu 1918 m. -pats 
grįžo į Vilnių. 

vadovaujamų žymaus mokslininko 
(išvertusio Talmudą) kun. Pra

naičio. Iš Turkestano 1910 m. dar 
P A G E R B Ė L I E T U V I U S P A R T I Z A N U S * S J 5 * - & % ? £ ~ £ 

S i , vasara Vokietijos B a v a r e egi:„ pavėsyje supylė simboUnj S S ^ ^ ^ a J S S ^ r S r K 
joje, netoli Augsburgo, Holz- kapą, ir ten susirinko visi vai- iį8 atsižymėjimo ženklus ir meda-
hauseno kaimo apylinkėse buvo' kai. Liepsnojant žibintams ir liūs. Buvo ••mirtinai" sužeistas 
suruojta stovykla lietuviu kata-1 degant žvakėms vaikučiai mel- - ^ į m u k a r ^ ^ i s g e U ^ t a a 
lilcų vaikams. Jų suvažiavo is Į dėsi už tėvynės didvyrius, dai- punktą, o vėliau perkeltas į carie 
visos V. Vokietijos arti šimto,; navo partizanų dainas, žuvus:ų-
ir lietuviškoje dvasioje praleido! jų partizanų paminėjimui pritai-
bent dalį vasaros atostogų, j kytą pamokslą pasakė kun. dr. 

Stovyklą suorganizavo ir jaiiJ. Aviža. Minėjimas baigtas 
vadovavo kun. A. Bunga, praves; Tautos himnu, 
ti padėjo p. Skeivalienė, p. j Paskutinę dieną stovyklą ap-
Pranckonienė, stud. V. Mėmė- j lankė kan. dr. J. Končius, Balfo 
nas ir E. Vasiliauskas. Stovyk- j pirmininkas, kuris ta p pat pa
loje buvo kreipiamas dėmesys! dėjo iią stovyklą organizuojant. 
| religin] tautinį auklėjimą. Kiek i Vakare buvo linksmas laužas, į 
viena diena buvo pradedama šv.. kurį atsilankė ir keletas vokie-
Mis;omis, vėliavos pakėl'mu, bai- j čių augštesnių pareigūnų ir ža
giama — vėliavos nuleidimu, su- j vėiosi lietuviškomis da'nomis. 

CLASSIFIED &HELP WANTED A D Y E R T I S E M E N T S 

sikaupimo malda. 
Kas dieną buvo lietuviškų dai

nų pamokos, per kurias vaiku
čiai išmokdavo jau pamirštas 
1 e tu vis kas dainas. Per visą sto
vyklavimą stropiai rengėsi žu-

Stovyklavę varkai dauguma 
gimę kitur ir neturėję progos 
gyventi tarp savų žmonių. Tad 
Ši stovykla buvo tikra lietuviška 
mokykla, kartu ir poilsis. 

Visi stovyklavusieji vaikai yra 
vusių partizanų paminėjimui iri labai dėkingi tiems Amerikos 
didžiajam atsisveikinimo laužui. \ lietuviams, kurių aukomis buvo 

Kai buvo partizanų vakaras,' ši stovykla suruošta. 

GEN. V. GRIGALIONO-GLOVACKIO 
S U K A K T I S 

EM. P A S Ą L A N T * , Kolu/nbia 

Šiais metais rugpjūčio 9 d. su
kako 70 metų mūsų žymiam vei
kėjui, nepriklausomybes kovų nar 
siajam vadui ats. gen. V. Griga-
liūnui-Glovackiui. Tai visiems vy
resniesiems labai gerai žinomas 
vienas iš tų narsiausiųjų ir drą
siųjų anų laikų arų, be kurių mes 
nebūtume turėję žydinčiosios Lie
tuvos nepriklausomybes epochos. 
Kas neatsimena skaitlingųjų anų 
laikų Lietuvos priešų, kurie, kaip 
sąrančiai, ją puolė iš visų pusių, 
norėdami sau pasiglemžti jos plo
tus ir turtus. Jų tada buvo šim
tais prieš vieną lietuvį. Tada tad 
iškilo tie stiprios dvasios kariai-
didvyriai, kuriems nebuvo nieko 
negalima, tik vienas šūkis — atė
jo svarbiausias kovų momentas ir 
reikia laimėti. Jie mokėjo patrauk 
ti ir uždegti vyresniuosius lietu
vių karius, dalyvavusius pirmojo 
Didžiojo karo laukuose, o ypač iš
judino visą tų laikų Lietuvos jau
nimą, kuris tada suplaukė į pir
muosius savanorių pulkus. Jų 
priešakyje stovėjo sumanūs ir ne
aprėpiamos energijos vadai ir dėl 
to buvo garbingai laimėta tie mū
sų kariuomenei teikti laurų vai-

Jas išsireiškė: "Kitaip negaliu pa
vadinti tų anų laikų mūsų karių 
laimėjimų, kaip Dangaus atsiųstu 
stebuklu". O tą didįjį stebuklą su
kūrė begalinis ryžtas ir pasišven
timas — laimėti ar žūti. 
Šiais laikais kiek primirštas, šis 

išsitarnavęs jubiliatas, kuris da
bar labai kukliai gyvena, galima 
pasakyti — vegetuoja, vienoje Ko
lumbijos nuošalioje vietoje—Tun-
jos mieste, su taip pat senute žmo 
na prisiglaudęs savo sūnaus šei
moje, tik retkarčiais vienu kitu 
žodžiu atsiliepdamas lietuviškoje 
spaudoje. 

Vincas Grigaliūnas-Glovackis gi 
mė 1885 m. rugpjūčio mėn. 9 d. 
Dainavos šalyje — Alytaus apsk. 
Jiezno d v. neturtingo kumečio šei
moje. Nuo keturių metų kun. Mo-
nevičiaus buvo paimtas kaipo auk
lėtinis. 1904 m. išlaikė konkursi
nius egzaminus į Vilniaus Karo 
Mokyklą. Ten besimokydamas su-
,ėjo pažintin su lietuvių veikėjais 
ir jau tada įsitraukė į tėvynės 
darbą. Jau toje mokykloje pasi 
.reiškė jo kariški vado gabumai ir 
jam buvo duotos būrio pareigos. 
1907 m. baigęs Karo Mokyklą bu-

nikai. Apie šias sunkiausias kovas Į / 0 paskirtas į Turkestaną. Tęn jis 
kartą kalbėdamas senukas genero- pat rado keletą lietuvių veikėjų, 

Atvykus į Vilnių, jis tuojau bu
vo įtrauktas organizuoti pirmuo
sius Lietuvos karių pulkus ir dir
bo kartu su gen. Kubilių, Nastop
ka, pulk. Giedraičiu, Įeit. Juoza
pavičium, gen. Galvydžiu-Bykaus-
ku, vėliau paskirtu pirmojo pulko 
vadu, ir kit. Jam teko organizuo
ti ir vadovauti antrajam Algirdo 
pulkui Kaune. 1919 m. gegužes 
mėnesį, po iškilmingos savanorių 
priesaikos, abu pirmieji pulkai, 
vienas su vadu "Grigaliūnu-Glo-
vackiu, o pirmasis pulkas vado
vaujamas pulk. Ladygos išvyko į 
frontą. Vieno priešo dalį atstumus 
už Dauguvos, lenkai buvo gerokai 
sumušti prie Giedraičių ir Širvin
tų. Pasibaigus nepriklausomybės 
kovoms, jis buvo perkeltas dirbti 
į štabą, kur suorganizavo mobili
zacinį skyrių. Iki 1926 su trumpa 
jiertrauka iki 1932 m. ėjo karinių 
dalinių, komendantų ir įstaigų 
vyr. *revisoriau3 pareigas. 1932 m. 
išėjo iš kariuomenės ats. genero
lo laipsniu. Tarnaujant kariuome
nėje buvo apdovanotas dviem Vy
čio Kryžiais, vienu už išlaisvini
mą Augštaičių, antru — Žemaiti
jos. Taip pat yra gavęs Gedimino 
II laips. ordiną. Savanorių meda
lį ir Maž. Lietuvos išlaisvinimo 
medalį. Kariuomenėje ištarnavo 
25 metus. 

Greta karo tarnybos jubiliatas 
taip pat 1930 Vytauto Didžiojo 
Metais yra baigęs Kauno teisių 
fakultetą, kurią praktiką, 2 metu, 
atliko prie Kauno Apygardos Tei
smo ir vėliau, išėjęs iš kariuome
nės, perėjo dirbti advokatūron. 

Nuo 1944 m. gyveno Vokietijo
je — Tetnage, VVangene ir kt. — 
1947 m. — Belgijoje, kur dirbo 
metalų fabrike, o 1949 m. spalio 
mėnesį atvyko i Kolumbiją. 

Lietuviškoje spaudoje dirbo: 
"Karyje" ir Mūsų Žinyne", nuo 
1923 m. redagavo "Tautos Valią 
— 1926 m., taip pat bendradar-
biav^icitoje spaudoje. Tremtyje 
bendradarbiauja ** Tėvynės Aide", 
V Kolumbijos Lietuvy", "Laike", 
"Darbininke" ir kitur. 

I4etuvių tanu*. «uttrta«'*lo* 
b*s *rk*vysk. Jurgio **~«^!««ok>-

Mstelevi-ManF 

U Ž R A Š A I 
.njier * * !» • • • 

I. FSraial: Minty* I ^ - » * P » * -
ryžimal. Cla kaip t-k ąts<rJd«M/te 
Arkivyskupo Jurgio gilus ti<utos Iii j* 
irimas h>\ vi*i«k«n našia iko.iim -
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir sia'v 
i*»anyrnui 

II. lal&kst. Ta' Jvalt'ems n m e -
nims rašytu laišku ištraukos, gyve
nimiškom ismHtifl* r>erlaL ttreikati 
patarimų, paraginimu ir paaiškini
mų formcie. 

n i . VUt.«nJe, Ivl lganls | Arkivys
kupo k a n č u t p*r."teitas senoje Lie
tuvos sos* t ne >, kur Jis stengdamasis 
būti visiems vlaakuo. kad visus lai-
m i t ų Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs. 

ISNUOMTJOJAMA 

Išnuomojamas butas dvi r ra asme
niui. Atskiras įėjimas, centrinis šil
to oro apšildymas. Šiltas vanduo ir 
vonia. 

2S29 S O . H O R M ; A V E N t I E 

T e l e f o n a s F R o n t i e r 6-2258 

*TZHS£Sm2uT 

R E A L E S T A T E 

MARTINKUS LIUDVIKAS, sū-

SAVININKAS PARDUODA 7 k. 
mūro namą. Pilnas rūsys. Oazu ap*. 
Stiklinių koklių vlrtuvi. Marqu tt*-
Park apylinkėje. REpobl ic 7-1504, 
Šiokiadieniais po 6:30 vai., Seitad. 
ir sekmad. visa. diena. 

Goriausias 2-jų butu pirkinys Lawn-
dak> rajone. Arti 26th 8t. Mūrin s 
« ir 6 kamb. Apalld. Tik $17,900. 
Skubiktte. 8VOBODA, 37S9 Wcst 
2<Uh M., tei. l A u n d a l e 1-70S8. 

BEKWYN. -Shingle" namas — 5 
kam. 2 autom, garažas. Platus skly

p a i o-. P8*- Kaina $14.800. Arti 12th ir Oak 
nus rcrdinando, gimęs 15WSi m., S > - - . P a r k gVOBODA. 3739 w . 26th St. 

HiiiifiiiiiiifiirimimiiiiiiiiiiiiiiHiiimtii) 
-DRAUGAfiT AGENCY 

65 East Wg*hlngtoa Streerf 
TeL DEarborn 2-24M 

2S84 South Oakley Avmmm 
TeL Vlrglnia 7-6640; 7-6641 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iui i i i i i i iK:. iuti i inif i i*i i 
i m » • • • • • • • 

REAL ESTATE 

venęs Vokietijoje, Frankfurto apyl. 
Paj iesko seserys Eugenija ir Adele. 
Pranešt i : U r s . Juškiene, % Fran-
ciscan Fathers . 32 Rusholme Pk., 
Cr.. Toronto, Ont., Canada. 

TOwnhall 3-24C0. 

Knyga turi M0 psl.. paveiksluota 
•r irl ita i kietus viršelius. Kaina 
$2.50. 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

" D B A C G A 8 " 

2334 So. Oakley Ave., 
CHICAGO 8, ILL, 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduot' 
telefonu: Vlrginis 7-6640. 

Skelbkite* "Drauge"! 

( kaitykitr "Nraujįa"! 

Pamatykite dabar... '56 m. FORD'ą! i 

BUDRIKO PREKYBOS 
43 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
ant rakandų, šaldytuvų, skalbiamų mašinų, 
televizijos aparatų, jewelry — duodamos že
miausios kainos. 

DIDELIS SUTAUPYMAS IR LENGVI 
IŠMOKĖJIMAI. 

Graži dovanele duodama su kiekvienu 
pirkiniu. 

"a 

Jos. F, Bud r i k, Inc. 

M Naujas Ford Falrlane Town Setlan, vienas iš septy-
nių Fairlane modelių siūlomu '56 Ford antyje. 
Visi yra Thunderbird stiliaus. 

Su nauju 202-h.p. Thunderbird Y-8! 
Ir tik Fordas turi! čia malonumas palietus koja. Čia jėga 
kopti j kalnus. Staigus jautrumas pralenkimui. Čia 202-h.p. 
Thunderbird "go" kaip Švelnus stiklas, tykus kaip lopšine . . . 
ekstra patvaresnis, deep-block Y-8 motoras! 
• gaunamas Fordamatic Fairlane ir Station Wagon modeliuose. 

Su nauju Thunderbird stiliumi! 
Ir tik Fordas turi! Jūs matysite Thunderbird puošnumą bei 
prabangumą visuose 18 naujuose Forduose. Jūs žavėsitės 
grožiu ilgų, žemų linijų, stebinančiu siluetu gaivinančicm 
spalvom ir puikiais išpuošimais iš vidaus. 

Su nauju Lifeguard Design! 
Ir tik Fordas turi! Fordo Lif eguard "deep-center" vairas, 
Lifeguard "double-grip" užraktai, pagal pageidavimą minkš
tai apmuštai kontrolių lenta bei saulės priedangai lentelių ir 
pagal pageidavimą sėdynių diržai... visi planuoti duoti 
didesnę apsaugą nuo suaižeidimų nelaimėse. 

4 žavinguose serijose. . . 18 žėrinčių naujų modelių! 
i 

Puikus automobilis už pusę puikiųjų automobilių kainą . . . '56 FORD 

I 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

Ketvirtadieniais nuo 6-tos iki 7-tos valandos vakaro. 

L Įmone atdara pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 v. v. 
Kitom dienom nuo 9 iki 6. Sekmad. nuo 10 iki 5 vai. vak. 

Prie 61 ir Western 2-j v butų: * 
Ir 4 kamb. mūrinis namas. Naujas 
centrinis Šildymai dujomis. Rūsys. 
Pastogė, garažas. Abu butus bus ga
lima užimti. Parduodama už $14.600 

VVAlbrook 5-5030 

HELP W ANTED — MOTEBY8 

RASTINES DARBAS 
Įvairus ir įdomus darbas, nau

dinga turėti mašinraščio patyri
mo. Puiki proga progresuoti au
gančioje leidykloje. Moderniški 
ofisai. Kreiptis: 

Mis. J. PunUkis 
MARCUS CAMPBELL CO. 
885 Dlversey Pky.t Cblcago, Ui. 

T Y P I 8 T — E S P . 
To do general office work includ-

lng preparation purchase orders 
and various other duties. 

Interesting diversfield permanent 
position in air-conditioned office. 

40 hour, 5 day wetk. Excellcnt 
oppportunlty. 

SE. 3-0465. MJKH Ray. 

C L E R K S 
T Y P I S T S 

WITH OR WITHOUT E X P E R I E N C E 
Ful l t ime or temporary employ-

ment. U p til Christmas if you pre-
fer. \Vonderful discount on general 
merchandise. Wcar ing apparel, toys 
etc. " Y o u will likę it h e r e " . 

CALL MR. SELLERS 
SEeley 8-2452 

Jeigu ieškote pirkti namo, bizniu. 
sklypą, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, iog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 N A S 
REAL ESTATE 

J7S» W. 71st. SC UAIbrook ft-SOlb 

SEE LITE MAGAZINE 
Sept. 19 issue. Page 11 

•s 
I f this interests you call Mrs. 

Pr ie i pirkdami ar parduodaiu* 
aamua, bi tnuis , sk lypas ar ūkias 
at lankykite mus. 

KUTRA-NORKUS BEALTT 
REAL ESTATE-IN8TJRANCB 

2405 West 51 St 
WAlbrook 5-50S0 

PRospecC 8.S57S (rak. Ir M k n s n . i 

Kas, perkant arba parduodant na
mu*, norit sąžiningo ir lietuviiksJ 
nuoširdaus patarnavimo ' kreipkitės | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. S-S881 
Vai. Kasdien nuo t — I S Ir 4—T v*L 
vak. ftestad. nuo t v. r. Iki S T. T. 

TrečUadineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ii- INSTJR. BB0EEEI8 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Pk. DAnube 6-2793 
Padeda pirkltl - parduoti namus, 
aklus, blsnlus. Parūpina paskolas, 
1 raudi mus ir daro vertimus. Tvarko 
migracijos dokumentu* Ofisas atda-

r** kasdien nuo 10—7 

72S1 S. W E S T E R N A V E . 
" l 2 kamb. mūro buniralow. Karš

tu vandeniu apsild. Savininkas par
duoda tik už $15,000; imokf'ti 
14.000. HEmlock 4-2012. 

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai 

CHICAGO A C A D E M Y O F 
M E D I C A L TECHNOLOGY 

Prapare for a career in M E D I C A L 
TECHNTIQUE — dav and evening. 

Dunkle IVhitehall 3-0131; M 0 h a w k C i a s s e € b ^ n Oetober 3rd. 410 So. 

4-1163. 

BUILDING & REMODELING 
N AMT STATYBA 

4> 
<{r 

J.GLIAIJDA 

ORAPftO 
SfOBIC 

PRBMIJL7<0TAS 
ROMANAS 

įdomiausias romanas! 

Gyva intriga ir šiurpūs 
įvykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimas 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracijų. 

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siusti: 

" D R A U G A S " 
2334 So, Oakley Avenu* 

ro 8, Dlinois 

IvmlrSs ntsJsvmal tr pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti narna 
kuria būtu gerai išplanuotas, pato
gus, gražus ir pirus, pirkite ar u i sa -
-cykltfc pas 

Susitarti saukit REbanoe ft-SSOS 
V. ŠIMKUS 

nuo K vai. p. p. kasdien to 
sekmadieniais nuo 10—A vai. 

A d r e s a s : 4 6 4 5 So . K e a t i n g A v e . , 
CHICAGO 12. ILL. 

KONTRAKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W. 18th S t Cicago 16 

A. Glntneria, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybas vedCjas, 

CH a-l&sa 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEmlock 4-5881 

Michigan Are. HArrison 7-2493. 
*»* 

FORD DEALERS OF METROPOLITAN CHICAGO 
M esate susidomėję < £ / > vartotu sutomoblliu — būtinai pamatykite Ford'u pardavėja 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KELIONĖ-
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
809 psL, kaina $2.50 

DRAUGAS, 21S4 a Oakley AT«W 

Ohioaso >. M-

Šios nuostabios ir nepaprastos kny 
SOS personažus šitaip įvertina ra 
iytojas Gliaudą: "...Weisas — pa 
niekintas niekintojas, bet turis 
savyje Fra Ang-ellco angelų varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagal iau Julius... pasiilgės 
SK atstumo ir nesuvokiąs jo esmes, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotfjlmo proesse". 

aj i i i i i i i i imii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini |Sf 
H LDETUVRJ STATYBOS = 
= BENDROVE Ė 

i M Ū R A S f 
= BUILDERS* INC. 
= Stato gyvenamuosius na-
E| mus, ofisus ir krautuves pa-
r: gal standartinius planus ar i 
5 individualinius pageidavimus. £ 
r įvairūs patarimai statfcr- £ 
Z boa bei finansavimo reika- • 
s lais, skiciniai planai ir na- g 
=i mų įkainavimas nemokamai, i 
= Statybos reikalais kreiptis i 
s { reikalų vedėją šiuo adresu: !r 
I J0N A S S T A N K U S | 
=i kasdien nuo 4 vai. popiet. £ 
i TeL PRospect 8-201S arba | 
= LUdlow 5-8580. 7 
i 8S00 SO. CAMPBELL AVE., § 
l Chfteago 29, Illinois = 
lniiHHHiiiiimiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiniinl? 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
_ AGENTŪRA 

Gyvybes, ligonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdraudos 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pas'rinkimas 
kompanijos ir apdraudos ruiies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesntai informacijai gauti skam
binkite, rąžykite, užtikite: 

Jonas KIRVAITIS 
INTERišTATB INSURANCB 

AGENCY 
StOO S. Ashland Ave.. Chlcasjo $«, 11L 

TeL UAlbrook 5-&S71 
Agentų ir brokeriu dėmesia i ! 

Prie i drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeiles kompanijos — augs-
ciausi •komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS -

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

1500 SOUTH. 50th OOURT 
ir 1505 SO. 51st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

ūpe s t ingai ir pigiai taisą a 
T E L E V I Z I J O S 

A P A R A T U S 
Garantuoja darbą Ir dalis. 
J. M I G L I N A S 

Telei. — HUmbold 6-1038 

HovR w ^ A 

'S'$AV\H& 

nfii.M ra sArniAi 
PERKRAl STAU 
B A L D U S 
VIETOJE IK ls TOLIAU 

K. EIDUKON1S 

ir apdrandas 
m 

Tsl. ORoveMll S-Toee 

JONAS 6RADINSKAS 
TELEVIZIJOS, R. \DIO, PATEFONV 

TAISYMAS 
PASKAMBINKIT PRIEŠPIET — 

ATVAŽIUOSIM POPIET 
J. O. Tslevisioii. 2512 W. 47th S t 

Telefonas FRont ier • - ! # § « 
Pas lietuvi — ir geriau ir pigiau! 

file:///Vonderful

