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DABAR VLIKO ATSTOVAS 
Mūsų draugas S. Taryboje 

SALOMĖJA NARKČLIŪNAITB 
Mūsų korespondentė Jungtinėse Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Jungtinių Tautų Saugumo Tarybo
je pavergtosios tautos ateinančius oVejus metus turės savo didelį 
bičiulį. Juo yra Kubos delegatas dr. Emilio Nunez - Portuondo. • 

Kuba kartu su Australija į 
Saugumo Tarybą Generalinės 
Asamblėjos išrinktos pereitą 
penktadienį. Trečiojo nario į 
Saugumo Tarybą asamblėjos pil 
naciai išrinkti nepavyko, nes su
sidūrė du blokai; vakariečiai pa
laikė Pilipinus, o Sovietų Sąjun
ga su savo satelitais ir kaiku-
nomis Azijos arabų valsty 
bėmis -
posėdžiuose su pertraukomis bal
suota net kelis kartus, bet nė 
viena nesurinko reikalingų dvie
jų trečdalių balsų daugumos. Nu 
tarta rinkimus tęsti šią savaitę. 
Bet jau yra paaiškėję, kad tarp 
dviejų kandidatų įeina ir trečias 
— Jugoslaviją, apie kurią čia sa
koma, kad ji turinti daugiausia 
šansų laimėti. 

Saugumo Taryboje, kaip žinia, 
yra vienuolika narių, kurių pen
ki nuolatiniai ir šeši renkami kas 
dveji metai. Kadangi šių metų 
pabaigoje baigiasi Brazilijos, N. 
Zelandijos ir Turkijos terminas, 
tai Generalinė Asamblėja turėjo 
išrinkti tris naujus. Australijos 
ir Kubos kandidatūra praėjo vi
siškai be diskusijų. Tik dėl tre
čios vietos, kuri sovietų suprati-

Dr. Emilio yra gimęs Phila-
delphijoje tuo metu, kai jo tėvas 
su šeima buvo atbėgęs į JAV nuo 
persekiotojų už savo veiklą lais
vinimo darbe. Kai jis grįžo atgal 
į Kubą, būsimasis diplomatas ir 
pavergtųjų gynėjas Emilio buvo 
tik trejų metų amžiaus. Nors sa
vo šalyje jis vėliau praleido ilgą 

Lykiją. " P e n k t a d i e n i o ' 1 ^ i
u

r.ten.*i b a * ė »<**»»»• P h i " 
ladelphiją jis mini su didele pa
garba, šiuo metu dr. Emilio eina 
57-uosius metus. 

Teisininkas t diplomatas ir 
autorius 

Havanos universitete dr. Emi
lio baigė teisės ir ekonomikos 
mokslus. Vos baigęs juos, 1919 
m. buvo priimtas į teisininkų 
tarpą ir ateinančių dešimties me
tų laikotarpyje darbavosi kaip 
teisinis patarėjas Havanos mies
to valdyboje, respublikos civili- ^ e r a V o su krašto apsaugas sekre 
nėję tarnyboje ir Kubos geležin
kelių valdyboje. 

1930 m. jis buvo išrinktas į Ku 
bos parlamentą, kuriame išbuvo 
ligi 1952 m., kada tapo paskirtas 
atstovu į Jungtines Tautas. Kaip 
delegatas Kubos konstituantoje 
1940 m. jis suvaidino didelį vaid-

Ne&ikartojo Perono 
ilgai kurtas mitas 

BUENOS AIRES, sp. 18. — 
Perono 10 metų kurtas mitas, 
kad darbininkai palaikė jo dik
tatūrą, vakar nebepasikartojo, 
nes naujasis režimas gerai budė
jo, kad kas nebandytų už Peroną 
demonstnioti. 

Perono laikais visad spalio 17 
d. streikus skelbusi Darbo konfe
deracija šį kaitą patarė savo na
riams nebruzdėti ir dirbti. 

Jei visas kraštas bus buvęs ra
mus, vyriausybė rengiasi panai
kinti 20 įstatymų, kuriais Pero
nas buvo suvaržęs pilietines lais
ves. 

Ike lanko daugiau 
kabineto narių 

DENVER, sp. 18. — Prez. Ei-
senhowerio pažeistos širdies giji
mas yra tiek toli pažengęs, kad 
jam leista su lankytojais kalbėti 
sėdint. Konferencijų su kabineto 
nariais šią savaitę bent kelios 
numatytos. 

Vakar prez. Eisenhoweris kon 

mirturi atstovauti Rytų Europą,. . . . . . V.Jmenį pravedant reformas ypač o vakariečių — Azijos erdvę, ki-; A ^ r
 x^ri TS- m U . . „ ' J t „ 

lo ginčų. 
Nors renkamųjų narių reikš

mė Saugumo Taryboje ir nėra to
kia didelė kaip nuolatinių, kurie 
čia turi veto teisę, bet vistiek tas 
postas laikomas svarbiu. Todėl 
Kubos buvimas Saugumo Tary
boje, nors kažinko ir nepakeis 
JT tvarkoje, bet žinia, kad joje 
bus toks didelis pavergtgjų užta
rėjas kaip dr. Nunez - Portuondo, 
yra maloni ypač lietuviams skai
tytojams. 

Kubietis už pavergtuosius 

Kubos delegatas dr. Nunez -
Portuondo, nuo 1952 m. būdamas 
savo šalies delegacijos vedėju, 
dažnai JT posėdžiuose paminė
davo pavergtuosius. Tačiau la
biausiai jis pagarsėjo šiemet San 
Francisce, kai per JT Chartos pa
sirašymo dešimtąsias metines jis 
kaltino Sovietų Sąjungą už Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos okupa
vimą ir pavergimą. 

Šios sesijos pradžioje, kai Ge
neralinės Asamblėjos pilnaties 
posėdžiuose vyko diskusijos ben
dromis temomis, Kubos delega
tas nekalbėjo. Jūsų koresponden
tei vėliau jis pasakojo, kad jis 
savo pasakysiąs komitetų posė
džiuose. Prisimenant kartu San 
Francisco posėdžius, dr. Nunez -
Portuondo sakė, kad jis yra ga-

darbo srityje. Jis yra buvęs ir 
Kubos darbo ministru. 

Diplomatinė dr. Emilio tarny
ba prasidėjo 1938 m., kai jis bu
vo paskirtas ministru į Panamą. 
Vėliau tokias pat pareigas jis ėjo 
Peru, Belgijoje, Olandijoje ir 
Liuksemburge. Jis yra dalyvavęs 
ir visoje eilėje konferencijų Lo
tynų Amerikoje ir Europoje. Už 
savo nuopelnus yra gavęs visą 
eilę ordinų iš savo šalies ir už 
užsienio vyriausybių. 

Trisdešimt penkeri dr. Enulio 
verkios metai viešojoje tarnybo
je ir diplomatijoje lygiagrečiai 
nužymėti ir jo kaip autoriaus 
karjeroje. Jis yra parašęs visą 
eilę autoritetingoj veikalų, dau
giausia iš teisės ir ekonomikos 
srities. Domėdamasis kovų už 
tautinę nepriklausomybę istori
ja, jis yra parašęs ir biografijų, 
kurių tarpe didžiausia yra vadi
namo Venezuelos išvaduotojo, 
vieno labiausiai legendarinių as-
nienybių Pietų Amerikos istori
joje — Antonio Jose de Sucre 
gyvenimas. Tačiau dr. Emilio 
mėgsta ir skaityti, ne tik rašyti. 
Mėgstamiausi yra ispanų klasi
kai, kaip Lope de Vega ir Cer-
vantes. 

Dr. Emilio yra vedęs kubietę 
Loga Fabrega ir turi penkis vai
kus, kurių vyriausias neseniai 

vęs labai daug padėkos laiškų iš I sukūrė šeimą. Savo išvaizda dr. 
lietuvių ir kitų pabaltiečių už tai, 
kad jis jų reikalus gynė. „Bet ne 
padėkos yra mano tikslas", sakė 
jis, „aš visą laiką gyniau paverg
tųjų reikalus, ir aš savo nuomo
nės nesu pakeitęs". 

Kovotojo už laisvę sūnus 
Norint suprasti, kodėl tas ku

bietis visą laiką taip užstoja pa
vergtąsias tautas, reikia nepa-

Emilio nėra patrauklus. Jis yra 
žemo ūgio, storas ir raišas, o kai 
dėvi akinius, tai jo veidas pana
šus į pelėdos galvą. Bet savo dva 
sine jėga ir asmenybėms yra my
limas visų, kurie jį pažįst 

Berlyne posėdžiauja 
Bonos parlamentas 

BERLYNAS, sp. 18. - Vakar 
miršti, kad jis yra kilęs iš šei- čia atvyko posėdžių V. Vokieti* 
mos, kuri visoje Pietų Amerikoje jos parlamento pirmieji rūmai, 
yra žinoma kaip kovotojo už lais- kad pademonstruotų V. Vokieti-
vę šeima. Dr. Emilio yra Kubos jos susirūpinimą Vokietijos su-
didvyrio generolo Emilio Nunez 
Rodriguez sūnus. Dr. Emilio tė
vas Kubos laisvės kovų laikais 
yra vadovavęs laisvinimo armi
jai ir vėliau buvęs Havanos pro
vincijos gubernatorium, vėliau 
Kubos respublikos vicepreziden
tui 

jungimu. Parlamaentą atsekė ir 
V. Vokietijos vyriausybės nariai. 

Demonstracija turi priminti 
sovietų zonos vokiečiams, kad nė 
Ženevos konferencija nė Adenau
erio kehonė Maskvon nesumaži
no Vokietijos suvienijimo aktua
lumo. 

toriumi VVilsonu ir štabų virši
ninkų šefu adm. Radfcrdu. Ir 
jam sveikam esant juodu atvyk
davo pasitarimui pirmadieniais. 

Prieš išvykdamas Zenevon dar 
atvyks rytoj pasitarti valstybės 
sekr. Dulles, o penktadienį bus 
pasitarimas su Atty. Gen. Brow-
nelL . 

Pernai maištavę 
vergai Kazachijoje 

FRIEDLANDAS, sp. 18. — Šį 
savaitgalį grįžusių iš vergų sto
vyklų vokiečių tarpe yra asmuo, 
likęs gyvas malšinant vergų su
kilimą vienoje Kazachstano sto
vykloje. 

Maištas įvykęs pereitais me
tais Kingiro stovykloje, kur bu
vę 2,500 vyrų ir 3,500 moterų. 
Jis trukęs 6 savaites. Numalšino 
maištą atvykęs armijos dalinys 
EU tankais. Jo būtoje stovykloje 
žuvę 300 kalinių. 

Kur tas Kingiras? Jis bus 
maždaug toje Kazachstano vieto
je, kur susikirstų tarp Aralo ir 
Balkašo ežerų (rytų — vakarų 
kryptis) bei tarp Petropavlovs
ko ir Taškento (šiaurės — pietų 
kryptimi) išvestos linijos. Tai 
yra dykumų sritis. 

Nauja gadyne 
aviacijos istorijoje 

SEATTLE, sp. 18. — Pirmasis 
Amerikos sprausminis transpor
tinis lėktuvas iš Čia į Washingto-
ną (D.C.) nuskrido ir atgal su
grįžo per 8 vai. ir 6 min. Rytų 
kryptimi skrido 3 vai. 58 min., 
grįžo per 4 vai. 8 min. Kelio ilgis 
— 2,340 myhų> 

Lėktuvas dabar tik bandomas, 
jo įjungimas reghliarion tarny
bon numatomas apie 1958 metus. 
Kai juo bus pradėti keleiviai ve
žioti, tai keliaują pusryčius galės 
valgyti Londone, kavą gerti New 
Yorke, priešpiečiauti San Fran
cisco ir nuskristi į Honolulu va
karienei, prieš tai dar turint lai
ko pasimaudyti Pacifike. 

Pasivijo 
JAKARTA, sp. 18. — Indone

zijos parlamento rinkimų jau su
skaityti balsai taip skirstosi tarp 
dviejų didžiųjų grupių: su komu
nistais bendravę nacionalistai 
turi 7,693,436 balsus, jų didžiau
sias varžovas ir stipriausias ko
munistų priešas Masjumi partija 
— 7,385,015 balsų. Esama vil
ties, kad ši pastaroji bus vyrau
janti politinė grupė parlamente. 

Linksmi Bevaną nugalėję. — Anglijos darbiočių vadai C. Attlee (vi
duryje), Hugh Gaitskill (kairine) ir dr. E. Sunimorskill neslepia pasi
tenkinimo partijos iždininku išrinkus Claitskill vietoje kairiųjų vado 
Bevano. (INS) 

Antras po+vynis nusiaubė 
šešias rytines valstybes 

HARTFORD, sp. 18. — Con-
neetieut valstybė ir šį kartą skau 
džiausiai potvynio paliesta, nors 
ne tiek, kiek žalos padaryta rug
pjūčio mėn. Šį kartą žuvo ma
žiau žmonių, nes buvo atsarges
ni ir su pagalba atvykta. anks
čiau. 

Potvynį vėl sakelė tropikinis 
lietus, pradėjęs ryti pereitą penk 
tadienį. Vakar lietausjau mažai 
būta; vanduo daug kur nuslūgo 
tiek, kad prasidėjo valymo ir ke
lių taisymo darbai. Nuostoliai la
bai dideli, bet mažesni už rugpjū
čio potvynio padarytus. Jau ži
noma, kad visoje potvynio palies
toje zonoje žuvo 43 asmens. 

Vakarinėje Massachusetts vals 
tybės dalyje, Vermonte ir New 
Hamphshire vakar jau iškrito 
gerokai sniego. Mažą sritį New 
Yorko valstybėje palietė ir sūku-
rinė audra, nulėkusi Kanadon. 

Rusija ir Japonija 
susitarti gali 

TOKIO, sp. 18. — Maskvos — 
Japonijos taikos derybose esą 
daug daugiau nuomonių sutapi
mo, negu oficialiai žinoma ar 
skelbiama. 

Dabar derybos Londone yra 
pertrauktos, bet tikimasi jas 
greit atnaujinti žymiai geresnėje 
atmosferoje. Sovietai jau atsisa
kę visų reikalavimų, kurie pri-
lygo Japonijos neutralizavimui ir 
sąjungos su Amerika nutrauki
mui. Japonai pasirengę neberei-
kalauti Sachalino ir Kurilų salų, 
išskyrus vieną kitą salą arčiau 
Japonijos. Didžiausias nesutari
mas esąs dėl japonų paleidimo iš 
vergų stovyklų. 

Nutarta atsargiai 
elgtis su Egiptu 

WASHINGTONAS, sp. 18. — 
Tvarkydama savo santykius su 
Egiptu dabartinės krizės metu, 
JAV diplomatija turi nurodymus 
elgtis švelniai ir atsargiai. Tokią 
nuomonę susidariusi saugumo ta 
ryba, išklausiusi Egiptan nusiųs
to diplomato pranešimą. 

Atsisakyta minties spausti 
Egipto premjerą nutraukti susi
tarimą su Čekoslovakija dėl gin
klų už medvilnę ir ryžius pirki
mo. Vietoje to bus stengiamasi 
prie kito susitarimo neprileisti ir 
duoti Egiptui pakankamai ūki
nės paramos, kad jam nereiktų 
ją priimti iš Maskvos, 

Taipgi bus bandoma raginti ki
tus arabų kraštus Rusijos išties

tą ranką atstumti. Esą žinoma, 
kad Irako, Syrijos, Libano ir 
Jordano vyriausybės kritikuoja 
Egiptą už jo transakciją su Pra
ha. 

ą 

Kanados ir Rusijos 
prekyba didėsianti 

SINGAPORE, sp. 17. — Čia iš 
Rusijos atvykęs Kanados už. rei 
kalų ministeris Pearson pareiš
kė, kad prekybos sutartis su Ru
sija bus greit pasirašyta. Jis taip 
gi mano, kad Rusiją nuo Vaka
rų skiriąs griovys yra susiaurė
jęs, bet dar daug reikią plyšiui 
visai pašalinti. 

Ispanija skųsis, jei 
prancūzai nenutils 

MADRIDAS, sp. 17. — Ispa
nai pasakę prancūzams, kad liau 
tusi kaltinę ispanus remiant ara 
bų sukilimą Maroke. Grasinama 
teikti skundą J. Tautų Saugumo 
Tarybai. 

Prancūzai paprašyti siųsti ka 
rininkus į ispanų Maroką įsiti
kinti, kad prancūzų Maroke ko
voja rifai nebuvo organizuoti ir 
negauna paramos iš Ispanijos 
Maroko. 

Drumstos gyventojų 
nuotaikos Saare 

SAARBRIUKENAS, sp. 18. — 
Ateinantį sekmadienį Saaro gy
ventojai balsuos vadinamą Saaro 
sueuropinimo statutą, kurį su
tarė šiai sričiai iki Vokietijos tai 
kos sutarties V. Vokietija ir 
Prancūzija. 

Trys provokiškos partijos ir 
komunistai agituoja prieš Saaro 
sueuropinimą, kitos dvi — už mi
nėtą statutą. Prancūzai įspėjo, 
kad statutą atmetus Saare nie
kas nepasikeis — prancūzų kon
trolė liks kaip buvusi. 

Saaro grįžimo prie Vokietijos 
šalininkai samprotauja, kad su
europinimo statutą atmetus len
gviau bus Saarui grįžti prie Vo
kietijos tinkamam laikui atėjus. 
Adenaueris ragina balsuoti už 
statutą. 

Kalendorius 

Spalio 18 d.; šv. Lukas, evan
gelistas. Lietuviškas: Liubartas 
ir Myiita. 

Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra apie 56 laipsnius. 

Saulė teka 7:06, leidžiasi 6:06. 

Renka žinias apie vokiečių 

Rusijoje sutiktus lietuvius 
SIMAS MIGLINAS, Friedlandas 

Prie pat R. Vokietijos sienos, netoli Goettingeno esąs Fried-
lando bažnytkaimis šiandien yra tapęs vokiečių dėmesio centru, 
nes per čia grįžta iš Sovietijos paleidžiami belaisviai, čia budi ir 
Vliko Informacijos Tarnybos atstovas, rinkdamas žinias apie Ru
sijoje kankinamus mūsų žmones. 

Friedlando pereinamoji sto
vykla vokiečių yra vadinama „til Nepriklausomybės fondo lėšo-

• mis, nepasiuntė atstovų į Fried-tu j laisvę". Priešais stovvklą , , , . .... . . .. , \ . . landą, kad pasitikrintų hgi šiol yra pastatytas marmurinis pa- ! . , . . . . . . . 71.. , , . . . . . iškleistų įtikinėjimų tikslingumu minklas, kuris vaizduoja iš ne- L & 

ii«xrA«» ermi+on*; v*..; »^*~« °ei P*1"111*^ naujų duomenų stei
giamojo Informacijos Centro pa
matams padėti. Darbo koordina
vimo šalininkai negalėtų skųstis 
lėšų stoka į Friedlandą atstovui 

laisvės grįžtantį karį, peržen 
giantį spygliuotų vielų užtvaras. 
Prie jo būriuojasi nemaža vokie
čių. Vieni lūkuriuoja laukdami iŠ 
Sov. Sąjungos grįžtančių belais- pasiųsti je i jų pakanka nusiųsti vių; stabteli prie šio paminklo ir . ., . , . _. lln J- • •» , i i -^ asmeniui iš Memmingeno i Romą prieš pusdienį iš nelaisvės grįžu- _, - .. . _ . . *. . . .. ; * . . . ^ . I Europoje besilankančių Amen-
siej., tane, atl.ke regis t ravime. ; £ £ 
formalumus .r Vok.<*nj, Raudo-1 k & r t u ^ 
nojo Kryžiaus apdovanot, be. ap- k a d n e 8 J i t ik t s u k a i k u r i a i s £ 
rengti, išvyksta namo ar į pasi- • 
rinktą gyvenvietę, jei jų gimtinė
je viešpatauja komunizmas. 

ir darDinirumus Friedlando stovykloje tenka " *» 
lankytis antrą kartą. Pirmą kar-1 Ketvirta diena es 
tą cia teko lankytis 1952 metais, P e r t a s ***** t e k o <Įaug vertin-

menimis ir nepatirtų teisybės 
apie skelbiamus nedarbingumus 

Ketvirta diena esu Friedlande. 

kai iš Lietuvos grįžo vokiečiai, 
daugiausia rytprūsiškiai, kurie 
bado verčiami nuvyko į Lietuvą 
ir dėka lietuvių dosnumo išgel
bėjo savo gyvybę. 

Negalima lyginti 1952 metais 
grįžusių sutikimo su dabartiniu 

gos medžiagos gauti apie įvai
riose Sibiro stovyklose vargstan
čius lietuvius, apie jų sugyveni
mą ir lūkesčius, kurie palaiko jė
gas, nes kiekvienas priverčiamo
jo darbo stovyklose esąs lietuvis 
giliai tiki Lietuvos laisve ir yra 

autikimu. Minėtais metais j Vak. I įsitikinęs, jog tik tada galės grįi-
Vokietiją grįio nedidelis skaiiius •*» i L * t u v * . *»»**>«• ^svi. 
asmenų, kurių tarpe nemaža bu 
vo be giminystės ryšio su Vaka
rų Vokietijos gyventojais, nes 
tada grįžusių artimieji dažniau
siai buvo žuvę karo metais. Da 

Nauji lietuvių transportai 
Išsamesnių informacijų apie 

lietuvius Sovietijos priverčiamo
jo darbo stovyklose pateiksiu ki-

bar per Friedlando stovyklą grįš I t a m e straipsnyje, šiame laiške. 
per 9,000 vokiečių, dešimtį metų 
išbuvusių Sov. Sąjungos vergų 
stovykjose. Grįžtantieji parsine
ša nemaža žinių apie įvairiose 
stovyklose sutiktus karo meto 
bendrus, kurie, nepakeldami sun
kių priverčiamojo darbo stovyk
lų sąlyg4, mirė komunistų sukur 
tame pragare. 

Atvykstančių belaisvių ir ci
vilių internuotų transportai su
tinkami su džiaugsmo ir skaus
mo ašaromis. Susirenka daugybė 
vokiečių iš įvairių V. Vokietijos 
vietovių. Su gėlių puokštėmis 
rankose ir su grauduliu veiduo
se laukia transporto su grįžtan-
čiaisiais. Friedlando bažnytkai
mis savo istorijoj tokio antplū
džio nėra matęs. Visas bažnyt
kaimis ir jo pakraščiai užkloti 
mašinų kolonomis. Autobusai pa
puošti gėlėmis atvykę į Fried
landą iš V. Vokietijos vietovių; 
gausybė spaudos, radijo ir tele
vizijos atstovų. 

Nakvynės bei pavalgyti Fried
lando artumoje neįmanoma gau
ti. Kai vakare užveriami Fried
lando stovyklos vartai, kad grį
žusieji iš ilgametės nelaisvės 
gautų pailsėti, tada prasideda 
nakvynių medžioklė. Kitiems 
tenka nuo Friedlando nutolti iki 
30—40 ir daugiau kilometrų. 

Gausu iinių apie lietuvius 

kurį tenka rašyti ant kelių pasi
dėjus portfelį, teapmetami tik 
patyrimų Friedlando stovykloje 
metmenys. 

Teko su eile grįžusių išsikalbė
ti, a r pastaraisiais metais nepa
stebima naujai iš Lietuvos į So
vietų priverčiamojo darbo sto
vyklas atvežamų lietuvių. Sutik
tieji vokiečiai teigia, kad šiais 
metais naujai atvežtų lietuvių 
nepastebėję, tačiau praėjusiais 
metais į Vorkutą buvo atgaben
ta lietuvių, kurie sakėsi buvę 
nuteisti Vilniuje. 

Taip pat teko surinkti žinių 
apie eilę darbo stovyklose esan
čių lietuvių. Visa eilė vokiečių, 
vienas iš jų Rygos vokietis, gerai 
pažinoję a. a. dr. Garmaus sūnų, 
dirbusį penktoje Vorkutos sto
vykloje. Garmaus sūnus šį pava
sarį bausmę atlikęs, tačiau grį
žusieji abejoja, ar jis bus grįžęs 
į Lietuvą, nes ir atlikusieji baus
mes pabaltiečiai įpareigojami 
įsikurti Sibire, daugiausia Komi 
respublikos teritorijoje. Gar
maus sūnus kalbėjęs apie į Va
karus pasitraukusį savo tėvą. 

Taip pat teko sutikti vokietį, 
gerai pažinusi *r nelaisvės me
tais susibičiuliavusį su Henriku 
Laurinavičium, žinomo Kauno 
fotografo Laurinavičiaus sūnu
mi. Laurinavičius karo metais 
Vienoje buvo užsimojęs studijuo-

Iš nelaisvės per Friedlando sto | t i o p erečių režisūrą. Po kapitu-
vyklą į laisvę išeiną vokiečiai, Uacijos Vienoje buvo suimtas ir 
bent žymi jų dalis, turi vertingų į 8 g abentas į Vorkutą, kur ir da-
žinių apie lietuvius, sutiktus įvai 
riose priverčiamojo darbo sto
vyklose. Galima taip pat iš gau
tųjų žinių patirti ir apie kaiku 

bar jam tenka dirbti penktosios 
stovyklos 29 šachtoje. 

Teko susitikti su grįžtančių 
riuos būties momentus* nūdienėje j vokiečių transportu grįžusį šilu-
Lietuvoje. tiškį Vaičiulį, kurio tėvas žuvęs 

Deja, šitų žinių telkti ne teko! S i b i r *. £ Vaičiuliui visą laiką 
matyt i nė vieno i* tų mūsiškių t < ? ko būt i Mordovijos stovyklose, 
grupių, kurios daug kalba apie ku^U esama 20. 
darbingumus ir kurios bando sa- j 
vintis Lietuvos padėties žinovų • Prancūzijos pramonininkam 
titulus. Nė besidangstą rezisten- patarta mažinti gamybos kaštus, 
ei jos šydais, nė tie, kurių „kūnas nes kitaip būsią išstumti iš tarp-
dūšioje palaikomas" įsteigtojo j tautinių rinkų. • 
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Rašo DR. AL. RAČKUS 

SVEIKATA BRANGUS TURTAS 
— 4342 rWher Ave., Chicago 32 > _ 

B a k t e r i o f o b i j a j k i { * moliniii dūdelių kolekciją, 
! apie bakterijas užsimiršo. Jis su 

2odis bakteriofobija reiškia bi sikoncentravęs aiškino apie mo
jo j imas baktenjų. Žmogus, ku- j lįnių dūdelių reikšmę lietuvių 
ris beprotiškai, gaivališkai ir j t a u t o 3 kultūrai, kad dūdelės jau 
nuolat bijosi bakterijų, vadina-1 priešistorinėje gadynėje buvo 
mas bakteriofobu. Tai yra sa- ankstyviausi muzikos instrumen 
votiškas psichini« nenormalu- tai , daug ankstyvesni negu kank 
mas, psichinė liga. l ė S f k a d d ū d e l ė s išduoda nepa-

Amenkoje bakteriofobu yra p r a 8 t a i jaudinančius garsus ir t. 
labai daug. Nėra ko stebėtis 

PAŽANGOS KELIU 
J. ZDANAVICI UB, Cicero, IU. 

Čia į žmogaus pasąmonę visoki 
"geradariai" per radiją bei laik-

t. Tuomet visi svečiai pradėjo 
dūdelių tonus tikrinti, dūduoti, 
tuomet ir pats šeimininkas t a s 

raščius veikia, jie dažnai sugeba p a č i a , s dūdeles pradėjo į savo 
padramatizuoti žalingą bakteri- b u r n ą k i s t i i r meistriškai i š du
jų veiklą. Žinoma, čia pat jie 
neužmiršta paskelbti, kad argy 

dėlių i šgaunamas melodijas de
monstruoti . Visų nuotaika buvo 

rolis, ar lysolis, ar koks nors s m a g į . T i k > k a i ^^^ gydyto-
kitoks preparatas bematant už- j a s suabejojo, ar kartais ant tų 
muša bakterijas, apsaugoja nuo genų molinių dūdelių nėra daug 
infekcijų, išgelbstj žmogų, — tik: daugiau bakterijų negu ant nu-
reikia pirkti ir dažnai vartoti j bučiuotų Kančios kojų bažnyčio-
jų skelbiamus antiseptikus. N ė i j e , tai tuomet išsigandusio bak-
nepajunta žmogus, kai pradeda teriofobo veidas labai pasikeitė, 
baisių bakterijų bijoti. Bevarto- T e k o ir jo bakteriofobija gydy

ti. 

Apie tai, kaip bakteriofobija 
krikdo žmogaus virškinimą, dirg 

damas antseptikus ir egzemą 
gauna, l igas taipgi. 

Dantų pastų fabrikantai taip 
pat yra savotiški "geradariai". s n į U s į r sveikatą, teks rašyti ki-
Jie taipgi kala žmonėms į galvą, 
kad tik jų gaminiai esą "moks
liškai pagaminti", kad tik jais 
galima ne tik puikiai dantis nu
valyti, bet ir iš burnos kvapą jie 
pašalina ir ten esančias bakte
rijas naikina. Žmonės prisižiū
rėję televizijoje demonstruoja
mų bekr«terijų, prisiklausę per 
radiją apie bakterijas ir bakte-
riocidus, nejučiomis tampa bak-
teriofobijos aukomis. 

Ir laisvoje Lietuvoje, kai mies 
tuose ir miesteliuose atsirado ce 
mentiniai šaligatviai ("saidvo-
kai") , elektra, automobiliai, kai 
prakutę žmonės pradėjo gyventi 
ir valgyti bei tvarkytis beveik 

tą sykį. 

DAKTARO ATSAKYMAI \ 
KLAUSIMUS 

A t s a k y m a s P. A. — Nevisų 
ištvermė yra vienoda. Vieniems 
pakanka pasiryžti liautis taba
ką rūkyti, o kiti, nors geriau
siais norais, neturi pakankamai 
stiprios valios tabakinio dūmo- jos muzikos mokytojo 
pagundai nepasiduoti. Geriau- gas . 

Nedidelis mūsų muzikų — 
instrumentalistų skaičius pa
sirinko tremtinio kelią. Jie 
Svetur dažniausiai nepalan
kiausiose sąlygose jie ryžtingai 
tęsia meninį darfcą. Tokių skai-
čiun priskirtinas ir smuikinin
kas Alfonsas Paukštys . 

Smuiko klasę (prof. Vlado 
Motiekaičio) ir privalomus da
lykus A. Paukštys baigė Kau
no Valst . konservatorijoje vo
kiečių okupacijos metu. Lietu
voje grojo Kauno Valst. radio
fono (dirig. Ba lys Dvario
nas) ir Vilniaus Filharmonijos 
(dirig. Jeronimas Kačinskas) 
simfoniniuose orkestruose. Be 
to, yra mokytojavęs Kauno 
Mokytojų seminarijoje, dėsty
damas muziką. 

Tremtyje A. Paukš tys su 
savo numylėtu smuiku nesi
skyrė nei vieną dieną. Jį pir
miausia užitinkaane i Ijorlyno 
radiofono baltiečių simfoninia
me orkestre (dirig Brunno 
Skulte, la tv i s ) . Vėliau gilina 
studijas Frankfurte prie Mai
no pas prof. Joseph Peischerį 
ir Kasselyje pas buv. Dresde-
no Filharmonijos orkestro kon-
certmeistrį prof. Rolph Schrae-
derį. Įs ikūrus mūsų tremtinių 
s tovykloms Vokietijoje, A. 
Paukš tys dažnai dalyvauja įv. 
lietuviškų parengimų meninėsa 
programose ir duoda kelis sa-
vystovius, bei vieną su operos 
soliste E . Kardeliene, rečita
liais. G y v e n d a m a s K&sselio 
stovykloje, eina liet. gimnazi-

parei-

ti tiek programos kūrinių pa
rinkimu tiek jų išpildymu. To
kių rečitalių A. P a u k š t y s yra, 
nusistatęs duoti kiekvi nais 
-netais. 

Savo sekančiame rečitalyje 
(apie šių metų pabaigą) žada 
A. Paukš tys klausytojus supa
žindinti su nauju mūsų jaunojo 
kompozitoriaus Vytauto Jaričio 
kūriniu — koncertu smuikui. 

A. P a u k š t y s yra taip pat ak
tyvus gražiai besireiškiančio 
Chicagos lietuvių styginio 
kvarteto dalyvis, I-sis smuiki
ninkas. 

Jo gausų repertuarą sudaro 
tiek klasikines, tiek ir moder
niosios, kupinos dramatizmo, 
ekspresijos bei techniškų idėjų, 
muzikos kūriniai, taip pat aps
tu ir l ietuviškos muzikos kūri
nių. 

Savo buv. mokytojo prof. 
Schraederio dėka, A. P a u k š t y s 
įsisavino didžiojo prancūzų 
meisterio Henry Marteau mo
kyklos techniką, ir ją kulti
vuodamas tolygiai sėkmingai 
žengia pirmyn. 

Pastaruoju laiku A. Paukš
t y s buvo priimtas Chicago Ly-
ric Theatre Opera orkestran ir 
gali dirbti savo specialybėje. 
Šia proga sveikinant Alfonsą 
Paukštį ir linkint jam geriau
sios kloties, kviestuma lietuviš
ką visuomenę nuoširdžiau įver
tinti mūsų muzikų pasišventi
mą ir gausiai lankyti jų darbo 
vaisių pademonstravimą—kon
certus. 

DR. ANNA BALIUKAS 
*kHl, ausę , nosies ir gerkles Ugos 

•— Pritaiko akinius — 
6322 South YVestern A\enue 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 1 ligi 9 vai. vak. Sestad 
nuo lo ligi 12 ir nuo 1 ligi 1 v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso telefonas: P R. 8-322* 
Re*, telef. VVAlbrook t - 6 0 ? t 

DR. VL BLAŽYS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
(Kampas 47-tos ir Damen Avs.) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal •utartj 
Telef. ofiso LAlavette 3-6048 

Re*.: VVAlbrook 8-8048 

sias laikas mest i rūkyti tuo me 
tu, kai s logos šnerves užgula, 

Atvykęs į JAV, A. P a u k š t y s 
buvo priverstas įsijungti fabri-

nes tada tabako dūmai nelabai kinio darbo rutinom Atrody-
skanūs. Yra ir vaistai "lobeline j Vų, kad patekus tokion aplin-
sulf ate", kurie atima žmogui no- kon, smuikininkas turėtų su 
rą rūkyti. Tačiau t ie vaistai yra s a v o profesija je igu ne atsisvei 

taip, kaip Amerikoje, kai atsi- Z ^ ? , \ * b * " g ? * P ^ * - , kinti, tai nebent t ik vegetuoti 

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

GYDYTOJAI I R CHIRURGAI 
2300 West 51 Street 

Vau — pirm. ir antr. 10 lkl l ž ryto; 
2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; ketv. ir 
penkt. 2 iki 4 ir 6 Iki » popiet; į e i t 
10 lkl 2 pop ie t 

Ofiso tel. PRospeot «-17tft 
B e s . tel. GRovehlU 6-5*0* 

Tel. ofiso H E . 4-6688. rez. PR. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

1957 W. Garfield BĮvd 
V A U : 1—I Ir 6—f 

šeštadieniais nuo 1 iki 4 Tai. p. p., 
išskyrus ketvirtad ir sekmad. 

ros vartoti yra rizikinga, 
rado augstesnį mokslą baigusios 
inteligentijos perteklius, tai ir At sakymas M. T. — IŠ visų 
bakteriofobija pradėjo plėtotis, riebalų lengviausiai virškinamas 
Tuomet tai pukiausią pasisekimą! ir sveikiasia valgyt i yra svies-
turėjo Lietuvoje ne tiktai subli- j tas. Svieste yra naudingų svei-
matas ir permanganatas, bet ir 
toki prašmatniai pavadinti mui
lai kaip Mogilevskio "Boro Ti-
molo" ir vėliau Franco "Kūno 
Higiena", "Florapixol" ir kitoki 
neva "bakterijas naikiną ir jau
nystę palaiką" muilai... Muilino 
Mogilevskiai Lietuvą! 

Bakteriofobija gauna dažniau 
šiai tie, kurie p ris iškaito straips
nių apie visokias limpančias ve
nerines ligas, arba kur nors šiek 
tiek pasiinformuoja apie bakte
rijas, o gal net ir bakterijų pa
didintas fotonuotraukas yra kur 
nors matę, bet giliau bakteriolo
gijos mokslo nėra studijavę. Bū 
dingą, kad bakteriofobija turin
čių yra daugiau tarp augstesnį 
mokslą baigusių inteligentų ne
gu tarp bemokslių. 

Viena augštos klientūros dan
tų gydytoja, mat net Paryžiuje 
dentisterijoje gilinosi, Kaune 
jinai turėjo savo kabinetą ir 
betkokių pacientų nepriiminėda-
vo. Ji taip bakterijų bijodavo, 
kad be pirštinaičių niekur nei
davo, ir v isas savo pirštinaites 
dažnai karštu prosu prosindavo, 
kad bakterijas užmuštų, ir durų 
rankenas kasdien po kelis sy
kius sterilizuodavo, ir savo ran
kas, kokio pono pabučiuotas, il
gai nedelsdama spiritu patepda
vo ir savo gomurį visokiais an
tiseptikais dažnai gargaliuoda
v o ; todėl jos no3ytė ir rankos 
dažnai buvo raudonos. Šiaip 
ji buvo labai švelni, bajoriškos 
kultūros ir nieko neužgauliojan-
ti geros širdies ponia, kurią te
ko nuo dermatito ir bakteriofo-
bijos gydyti . Jos art imas gimi
naitis, irgi bakteriofobas, apie 
mediciną ir bakteriologiją nieko 
neišmanąs, dažnai mėgdavo gy
dytojams ir negydytojams seną 
šliupišką pasaką pasakoti, kaip 
katalikų bažnyčiose kryžių ar re 
likvvjas bebučiuojant žmonės li
gomis užsikrečia. Vieną sykį jis, 
sveč iamsl )erodydamas savo pui-

katai vitaminų, o lašiniuose ir 
taukuose vitaminų kaip ir nėra. 

A t s a k y m a s J. V. — Norin
t iems suliesėti, apsimoka vartoti 
nugriebtą pieną (skimmed 
milk) vietoje pieno su grietine. 
Nugriebtame piene yra visi mi
neralai ir toks pat kiekis protei
nų, kaip ir ka tik pamilžtame 
piene, išskyrus riebalus. Tams
ta klausi, ar sveika tokį pat nu
griebtą pieną duoti mažiems vai
kams? Taigi nepatartina mai
tinti augančius vaikučius nu
griebtu pienu. J iems sveikiau 
gerti nenugriebtą pieną. 

A t s a k y m a s .St . L. — Kad 
kramtomoji guma apsaugotų 
dantis nuo gedimo, tai t ikrų į-
rodymų nėra. Taipgi ir "čiugu-
mio" fabrikantų propagandoje 
minimos "dorybės", kad malšina 
nervus, mažina piktumą, pa
gelbsti maistą virškinti ir t . t , 
rimtų žmonių neįtikina. O apie 
tai, kiek blogo kramtomoji gu 
ma žmogui padaro, niekas ne
skelbia. 

Tačiau A. Paukš tys yra vienas 
tokių vyrų, kurie įstengia viso
kias aplinkybes pajungti užsi
brėžtam tikslui — tobulėti. 
Sunkiai dirbdamas naktinę pa
mainą popieriaus fabrike, j i s 
kiekvieną dieną nuvagia t a m 
tikrą valandų skaičių nuo po
ilsio s is temingam darbui su 
smuiku. 

Jo pirmasis savys tovus re
čitalis Chicagoje įvyko pernai 
rudenį, akompanuojant prof. 
VI. Jakubenui. 

Atsi lankę tan rečitalin klau
sytojai turėjo progos pasigėrė-

1956 METŲ 
• TELEVIZIJOS • 

r M Ir NEŠIOJAMI RADIJAI 
AusStoa kokibe* fonografai 

— DUluKIASlURBIOAl — 
Elektriniai laikrodžiai 

VIDAUS I R LAUKO ANTENOS 
TV DR R A D U O LEMPOS — 

BATERIJOS — DALYS 

TeL ofiso H E . 4-5849,res H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
Vai. Pirm., ketvlr., p e n k t 1-4 Ir 7-9, 
fcntr 1-6. treč. ir sefit. pagal sutarti-

DR. L DANILEVIČIUS-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6817 South YVestern A V M M 

Chicago 29, 111. 
Pasimatymai pagal sutartie* 
Telefonas REpnblic 7-4900 

Reaidencija: GRovehill 6-8161 

UR. T. DUNDULIS 
fDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 v a i ' 
vak šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Tei. oftoo tr Imto OLrmpic S-41M 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th 6t„ Cicero 
Kasdien 1—t v. ir 6—8 v. vakare. 

Šeštadieniai* 12 Iki 4 popiet 
Butas 1886 So.„4»U» Are. 

Oftoo telef. LAfayette 1-1210, jei 
neatsiliepia, saukite KEdzle S-286& 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURG1 

4146 S. Archer Ave. 
VAU Kasdien popiet nuo 18-2:80 v 
Vak. pirm., antr., ketvtrt. 4-8:10 f. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUČELICMAITE 
(Gydytoja Ir Chlrurgč) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKU&ERUOS 
MM i I Al IS1 G 

2750 YVest Ilsi Street 
(kampas 71st Ir California) 

Te l . o f i s o ir rez . R E p u b l i c 7 -4146 
Vai. 11-2 ir 6-9 v. v. šeet. 1-4 p. P-

Kitu laiku pagal susitarimą 

OR. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurge) 

•ITPl&H; IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTO 

7 1 5 6 S o u t h YVestern A v e n v * 
(MEDICAL BUILDINO) 

Plrmad., antrad., ketr. ir penktad 
nuo 11 vai. ryto — 1 • . p. p. Ir nuo 
I v — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
II vai. ryto — 1 v. p. p. Sestad. 11 
•ai ryto iki t vai. popiet. 

Ofise U*. R E . 7-1108 
R M tf i W4lhronfc ft-S7«r 

TcL ofiso Y A 7-5567, rea. R E . 7-4»6« 

DR. FRANK C. KWINN . 
(KVIECINfeKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIU8 PRIIMA: Kasdien nuo t 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:10 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Naujas adresas: 4255 W. 6Sr4 84. 

Ofiso teL KEUastoe S-4410 
Hartd. teieL GHovetaU e - e e i l 

Valandos: i — s p. na. T—S p. m. 
Penktadieni tik pop ie t 

Trečiad. ir sestad. pasai sutarti 

Ofiso teL CLtfffcfe 4-S8M 
Reaideocljos: LAfayette 1-1171 

DR. f. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS » CHIRURGAS 

1724 vYest 47th Street 
Kampas 47tb Ir Herml la t* 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 lkl 9 v. vak 
ftefitad. nuo 2 lkl e vai., isskyr. 

rreč'adienials pa^al sutartt 
Ofiso teL Vlrginla 7-OOlA 

Rezidencijos teL BEverty 8-8244 

Visų radijų, fonografų, TV Ir 
reKordavimų aparatų 

T A I S Y M A S 
atl iekamas patyrusių lnlinlerlų 

— VISKAS GARANTUOJAMA — 
Kainos iemiausios 

IDiTCLtivision 
CsaLles- service) 
3130 So . l laUted — D A 6-6887 

P.&J.JOKUBKA 
TV, DEIMANTAI I R LAIKRODŽIAI 

Pardavimas ir Taisymas 
4102 Archer Ave., at Mozart 

Chicago 82, III. — TeL LA S-86tf 

S O T N I E B A R Č U S 
RADI0 PROGRAMA 

I i W G B 8 stoties — Banga 1390 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD. 

8:45 iki 9:80 vai. ryte 
SEŠTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 

PIRMADIENNIO vak. nuo 7—8 v. 
SEKAD. 8:10—9:10 v. r. i š stoties 

WOPA — 1490 kil. 
Chicago 29, UI. HEmlock 4-2418 

7121 So. ROCKWELL 8T. 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, K U R I O S B 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
IR 

Paskolos Duodamos Namy Įgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

Tei. ofiso Vlrginla 7-0*00. 
rez. IlKpubllc 7-6S07 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
(apeo. motery Ugoe ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
Kampas Archer ir California Ava 

VAL.: 2—C Ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p., 

tšskyrua sekmadieniu* 

rel. ofiso ir rea. WAlbrook 1-3388 

DR. S. 6EŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2634 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ave. 

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

Ofiso velef. INterocean 8-7654 . . 
Boto telef. INUTrocean 8-8781 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Ofisas 10756 So. Michigan Ave. 
Vai.: Kasdien 9—12 vai. ryto. 1—4 
Ir «—g y. vak., Išskyrus trečiadieni. 
Sestad. 10 — i v. Kitu laiku susi
tarus. 

Ofiso telef.- Y Arda 7-1188 
Bezidencijos — STevrart 3-4811 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-ta gatve) 

VAL. 1—4 ir 6:30—8:26 p. p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

TeL ofiso GR. 6-5388, P R . 8-4783 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 YVest 68rd Street 

(Kampas 63rd Ir Arteslan) 
V A L 2—4 p.p. ir nuo 6—8 v. vak. 

Šeštad. 2—4 popiet. 
Trečiad. ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRTJRGfi 

10748 South Michigao Avenue 
Vai.: kasdien nuo 6 v. v. iki 9 v. v., 
išsyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tei.: Ofiso — P U D m u 8-8788 
Buto — LNgievvood 4-4878 

Ofiso ir buto teL HF.mlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUCtU I R VIDAUS LIGOS 

- 6*57 fcouth W e s t e m Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketv ir t . 
penkt. 6 :30—*:H v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto š*-Štad. 1—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
S259 South Halsted St. 

Kasdien 

9R. FL TALUT-KELPSA 
GYDYTOJAS Et CHIRUBGAf» 

6008 Wast 16th Street 
Vai.: kasdien I-S, sestad. 1-8 

. Telef. TOvreUaU S-08M 
8634 Wt*t 68th 8treet 

Vai.: tik Ii anksto susitarus 
Telef. H E m l o c k . 4-7080, neatsakius 

skambinu CEntrsi f-2214 

DU. V H . TAURAS-
TUP6IAUSKAS 

GYDYTOJAS TR CmRCRGAS 
B E N D R A PRAKTIKA I R 

SPEC. MOTERŲ LIGOS 
Ofisas ir resld.: 2410 W. 61st 8 t 

Tel. P R 8-1223 arba W E 8-8877 
Ofiso vai.: Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč. ir Penkt. «—* v. v. Ir Ketv. Ir 

šeštadieniais S-4 vai. popiet. 

Tel. ofiso H E 4-2128, rea, P R 8-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS TR CfflRURGAfl 

8PEC. CHIRUROLNfia LIOOfl 
6255 South vVestern 

v. 
ir 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—t i 
šeAtad. 2—4 popietų. Trečiad. 
sekmad. uždaryta. 

Tel. of iso: DAnube 8-1188 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
S267 South Halsted Street 

VaL 1 lkl 4 v. p. ». ir «—t v. 
P 

1 lkl 4 v. p. p. ir «—S 
Šeštadieniais 1—4 v. p. 

TeL oftoo PRospeot 8-8400 
Resid. PRospeot t 

0R. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Vačkevicftftte) 

GYDYTOJA IR CHIRURGS 
6248 South Kedsfte Avessns 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 
v. vak. Sestad. 1—4 p. p. Trsclad. Ui 
kitu laiku tik susitarus. 

CHICAGO SAVIHGS & L0AN ASSN. 
6234 S. Westem Ava. Chicago 36,111. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRIOT SAVINOS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Stieet Chicago 8.111 

UNIVtASAL SAVINGS A LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8.111. 

Ofice VVAlbrook 5-2670. 
Rea. l i l l l top 8-1880 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIiAS) 

GYDYTOJAS TR C H I R U R O A S 
MARQUETTE MEDICAL C E > T E R 

6132 South Kedzie Avenue 
vai. s—4 p. p. ir nuo 7—t v. vak. 

Trečiad ir SeStad pagal sutartį 

TeL ofiso P R . 6-3838, rea. R E . 7-8188 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRUROAfl 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 YVest 63rd Street 

VAL kskdien nuo 2—4 p. p. Ir 7:10 
lkl 9 vai. T r e č i a i ir į e i t uždaryta 

vai. vak. fiestad. nuo 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku papai susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Resid. 2257 \S. 

23rd PL&CE, tel. FRontier 6-5841 

Ofiso telefonas — Blshop 7-2828 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuc B lkl 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

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

Telef. RKpabUc 7-2280 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIOOS 
2435 West 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 6—8 vai. vak. 
išskyrus plrmad. tik nuo 6 iki 8 v.v. 
Sestad. 1 0 - U v. Kitu laiku susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis: pritaiko »*ri«tiw, 

keičia stiklus ir rėmus. 
4 4 5 5 S o , Ca l i forn ia A m , C h i c a g o 

Saukite YArds 7 -738! 
Priima: vakarais 6 lkl t ; sestad. 
10 vaL ryto lkl 4; trečiad. tr sekmad. 

tik susitarus. 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 8. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-t2 ryto ir 6-8 vai. vak. 

Šeštadieniais 10-2. 
Ofiso tr boto teL OLymplc 8-1881 

TeL ofiso Ylctory 8-1881, 
rea. VIctory 1-8741 

DR. V. VILEIŠIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

H02 YVest 31st Street 
Kampas Halted ir 11 -mos gatvių 

Priėmimo valandos: 1—4 p.p. ir 
6—8 v. v. fteštad. 2—4 vai. popiet 

TeL ofiso P R 8-8448, rea, H E 4-8188 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marquette Bd. 
V A L nuo 2 iki 4 p. p.; f lkl 8 

Treč. Ir sestad. pa«al sutarti 

Tel. ofiso CA 8-0887, rea. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IB CfflRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Resld. 8800 8. Arteslan Ava. 

V A L 11 v. r. lkl 1 p. p.; «—1 v. • . 

¥ 

Tel. ofiso 
GRovehill 6-4322 

MIDLAND 
{ Sdvings ar.d Lodn^,,, ,^! 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IK 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

4038 Archer Avenut Tel. LA3-671* 
AUGUST SALDUKAS Presldsntot 

»r |" '".'! U 1 

Resid. 
VVAlbrook 5-2996 

DR. JONAS JUOZEVIČIUS 
GYDYOOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

GRovehil l 6-1585 
DR. ALDONA A. JUŠKA 

A K I Ų L I G Ų S P E O I A L I S T f t 
P R I T A I K O AKnnus 

Valandos: 1—18 Ir 7—* v. • . pa«al 
susitarimą. Išskyrus trečiadieniu* 

2422 YVest Marąuette Bd. 
• • •• i i n n 

Telefonas REltanoe 5-1811 

DR. YVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL. 1—I popiet, 6:S0—8:80 vak. 
Uždaryta trečiad. ir ieatad. vakarais 

Tei. ofiso Oli. 4-02.%S, n z. GR. f-8876 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4645 S. Ashland Ava. (kamb. 211) 
Plrmad., antr., ketv. Ir p enk. 

6:10—8:80 vai. vakare 
fiešt. nao 8 lkl 4 popiet. 

Rea. 8053 S. Campbell Ave. 

P. ŠILEIKIS, 0 .8 . 
Ortbopedas - ProSeahstM 

A pa ra tai-Protezai. Med.Baa-
dalai . Speo. pagalba Kofoaai 

(Arob Supporu) tr Ui. 
V A L : »-4 Ir «-8. fiestadlenkU t-^ 
ORTHOPEDIJOS TECH!fTJL06 L A R 
1811 W. 58tb St., Cbioago 88. RUaa* 

TeL: PRospeot 8 188* 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKYŲ GYDYTOJAI 

85 m e m 
Tei. YArds 7-1888 

Pritaiko 

Ofisas tr akintą dirbtvvl 
756 W88t S6th Straet 

Vai. nuo 10 lkl I, nuo C lkl 8, tre
čiad. nuo lt—18; panktaoienl II—8t 
sestad. 10—8 p. p. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CfflRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 
V A L nuo t—4 Ir 6—8; trečiad., ses
tad. Ir sekmad. tik pasai sutarti. 
Jeigu neatsilieps viršmineti te le fonai 
TeL ofiso YA 7-4?«7, rez. P R 8-1880 
* lauki te MIdvvay 8-0001 

lllllllllllllllllllllll'MIIUIIIIlllItlIUIIIHII 

Jei turite parduoti ar išnuomo

ti, pasiskelbkite smulkių skelbime 

skyriuje. Skelbimą galite perduoti 

telefonu: VIrginia 7 6640. 

i t l l l l l l l l l l l l i i l l i l l l l i i l l l ' l l i i i l i i i i l i ini i i i i i i t 

MALDAKNYGE 
"JAUNUOLIU MALDOS' 

K u n . P . K i r v e l a l t i s 

Kaina: $1.50 ir ̂ . 5 0 

l laaky-mus adresuokite 

D B A U G A 8 

2334 So. Oakiey Avrk 

CHICAGO 8, ILL. 

Skelbkite "Drauge"! I , Perskai tę "praugą", duokite 

kit iems. * 
i — 



An^d įen i s . spalio 1S. 1?5: 
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DIENRAŠTIS 0RAUGAS, CHICAGO, iLLmOlS 
* e a e s sy?*r 

D R A U G A S 
i. (Mhy 

M LHHŪANIAN DAILY FRIEND 
S, UI. T«L Ybgteto 1-IMI| V«M1; J-0641 

M Beoond-CIMB Matter March II . 1916. a i Chlca*o, 
Unde* Ui« Aot Of M*r«h S, l t T t . 

IUlnoto 

lb«r Of the Cathollc Pr 
Pubilmhod dally. «xept 

by the 
(itkuanlan Cathollc P 
PRENUMERATA: 
Chlca«oJ Ir ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
Dfcrtenyje 

Aas'n 
Sundaya, 

Society 

$9.00 
11.90 

111.99 

BUBSCRTPTION RATB8 
$8.00 p«r y*ar outalde of Chlcago 
$9 00 per year ln Chlcago A Cicero 
11.00 per year I n Canada 
Foretgn $11.00 per year. 
hk metų • mSn. 1 min. 

1.00 $S.7I $1.25 
$4.(9 $2.60 $1.00 
$I.S9 $1.00 $1.15 

HedaKcija straipsnius uiieo savo nuožiūra. Neounaudotu straipsnių ne 
muro, juo* jrailna tik U anksto susitarus. Redakcija ui ekelblmu turln Redakcija 

to. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

LIETUVA IR MES 
PIRMASIS ŽYGIS l BALTUOSIUS RCMUS 

Kitataučių spaudoje 
Vokietijos apjungimo problema 

Prieš Vokietijos kanclerio A-
denauerio kelionę Maskvon Lon
done einąs anglų katalikų savai-
tinis "The Tablet" rašė: 

"Adenauerio kelionė Ma3kvon 
tai dalis trečiojo, istorijos Vo
kietijai pakišamo, apsisprendi
mo 50 metų bėgyje. Du sykius 
Vokietija paklydo, pasidaryda
ma nelaimių sau ir visai Euro
pai. Prisiminkime, kaip 1917 m. 

kiau, mes norime baugingai su 
Rusija .gyventi, bet reikia mV 
tinai suprasti, kad toks sugy 
venimas reikalauja laikytis duo
tojo žodžio, o ne pagal norą sa
varankiškai elgtis. Molotovas čia 
tarė: 'Mano gyvenime dar nie
kas taip aštriai su manimi ne
kalbėjo'. Ač jam atsakiau: 'Vyk 

ATSILIKIMAS IR PAŽANGA 
0 

VYTAUTAS 3F.IRMLS VOI.ERTAS, Ealtimore, Md. 

Vieno komunikato reikalu 

Šių žodžių akstinu yra Demo
kratinės Darbo Talkos suvažia
vimo paskelbtas komunikatas, 

dykite savo sutartis, ir nereikės T^; *-: i -• M 
._•„ , . „ L , : » M J e i t a i ° u t u . propagandinis atsi

šaukimas, sviesta3 beatodairi-
taip kalbėti. 

JT klaidos 

', nelaimingame krašte. Pro mal-
1 dos namus, konfesijas, važiuoja
me atsilikiman, smunkame že
myn, žvejo jame pritvinkusiose 

i pelkėse, nustojame ?avigarbos, 
žodžiu prapuolėme n?išbren-

! damai. 

Praėjusį šeštadienį davėme žinių apie Amerikos lietuvių de
legaciją pas prezidentą F. D. Rooseveltą, nes spalio 15 d. suėjo 
lygiai 15 metų nuo to įvykio. Ta pačia proga suteikėme ir šiek 
tiek žinių apie Amerikos Lietuvių Tarybos įsikūrimą. 

šį kartą tenka žodį kitą parašyti apie kitus lietuvių žygius 
į Baltuosius Rūmus. 

Pirmasis Amerikos lietuvių žygis į prezidentūrą buvo padą 
rytas 1910 metais. Tas žygis buvo labai svarbus ir juo daug ' vidurį. Marburge gyvenąs vo 
kas pasiekta. I kietis istorikas Ludwig Dehio 

Iki tų (1910) metų Jungtinės Amerikos Valstybės nedarė Aussenpolitik žurnale sako: 'Ne-
atskiro lietuvių ateivių sąrašo. Jų daugumas būdavo užrašomi \ padarykime trečios klaidos. Su-
rusais, lenkais, o kaikuriais atvejais ir vokiečiais. Tik gerai su- I praskime tikrąjį santykį sąvo-
sipratęs lietuvis ir tai dar reikalaujant tebūdavo užregisturoja- kos laisvė ir tautos apjungimas. 

Apie Jungtinių Tautų seimelio 
priimtąją rezoliuciją aptarti A1-. 
žiro būklę New Yorko "Times" 
rašo: 

Seimelio elgesys yra didelė 
klaida. Dėl to klausimo nėra. 
Atvejų atvejais įkyriai atsisaky
damas pasvarstyti sovietinį ko
lonializmą, pavergusį pusę Eu-

nėms masėms, pasiiašytas taip 
pat kokio nors beatodairinio ko
miteto, užtektų jį permesti aki
mis ir padėti į šalį. Tačiau su
važiavimo dalyviai diskusijose 
praleido 3 dienas. Ne paskubo-. " a d . U*X* b u v ° įuoda ' n e k o n 

Tikrosios tamsos priežastys 

Pirmiausia tektų pastebėti, 
kad čia netiesa pamokslaujama. 

fesijos kaltos, bet Rusija, mums 
didžiausius veržtus uždėjusi. Ar 

me7uv7žiaviine''dalyvaWsių"tar.! I e v o j e spaudą užgaudė ta-
1 n nors religija ? Ar knygnešius 

mis čia pasisakoma, bet apmąs 
tytai, apsvarstytai./Be to ana 

IUTJJA8 tAfcAS 

kunigai sutanas pasikėlę gau
dė? Ar klebonai vykdė trėmi
mus kibiran? Čia Rusijos nuo-

1 

pe skaitome eilę tokių titulų — 
profesoriai, daktarai, advokatai, ropos ir Azijos, seimas tik nuo- C .. . . ' _ ,. v . .į. ' . , ,, žurnalistai, — kuriems pusžahai mariu numirė, nutardamas dis- . . . ' .... * . . , . . . . . , , . . . kepta mintis nepritiktų. Atro-

ji uždarais vagonais pasiuntė kutuoti Alziro klausimą, nors Al k a d komunikate sutinka- ? e l n a , \ to
x

s Pač ,f3 * " ? * £ • . l š 

rusams Leniną, o 1945 meteis, a r a s paga visas teises yra Pian m e ^ n u o t a l k Š 6 k u r i o g k a i kunos ir ši nepakanta kaikunų 
įsileido rusus į patį Europos j cuzijos valstybes dklis ir todėl š i u o m e t u ^ ^ mūsų tautiečių širdyse jsikirmi-

' J T pagal "carteri neturi cia jo-1 s p a r n u i vadovaujančių * * r š ; a m ^ t u i galėtų kas 
ki0 balso. Gal naujoji politika | . ^ ^ n f H l r M O „ + o o ZL«\ prieštarauti? Kas drjstų melą 
ir turi kitokių tikslų, bet vie-

3. Add'ngton Wn£riM\ eyv. Battle 
Creek, Mich., advokatas, bmę* JAV 
laivyno leitenantas, vadovavęs ra
ketiniam laivui- Okiaamoje 11 Pa-
saul. karo metu, išrinktas Amerikin 
lipgiono nauju komamlieriunii. JAV 
leĮfionieriu suvažiavimas į v y k o 
M'iann Bėai-h. Ha. (IN'S) 

nas jos tikslas yra gana aiškus: 
tai užmigdyti laisvąjį pasaulį, 
suardyti jo vieningumą ir leisti 

najam sparnui vadovaujančių 
asmenų mintijimą. O tas minti-, 
jimas vertėtų būti žinomu ir g i n g 3 1 n U i m t l k a l t ę n u o t o k r a s " . nateisiu piliečiu, kaip ir kitų gru 

mas lietuviu. Užtat iki tų laikų oficialiai labai mažas skaičius I Pasirinkę laisvę su sąjunga su j 'įgimtiems nesutikimams' jį su-
' Vakarais mes paliksime atviras plaišinti. Matyti, jog kaikur pra 
duris tautos apjungimui, mūsų j dži°je Maskvai ir sekasi" 
brolių išlaisvinimui. Jei kantry. 

mūsų tautiečių tebuvo žinomi kaip lietuviai. 
1910 metais kun. Aleksandras Skripka, Juozapas Elijas -

Elijošius, kun. Mot. Kriaučiūnas ir M. Meldažis (visi chicagie-
Čiai) gavo audienciją pas prezidentą Taftą. Po šio vizito buvo 
įsakyta atitinkamiems valdžios pareigūnams atvykstančius į JAV 
lietuvius užrašyti tuo, kuo jie yra — lietuviais. Tai buvo stam
bus laimėjimas. 

ANTROJI IR TREČIOJI 

Antroji lietuvių delegacija JAV prezidentą aplankė 1918 
metais gegužės 3 d. 

Pirmojo Pasaulinio karo metu prez. VVilsonas paskelbė la
bai svarbų tautų apsisprendimo šūkį. Tautų išlaisvinimo, de
mokratijos įgyvendinimo (ten, kur jos dar nebuvo) ir kitus 
gražius savo užsimojimus jis suformavo į keturiolika punktų. 
Kadangi tuose punktuose buvo minima Lenkija ir kaikurios ki
tos tautos, o praleistas Lietuvos vardas, todėl Amerikos lietuvių 
tarybų (katalikų ir tautininkų) vadai matė reikalą pamatyti 
prezidentą VVilsoną ir išdėstyti jam Lietuvos siekimus į laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Prezidentas įtikinančiai buvo papra
šytas, kad jis į tautų laisvinimo programą įjungtų ir Lietuvą 
bei suteiktų jai visokeriopą pagalbą. Pasimatymą su preziden
tu VVilsonu tada išrūpino adv. Frank Mast (Bol. Mastauskas), 
kuris tais laikais daug ir nuoširdžiai dirbo Lietuvos išlaisvinimui. 
Rūpestingai paruoštą memorandumą prezidentui perskaitė kun. 
Jonas Jakaitis (dabar marijonas ir besidarbuojąs Argentinoje). 
Delegacijos narius prezidentui pristatė adv. Mastas. Prezidentas 
labai palankiai atsiliepė į lietuvių prašymą ir žadėjo Lietuvos 
reikalų neužmiršti. 

Tretysis žygis į prezidentūrą buvo 1921 metais. Lietuva jau 
buvo nepriklausoma. Steigiamasis Seimas jau tiesė valstybei pa
grindus, ruošė konstituciją ir reikalingiausius įstatymus, tačiau 
Vakarų valstybės dar nebuvo pripažinusios Lietuvos nė de f acto, 
nė de jure. Amerikos lietuviams rūpėjo, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybšs, kiek galėdamos greičiau, duotų Lietuvai tokį pri
pažinimą. Todėl buvo pasiųsta delegacija (vėl abiejų tarybų) į 
Baltuosius Rūmus pas prezidentą Hardingą prašyti, kad Lietu
vą pripažintų. Ta proga buvo įteiktas milionas parašų, kurie 
buvo surinkti katalikų tarybos pastangomis. Ir šis žygis ne
buvo veltui. 

KITI ŽYGIAI 

Ketvirtasis Amerikos lietuvių vizitas prezidentūrai buvo tas, 
apie kurį rašėme praėjusį šeštadienį, būtent — 1940 m. spalio 
15 d. Kaip jau trumpai buvo minėta, į Alto delegacijos raštą ir 
žodžiu padarytus pareiškimus prezidentas F. D. Rooseveltas la
bai palankiai atsakė. Turėdami galvoje šio pareiškimo reikš
mę, dalį jo originalia anglų kalba perspausdiname: 

"The address mentioned that Lithuania has lošt its indep-
endence. That is a mistake. The independence of Lithuania is 
not lošt, but only temporary put aside. The time will come 
when Lithuania will bee f ree* again. This may hapen sooner 
then you may expect. I t was a mistake on behalf of one of 
the speaker to say that Lithuania is a small country. In Latin 
America there are statės even smaller than Lithuania, but they 
likę a free and happy life. Even the smallest nation has the 
šame right to enjoy independence as the largest one". 

Tai buvo svarbus pareiškimas, kuris tuo metu visai lietuvių 
visuomenei suteikė didelį džiaugsmą. Tai buvo įrodymas, kad 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė nepakeis savo nusi
statymo ir nepripažins smurtiško bolševikų žygio Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo valstybėse. Dar prieš Alto delegacijos atsilan
kymą pas p. Rooseveltą JAV vyriausybė jau buvo paskelbusi raš
tą (liepos mėn.), kuriuo pareiškė, kad ji nepripažins Pabaltijo 
valstybių okupacijos ir aneksijos. Tokio pripažinimo nedavė ligi 
pat šiol. Kodėl? 

Pirmiausia todėl, kad nenorėjo laužyti tautų apsisprendimo 
principo ir pritarti smurtui. Antra, ir tai gal dar svarbiau, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba ligi pat šiol palaikė glaudų kontaktą 
su prezidentūra, taip pat su Valstybės Departamentu ir pačiu 
JAV Kongresu. 

Lietuvos išlaisvinimo reikalais ir vėlesniais laikais Altas lan
kė prezidentūrą, prašydamas, kad JAV nepripažintų bolševikų 
aneksijos, kad gelbėtų persekiojamai Lietuvai, kad keltų jos ne
priklausomybės bylą tarptautiniuose forumuose ir griežtai sto
vėtų už jos nepriklausomybę. 

Šiais reikalais Amerikos Letuvių Tarybos delegacija prezi-
zidento Harry S. Trumano buvo priimta Baltuosiuose Rūmuose 
net tris kartus: 1946, 1948 ir 1952 metais. Prezidentas Eisen-

bės netekę, tačiau pasirinksime 1 
tučtuojinį apjungimą, kils pavo
jus suteikti komurfizmui progą 
trečiusyk tukti mūsų neapdai
rumu'. Tiesa, Adenauerio užda
vinys sunkus, nes Maskva turi 
visas politines bei ekonomines 
kortas. Tačiau Adenaueris sa
kė : 'Pietų gerumas nesprendžia
mas iš pirmojo sriubos šaukšto'. 
Jo kelionė nušvies tikruosius ru
sų tikslus ir gal prasklaidys rū
kus, kuriuose apgaulingai plau
ko tariamosios galimybės Vaka
rams ir Rytams susitarti. 

Trumano memuarai 

Amerikos spaudoje (New Yor 
ko "Times" ir žurnale "Life") 
einą buvusio JAV prezidento 
Trumano memuarai kaikur įdo
mūs ir lietuviams. Vienoje vie
toje pasakojama apie Trumano 
ir Molotovo konferenciją Wash-
ingtone (1945 m. balandžio 22 
d). Sako: 

"Aš aštriai atsiliepiau, pareikš 
damas, kad juk susitarta dėl 

Pavergtųjų bajsas 
Pavergtųjų Europos tautų sei 

mėlis, posėdžiavęs New Yorke, 
Carnegie Fondo centre, vienbal
siai priėmė rezoliuciją, kurioje 
reikalavo JAV, Anglijos ir Pran 
cuzijos vadų neorganizuoti pla
čių Europos saugumo sistemų 
su Sovietų Rusija, kol ši nesu
tiks leisti laisvų rinkimų val
džioms pavergutose kraštuose. 
Kitaip — būtų pripažinta komu 
nizmo įsistiprinimas Rytų Euro. 
poje ir 90,000,000 žmonių pa
liktų be vilčių, o Europa vistiek 
nebus saugi, kol rusų batas min
džios Europos vidurį. Posėdį ve
dė Latvijos atst. dr. Masens, 
kuris amerikiečių spaudai pa
reiškė, jog seimelis atstovaująs 
2,000,000 Rytų Europos trem
tinių. V. 

tiems, kurie su šiais žmonėmis 
susiduria kultūriniame ir visuo-l" 

to, kuris iš tikrųjų kelis šimt
mečius trukdė progresuoti, ir 

pių žmones. 
Gąsdinimai bajorais ir klebo-

Nors tu ir labai gausiai išmal 
dų dalytum, tiek daug nepada
rytum, kiek atversdamas nors 
vieną sielą, nes tai jTa didžiau-

Lenkijos. Telieka maršalui Sta_ I šias įrodymas draugiškumo Kris 
linui savo žodžio laikytis. Sa- tui. — Sv. Jonas Auksaburnis 

ir suvažiavimo, paskelbusio šį vaikų, gyvenančių vidurmiesty-
komunikatą, tarpe buvo tokių i je, bauginimas vilku. Nevienas 
žmonių, kurie dar ir dabar yra 
gyvi liudininkai anos mums Ru 
sijos padarytos skriaudos. 

Iš kitos pusės, lyginkime kraŠ 

nepatikės mamai, kad tas bau
gus gyvulys atsikrapštys pilno
mis automobilių gatvėmis nesu
važinėtas ir įsikurs po lova. Šia-

tus, kur konfesijos nevaržomos, m e bauginime galima tik tiek į-
su tuo, kuriame jos laikomos \ m a t y t i , kad per ilgą eilę metų 
žmogui parištu akmeniu. Ar su- nesukurta niafco geresnio, kaip 

tik bajoras ir klebonas. Tektų 
v , 

Ar su
važiavimo "dalyviai, rimti žmo
nės titulais ir amžiumi, sutiks, šiek tiek nusistebėti, kad ir jau-

meniniame gyvenime. V e r t a r i t a i s u ^ e r s t i konfesijoms? Juk n a i s šiandien tiek reiškia, kiek 
apie jį dar ir dėl to užsiminti, 
kad šis galvojimas yra savotiš
kai įdomus, tiesiog net linksmai 
įdomus. 

Prieš apie tai plačiau prasita
riant, susipažinkime su tais ko
munikato formulavimais, ties' 
kuriais bus apsistota. 

"Buvo iškelta ir pabrėžta, kad 
neapkantus konfesinis dogma
tizmas marina paskiro žmogaus 
ir visuomenės kūrybines jėgas 
ir polėkius, kad jis tebeviešpa
tauja lietuvių kultūrinėj ir po
litinėj veikloj, dažnai paversda
mas gražiausius lietuvių tautos 
siekimus intrigų ir demagogijos 
pelkėmis; kad šitoks viešpatavi
mas prisidėjo, jog Lietuva bu
vo tamsi ir juoda; ir kad jis ir 
šiandien mus smugdo ir veda \ 
dvasinį merdėjimą, atsilikimą ir 
— per lietuviškos savigarbos 
praradimą — į nutautėjimą". 

"...Šis supratimas yra tape£ I pažangumo 
populiaru mitu, kad tik bajorų, j m < ^ 
klebonų ir diktatorių valdoma 
Lietuva yra verta lietuvio mal
dų ir vilčių". 

Skaitytojui kris mintin, kad 

kad Sovietų Sąjungoje asmuo I nesnieji šios pakraipos nariai te 
gali vystyti visas savo kūrybi- | turi tik šiuos žodžius, kuriuos 
nes jėgas, ir tvirtins, kaip ko-' paveldėjo iš pirmtakų, 
munikate, kad laisvame pašau- Palyginimui skaitytojas tepa-
lyje žmonių polėkiai uždusinti ? j lTXiSL šiomis dienomis paskelbtą 
Vargu bereikalinga šiuo reikalu, atsišaukimą betkurio konfesinio 
ginčytis, nes liudininkų tūkstan- sambūrio. Tokio naivaus ar
čiais ir milionais kartų daugiau, chaizmo jis neužtiks nė viename, 
kaip DDT suvažiavimo dalyvių.: p e r paskutines kelias dešimtis 

Kas eina ir kas atsilieka 

Šia pačia proga labai naudin
ga apsistoti prie atsilikimo ir 

Pradėkime nuo for-

apie viską, kas surišta su betku-
. | ria religija. Atseit, konfesijos 

hovveris Alto delegaciją priėmė 1953 m. Tie visi žygiai į Bal- j užsmaukė ant mūsų galvų mal
tuosius Rūmus labai žymiai sustiprino Lietuvos nepriklausomy- j šus, po kuriais neregiais tapo-
bės reikalus VVashingtone. Nepaisant didžiausio Sovietų Rusijos j me. Kad Lietuva buvo atsilikusi 
spaudimo į Valstybės Departamentą, kad Pabaltijo valstybės ! nuo Vakarų, kaltos katalikų, 

metų pasaulis tiek pažengė \ 
priekį, jog įsitikino, kad nė vie
na religija žmonijai nėra žalin
ga. Net ir netikintieji šitai pri
pažįsta. Liberalistinė pusė, la
bai nerangiai suprantanti reli-

Kas lygins šį komunikatą su gijos verįę, prieš konfesijas taip 
prieš pusšimtį metų skelbtomis griežtai neišsitars. Liberalai tik 
kairiųjų mintimis spaudoje, at- tada prieš religiją griežčiau už-
sišaukimuose, turgaus aikštėse purškia, kai ši pasipainioja jų 

kalbama apie nepakantų konfe-1 n u o s i l k i n i U statinių, nustebs, tos dienos intresams, bet pakan-
sinį dogmatizmą. Ne apie kurią I tikrai nustebs, tuo pačiu žodžių j tos kruopelę jai turi. Net ir ke-
paskirą religiją bė't apskritai Parinkimu, ta pačia forma, ta lios mūsų liberalinės gentys sto-

pačia kryptimi. Suras tik vieną ja tik prieš katalikiškąją visuo-
naujenybę: šalia bajorų ir kie- menę, prieš tiesioginį savo ne-
bonų pastatytus diktatorius. Nu mėgstamą kaimyną, kuris nety-
stebęs net nusišypsos: kas mūsų Ii, kai norima jam per ežią per-
tarpe bajoru esąs? Regis tokių arti. 
neturime. Taip pat niekad ne- Imkime kultūrinį ar visuome-

iir u- i • i -i J I *.*• \ - u-*„ ,,s™;».sf^„ 4,1 I ^rntP«tnntn hnCnvčm* «atari»ti- buvo, kad Letuvos mimstenų nuų gyvenimą. Paskubom zvilg-
Washin?tone ir kitose demokratijų sostinėse butų užmirštos, jų protestantų oaznycios, stačiau- « u , . " T r , ..« 7T_ 

. . . .. . . . . . į -. . . . . T „^. t l iT- iriu ovrkvė* 7vHpliu totorių ir taryboie tik klebonai susirinktų. į tereję, matysime, kas dideesnius 
aneksija pripažinta, savo tikslo ligsiol nepasiekė. Ir nepasieks, Į kių cerkves, zyaenų, totorių ir, J J ** **• * * » 
jei mes ir toliau vieningai stovėsime mūsų, amerikiečiu lietuvių, kitų religijų maldos namai, pla-; Pasitaikė venas k.tąs kunigas, tur tus žmonija, krauna neap-
bendrojo fronto - Amerikos Lietuvių Tarybos - užnugaryje. čiai išstatinėti visame mūsų bet j a ten Įkliuvo, būdamas p.l- ( N u e i t a J 4 pusL) 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTVKIAI 

Tęsinys 25 

Išsprūdę iš apšaudomos teritorijos, staptelim. Per 
žiūronus pamatom, kad pusiaukelėje tarp dvaro ir mūsų 
ant vieškelio jau yra bolševikai. Maždaug apie tą vietą, 
kur dešinėje palikom bėgančius biržiečius. Jų padėtis 
šiuo metu sunki ir pasibaisėtina, bet eiti jiems pagalbon 
negalim, nes mūsų tiek mažai ir šovinių visai neturim. 

Mūsų padėtis pasidaro nei šiokia, nei tokia. Nors 
priešo kulkos tuo tarpu ir nebesiekia, bet ką toliau da
ryti? Mašina ne mūsų. Ji priklauso būreliui žmonių, 
kurie ja iki šiol naudojos. Tie žmonės dabar bolševikų 
gal jau atkirsti ir pagauti. Bėgti su mašina toliau, są
žinė neleidžia, nes tai būtų svetimo turto pasisavinimas. 
I r dar kokioje padėtyje. Nors šoferis, ar drebėdamas, 
kad bolševikai nepasivytų, ar sąžinės skatinamas, šūk
teli: 

— Ko jūs, vyrai, jaudinatės! Kai prireikė bėgti, 
pasiėmė jie mašiną iš Biržų ugniagesių garažo. Dabar 
jūs naudokitės toliau. Ar geriau bus, jei mašiną palik
sim priešui ? 

Dar kilometrą pavažiavę, visgi nutariam laukti pa
sirodant tų, kurie su mašina iš Biržų atvažiavo. ?adam 
trauktis atgal tik tada, kai bolševikai visai priartės prie 
mūsų. 

Bet nuojauta buvo tikra. Neužilgo keli iš biržiečių 
pasiveja mus. Persigandę, uždusę ir sukaitę. Jų, tarpe 

ir vienas augštas Biržų pareigūnas. Dvare, mačiau, jis • miestelėnų namukai. Neturėtų jų tarpe didelių burzu-
oer petį persimetęs nešiojosi naują blizgančią rusišką J» rastis, bet nuo išvaduotojų vistiek zmonehai be-
imašinpistolę". Iš jo narsios ir didingos išvaizdos at- ' g * - Aizsargų ir Barberėje nemažai maišosi, panašiai 
rodė, kad, pavojuj esant, tas vyras kausis, kaip liūtas. 
Beje, šią akimirką jis jau be ginklo. Numetęs jį, nes 
bijojęs, kad bolševikai pasigavę už tai vietoje nesušau-
dytų. Rodos, taip dar neseniai, mūsų augštieji pareigū
nai ir vadai paraduose ir iškilmėse miniai šaukė: „Pavo
jaus atveju mes visi iki vieno mokėsim drąsiai pakelti 
ginklus už tėvynę..." O čia tau akyse ryškus pavyzdys, 
kaip drąsiai vienas iš jų ginklą „pakėlė". 

— Vyrai, nieko nebelaukim, tik spauskim pir
myn", — perspėja mus pasiviję, — anų padėtis kritiš
ka, jie apsupti ir vargu bepabėgs... 

Kągi, visi kimbam ant mašinos ir vėl važiuojam 
pirmyn. Kadangi jų mašina, tai jų valia ir galia... Nors 
baisiai gaila tų, kurie beviltiškoje padėtyje yra, 'kurie 
gal labai šaukiasi mūsų pagalbos. 

— Kur benuvažiuosim? — mano galva neišneša. 
Aiškiai matyti, kad ir Latviją pjausto bolševikų smū
giai. Prieš tr is dienas žinojom, kad bolševikai nubildėjo 
iki Mintaujos, o šiandien, tokiu tempu žygiuodami, jie 
gali būti ir Rygoje. Už Rygos vanduo ir kur toliau be
nueiti ? Baisūs prisiminimai ir baisūs vaizdai mintyse. 
Baisi ir rytojaus diena, apie kurią galvoju... 

Planas Žematijon prasilaužti 
-M- '* 

• 
Pavakary pasiekiam Barberę. Tai Latvijos vals

čiaus miestelis. Švarus, tvarkingas, pasipuošęs medžiais 
ir gražiu parku. Barberės apylinkėse gyvena ir lietuvių. 
Jei laikas būtų ramus, gal jų jieškotume, bet šią akimiiv 

kaip „apsaugiečių" Lietuvoje. Žinant, kuomi baigėsi 
anųjų likimas Lietu^pje, kažkaip graudu žiūrėti į aiz-
sargus, ir gaila jų. Ką reiškia mūsų mažųjų didelės 
aukos ir patriotizmas, jei didžiųjų jėgų kitaip nu
spręsta... 

Sustojam parke priešais aizsargų namus. Sugulam 
ant pievelės. Visų veiduose susirūpinimas ir liūdesys. 
Vienas kitas iš čia esančių net paliko tėvus ten prie 
dvaro. Dabar jie gailisi tėvų, nerimauja dėl jų likimo 
ir griaužiasi, kodėl šoferiui liepė taip greitai lėkti 
pirmyn. Žinoma, dar blogiau jaustųsi, jei neturėtų nė 
trupučio vilties tėvus vėl pamatyti. Juk ne kam kitam 
ir sustojom šitam fronto zonoje gulinčiam miestelyje. 

Ltn. sTAntanas ir aš gyvenam vakarykščiais įspū
džiais. Jie, valandėlę atsikvėpus ir ramiau pagalvojus, 
vėl akyse atsistoja visoje baisybėje. Mes jau 30 kilo
metrų įėję į Latviją, bet nesutikom dar nė vieno parti
zano išsigelbėjusio iŠ vakarykščių Mūšos kautynių. 
Sunku betikėti, kad daugiau jų būtų išsigelbėjusių. Be-
likcm tik trys gyvi liudininkai anos baisios tragedijos. 
Kiek toli nunešim žinią apie tuos įvykius, kurie dėjosi 
prie Mūšos — nežinia? Tikrovė tokia baisi, kad maža 
vilčių beturim sutikti šviesesnę ateitį ir išsigelbėjimą. 

Kasgi dabartiniam mūsų būrelyje? Mes t rys 
„frontavikai", augštasis Biržų pareigūnas, krinčinietis 
K., biržietis šoferis Ad., biržietis Alf. studentas, mokąs 
svetimų kalbų, ir pora jaunesnių vyrukų, kurių tėvus 
bolševikai atskyrė prie dvaro. Išskyrus augštąjį Biržų 
pareigūną ir tuos jaunus vyrukus, kiti matosi esą vyrai 

ką Barberės miestelis yra aiškiam greito pavojaus žen- ^ reikiant k u r i a i g ^ ^ V9Aiti^ti i r r o k u o t i to
kie. Tai ir mes žinom, nes niekieno nedengiamus bolše- ^ ^ p a l t y s e , kur reikia nemaža drąsos ir šalto krau-
vikus palikom už 15—10 kilometrų. Miestelyje daug ^ 
kur matyti žmonės paskubomis savo mantas bekrauną J^* 
į vežimus. Jie bėgioja ir blaškos. Rodos, maži ir menki ( B u a d a u g i a u ) 
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NE TA EILE PRADEDAMA 
PETRAS BLOZNELIS, Worce8ter, Mass. 

Paskutiniu laiku didžiuose tautoms toks susitarimas būtų 
pasaulio politiniuose centruose | nepriimtinas kaip ' nemoralus ir 
daug kalbama apie nusiginkla- i priešingas jų interesams bei 
vimą ir taiką. Tačiau prie Šių | tautų laisves principams Jis 
dviejų sąvokų trūksta pačios! būtų priešingas ir teisingumo 
pagrindines tautų laisves savo- j bei teisėtumo sąvokoms. Va-
kos. Be šios sąvokos teisingo \ karų politikai turi pajusti mo-
išsprendimo, anos dvi sąvokos raline pareigą padėti paverg-
nustoja savo tikrosios pras-1 toms tautoms latgauti laisvę, o 
mes, nes jų pagrindą sudaro ši! neprisidėti prie pasmaugimo, 

NAUJA PKEZIDENTfi 

trečioji sąvoka. Kartais vie
nas, kitas politikas užsimena 

paliekant jas Maskvos 
lei. 

sauva-

apie pavergtų tautų laisvę, bet I Jeigu teismas nagrinėdamas 
daugumas mano, kad šis klau-1 bylą pradėtų savo procesą iš 
simas bus galima ir tada iš- kito galo.^ai yra pirmiausiai 

NEGRĮŽTA NAMO IR ČEKOSLOVAKAI,žiūrint k4d raudonieji čekai P ™ 
hoje įsteigė tam reikalui ir spe-

AL. [MANTAS cįaiįą įstaigą, nežiūrint į milži
niškas pastangas ir lėšas, aki 
riamas šiam reikalui, rezultatai 
gauti visiškai menki. Iš 60,000 
čekų ir slovakų pabėgėlių Va-

DROŽLES 
Mūsų kaimynas P. P. Pipinas 

sako, kad prieš viršūnių konfe-
ferenciją Genevoje jam atrodė, 
jog amerikietis ir rusas atomi
nių ginklų grasa užpakaly su
rištomis rankomis rodė vienas 
kitam liežuvį, 0 dabar nuspren
dė liežuvius pavartoti pasikal
bėjimams. Tik bėda: suomių pa
tarlė sako — rusą sviestu tepk, 

spręsti, kada anie du klausimai 
jau bus išspr-sti. 

sprendžiant nusiginklavime) 
klausimą ir norint įgyvendinti 
pasaulyje tikrąją prasme tai
ką, pirmu klausimu turi eiti — 
tautų laisvė. Tik šį klausimą 
išsprendus teisingais bei teisė
tais pagrindais, reikėtų eiti 

panaikintų sankciją ir tada ei
tų prie nusikaltimo aplinkybių 
nagrinėjimo ir bausmės nusta
tymo, tai toks bylos nagrinėji
mas būtų beprasmis. Reikia ži
noti, kad nei vienas nusikaltė
lis nenorėtų gera valia atlygin
ti kitai pusei padarytą skriau
dą. Jeigu jis gera valia tą 

prie taikos ir nusiginklavimo j įvykdintų ir prisipažintų kaltu 
klausimų sprendimo. Kiekvie-1 tai nei pačio nusikaltimo ne bū 

Mrs. Bowden D. Ward, gyv. King-
wood, W. Va., išrinkta Amerikos 
Legiono auxiliary nauja prezidento, šiems dar yra labai tolima ir bu

vo tuo akstinu, viliojančiu dau-
prie taikos su Maskva ir nusi- g e l j č e k ų b ė g l i ų g r j ž t i k o m u nį s_ 
ginklavimo. tų valdomon tėvynėn. Bet visos 

Maskva- ir teutu laisvC ž i n i o s ^ b u v o nepakanka-
mai ar nerūpestingai surinktos 

Maskva jau pakankamai turi ir, kaip dabar pasirodė, paskleis 
užgrobusi kitų kraštų, net ne- tos pernelig jau išpūstos. 
gali to viso grobio suvirškinti. A . ... , , . . . . . 
• . & , . , Apie tikrąją padėtį painfor-
Ja. yra net nesaugu del sus,- m ( m ) 0 g k o n f e r e n ( £ o j D e t 
dariusios pasaulines pohtmes r o į t e Q , e g a b r o d i k y t tav^ ^ 

laisvę dėl mažiausio konflikto 
ną nutarimą darant, nesvarbu | tų padaręs. Nusikaltėlį tik jė- . t a n> abiejų f ronte Todėl Mas 
kokio pobūdžio jis bebūtų, rei- ga - sankcija priverčia teismoT*™ naudmga nors taikinu 
ketų vadovautis logika, kuri; sprendimui paklusti, 
yra žmogaus minčių kontrolė 

įtampos. Vieną dieną gali pra- < y o ^ j e , len" i o s a t . 

, d § t L V ^ 1 F ' ^ P . a J ^ . t 0 8 , . U _ U * ' ! . i lėtuos asmenybe, o dabar kai-
bą į pavergtą kraštą per "Free 
Europe" radijo tinklą. 

Sovietams if jų satelitams Prahoje suėmė jo sužadėtinę, ku 
pradėjus stiprią savo pabėgėlių Į rią privertė paskambinti telefo-
grąžinimo kampaniją, tiek pa- nu į Šveicariją ir maldauti pa
saulinė, tiek ir mūsiškė spauda bėgėlį grįžti. Kitu atveju mer- j karų Vokitijoje tariama amnes-
rašė, kad naujoji akcija randan- giną laikytų visą laiką kalėjime, j tija tepasinaudojo vos 250 as-
ti savotiško pasisekimo čekų pa- Zabrodsky tada atsakęs, jog jis menų. Iš jų 20 buvo komunistų 
bėgėlių masėse Vakarinės Vo- turįs apie visą padėtį gerokai agentai, 20 šiaip oportunistų ir 
kietijos dalyje. Buvo skelbiama, pagalvoti. 150 tokių, kuriems grėsė vieno-
kad netikrumas, nežinoma atei-j Tuo pat metu jis nuvyko Da-j kios ar kitokios bausmės už pa- ^ZZZ deeutu s 
tis, nepasitikėjimas didžiosiomis nijon, kurioje turėjo labai gerą pildytus nusikaltimus p*-ieš Vo-| __ m^aes. 
Vakarų valstybėmis ir galvoji-'' savo asmeninį bičiulį, taip pat iš kieti jos įstatymus. Gi likusiųjų] J e i ^ ^ ?• 1 U h n r t t f c • , 
mas, kad laisvės diena pavergtie sportininkų tarpo. Jiedu susita- būrį sudarė ligoniai ir visiškai į ftn,llH.rV.i H T ^ Q ; I - , . 

rė, kad danas vykt,TPrahon, su- nedarbingi. Atrodo, kad W T & % ^ £ £ £ 5 
surastų Olego belaukiančią mer-1 b a i g l a s i didžioji repatriacijos d ė j o m i B Q a m e r i k i £ i a i _ d i d e . 
giną ir ją vestų. Taip jr įvyko, banga", kuri jau vargu ar galė-
Cekai nieko nenujausdami leido tų pasikeisti Prahos valdovų 
jaunajai Danijos piliečio "žmo-1 naudai. 
nai" išvykti. Pasiekus Šveicari- j IŠ visų kitų duomenų taipgi 
ją, vestuvių aktas buvo anuliuo- galima spręsti, kad ir kitų tau
tas ir Zabrodsky vedė savo pa- tybių tarpe vykdomas repatria-
miltąją merginą. cinis darbas lemtas visiškam ne-

1951 m. abu atvyko \ JAV. pasisekimui. Gi to priežastys be 
Kiek vėliau jis įsijungė į "Lais- j abejo gerai žinomos ir supran-
vosios Europos" darbą ir šiuo: tamos ne tik patiems pabėgė-
metu yra sporto žinių tiekėjas! ^ m s , bet ir jų kraštų neteisė-

O logika sako, norint įgyven
dinti pasaulyje taiką, reikia 
augščiau minėtos sąvokos 
spręsti sekančia eile: tautų 
laisvė, taika ir nusiginklavi
mas. Taigi tik griežtai laikan
tis šios sąvokų sprendimo ei
lės galima prieiti prie taikos 
įgyvendinimo pasaulyje. 

Pavergtųjų klausimas 

Jeigu Vakarai ir susitartų su 
Maskva taikos ir nusiginklavi
mo klausimais, nekreipdami 
dėmesio į tautų laisvės klausi
mą, tai toks susitarimas nebū
tų pastovus, ne«? dalis žmonijos 
būtų palikta už tokio susitari
mo ribų, o tuo pačiu ir už tai
kos ribų. Visoms pavergtoms 

Laisvinimas ir nusiginklavimas 

Atsilikimas ir pažanga 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kantus konfesinis dogmatizmas" 
ar šitos neapkantos puoselėto-

Nenori ir Maskva savo nusi
kaltimo veiksmų g:ra valia 
atitaisyti, grąžinant paverg
toms tautoms laisvę. O jeigu 
Vakarai padarytų su Maskva 
taiką ir nusiginkluotų, tai ar 
galima tada tikėtis, kad ji savo 
nusikaltimo veiksmus gera va
lia atitaisys. Tada jau bus per-
vėlu iš jos betką reikalauti. 
Taigi sudarymas su Maskva 
taikos ir nusiginklavimas, ^ i š 
sprendus teisingais bei teisė
tais pagrindais pavergtų tautų 
klausimo, reikštų nelaikymą jos 
neteisCtų veiksmų nusikaltimo 
veiksmais ir tuo pačiu palikimą 
pavergtų tautų Maskvos sau
valiavimui. 

= j Kaip kiekvienas nusikaltėlis, 
taip ir Maskva gali paklusti tik 
jėgai — sankcijai, o jei sankci-

stabilizuoti esamą padėtį, su
mažinant su Vakarais įtempi
mą, kad galėtų dar daugiau 
savo grobį apvirškinti ir gy
venime esamus trūkumus nors 
kiek išlyginti. Be to, jai svar
bu palaužti pavergtų tautų iš
silaisvinimo viltį, parodant, 
kad Vakarai eina su ja. Jie su
tinka esamą padėtį stabilizuoti, 
nekreipdami dėmesio į paverg
tų tautų laisvės klausimą. O 
gal dar pasiseks prikalbėti Va
karus nusiginkluoki, sumažinti 
kariuomenę ir net panaikinti 
svetur esamas kariškas bazes. 
Maskva ta kryptimi ir nukrei
pė visą savo politinę ir propa
gandinę mašiną. 

Kaip Vakarai pasielgs minė
tais klausimais, sunku pasaky
ti, nes jie neturi aiškios linijos. 
Bet viena yra aišku, kad Mas
kva nepalauš pavergtų tautų 
išsilaisvinimo vilties. Paverg-

Pats pranešėjas yra įdomus 
ir plačios erudicijos vyras. Jis 
itin pasižymėjo ledo rutulyje, gi 
čekoslovakų komnada toje spor
to šakoje jau nuo seno turi labai 
&erą vardą. 1948 m. jis kartu 
su čekų rinktine gastroliavo 
Šveicarijoje ir ten būdamas pa-

čekoslovakiškame komiteto sky
riuje. 

Spaudos atstovams jis nurodė, 
kad komunistai visoje Rytų Eu
ropoje turi labai daug rūpesčių 
ir atsakymo nežinančių klausi
mų. Pirmoje eilėje tai liestų 
žemės ūkį, politinį netikrumą ir 
vis didėjantį! neramumą gyven
tojų sluogsniuose. Nieko gero 

tiems okupantams. 

ja būtų panaikinta, tai ji nei tos tautos jau yra pernesusios 
kalbėti nenorės apie pavergtų daug bandymų ir nei kartą ne-
tautų laisvę. palūžo, nepaluš ir šiuo sunkiu 

Taigi tų trijų sąvokų: tautų i bandymo metu, nes jų yra vie-
jai. Lyginimas labai nemaloniai ^ g ^ . ^ ^ n u s i g i n k l a v i . n a s a i š k u s be jokių kompromi-
paliudys kad ana neapykanta: s u m a i š t a i d e- isų tikslas - laisvė, 
sugraužė, susuko ja užsikrėtu
siųjų dvasią ir neleido šitai su
žalotai ligonei atsilaikyti pažan
gos kelyje. 

Tai štai, kur atsilikimas ir pro
gresas. 

Atitaisytina klaida 

Komunikate bus įsivėlusi ir la 
bai stambi klaida. Tai suvažia-

dant spręsti nuo paskutinės są
vokos — n u s i g i nklavimo, 
sprendimas būtų naudingas tik 
Maskvai, bet jokiu būdu ne de
mokratiniam pasauliui, o pa
vergtoms tautoms jis būtų pra
žūtingas. Todėl pavergtų tau
tų atstovai ir visi tų kraštų 
kilmės žmonės turi dėti visas 

vusiųjų viltis, "kad priaugančios pastangas, kad pnes spren-
kartos - ypač akademinis jau-[&*** ^ ikos ir nusiginklavimo 
nimas, palikęs savų ir svetimų į klausimus, pirmoj vietoj turi 
despotų prievartaujamame Kraš b ū t i išspręstas pavergtų tautų 
te - sugebės nusikratyti to mi- likimas, tai yra grąžinta joms 
rusiųjų palikimo, kuris stabdo ir laisvė. O tik tada galima eiti 
varžo gyvųjų kartų žygį į švic- į — 
sesnį Lietuvos rytojų". 

Kad iš Lietuvos jaunimo tikė
jimas yra raunamas, tiesa. Ta
čiau ankstyva būtų tvirtinti, kad 
jį pajėgs išrauti. Pagaliau, nors 
skaitytojui ir numanu, kad Šiuo 
procesu džiaugiasi tie, kurie re
ligijos neapkenčia, jam bus sun
ku suprasti, kad dabartine padė
timi Lietuvoje patenkinti visi su 
važiavimo dalyviai, kurių tarpe Ax jau perskaitei P. Kesiūno 

PABKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cerraak RA., Cicero, M. 
Lietuviška gazolino stotis ir 

automobilių aptarnavimas 
YVil.iam S. Grigelaitis, sav. 

matome ir už Lietuvos laisvę 
kovojančius. Jeigu taip būtų, 
kaip tada pasitikėti žmonėmis, 
kurie net šiai kovai vienaip ar 
kitaip vadovauja? Jie turėtų bū
ti arba konfliktinės asmenybes 
savo viduje — negalima kovoti 
prieš tai, kuo džiaugiamasi, — 
arba užsimaskavę kažkurios ko
lonos atstovai, kad savo buvimu 
šiose org-jose Lietuvoj vykstan
tį procesą pratęstų. Skaitytojui 
taip pagalvojus, bus klaiku. Ta
čiau jis vilsis, kad šis komuni
katas, nors reiškiąs suvažiavimo 
mintis, buvo redaguotas tik ke
lių asmenų, kitiems, prieš jį pa
skelbiant, net jo nemačius. 

Būtų miela, kad komunikatą 
skaičiusiems nuraminti šitie as
menys viešai nuo jo atsisakytų, 
arba bent nuo tos dalies, kuri 
yra* juos kąJtaur.fca u e d ž ^ g i . 

v 
romaną 

Tarp Žalsvų Palapinių? 
Dr. A. Baltinis savo recenzijoje 

apie *{ romaną, taip rado: P. Kašta
no romanas "Tarp Žalsvų palapinių" 
gražiai tskelia tą pasiaukojimo didu
mą, kurj beviltiškoje kovoje d81 tau
tos lalsvgs parode Lietuvos partiza
nas, tą idealizmą, kuriuo degi mflsų 
jaunimas, liedamas kraują dėl savo 
žemSs, tuos didžiuosius nuostolius 
kuriuos mums relk«jo pakelti dviejtj 
okupacijų repl§se. Tod*l šį romaną 
•kaitoms su malonumu ir dideliu su
sidomėjimu. .Ypač romane minimi 
Žygiai žavės jaunimą ir kels jo dva
sią. Sis romanas, atskleidžiąs mūši, 
herollkai tragiškus epizodus, yra 
•viešus spindulys tremties Idealizmo 
ugdyme. 

292 pusi. Raina $3.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley JWe., 

Chicago, Illinois 

NUO UŽSI*ENliJUSI\J 
SKAUDANČIŲ 2AEEDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS UGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. Ji« 
negali ramiai sSdfttl ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisen8jusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti U 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvt 
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEOULO Olfttment Jų g y d o m o J 
ypatybe* palengvins Jūsų skaudeji 
m« Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS Taipgi pašalina peršėjimą Ilgo* 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su 
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirščių. Yra tinkamas vartoti nuc 
Ižiūstančios, suskilusios odos dedlr 
vinių, odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa 
Urodo skaudas Iftberlmaa nuo vysty 
klų. Jis yra gera gyduoli nuo » 
virtinių odos Ugų.Ls-
gulo Olntment yra 
parduodamas po 7 s 
et., $1.26, ir $8.50. 
Pirkite valstlnise CM 
cagoj Ir apylinkėse— 
Mllwankee, Wlsc. O* 
ry. Ind.lr Detroit, Mi-
chigan arba rašyki-
te Ir atsiųskite Mo-
asy order J: 

LEGULO, Department D. 
5618 W. Eddy Si. Chicago 84, III 

• ' '—.' i— w mm — •• • • • • • 

sirinko laisvę. Tuomet apie tai! raudonųjų naudai neteko ir iš 
plačiai rasė pasaulio spauda. At- jau nuo gegužės men. vykdomos 
silygindami raudonieji čekai' pabėgėlių grąžinimo akcijos. Ne 

Westwood Liąuors 
2441 WEST 60TH STREET — Tei. PR 6-5951 

• • • • » — , » . „ , — — i — , , , — . , i . . i . . i . m — i - i - i . . i — — - • - — I I I — i — , - • - , n I . I — I • — - — i - — • — — - • — 

WESTWOOD SPECIAL RESERVE, 5-kių metų, 
Kcntucky straight Bourbon, 5th $ 3 . 5 9 

3bonkos v $ " | O - 0 0 
1 N i-ji 

DEGTINE "SKAIDRIOJI", importuota Lš 
Vokietijos — Hannoverio, 100 proof, 5th $ £ į . 5 5 

STEINHAEGER — degtinė molinėje bonkoje, 80 proof, 
importuota iš Vokietijos — Westfaiyc-3^ 5th $ 4 . 9 3 

Vaisiai bręsta saulėje, žmo
nės pribręsta meilėje. 

— Julius La.ngbehn 

V I K T O K O K 0 2 I C O S 
CALL ME MOTORS CO. 

Lietuviška gasolino Shell stotis ii 
*uto taisymą*. 575» S. W>st« rn A T * 
rel. RE 7-0533. Atliekami motorų 
'•emontal, lyginimo, dažymo darbą' 
r keičiamos dalys. 

lė tauta su labai mažomis poli
tinėmis idėjomis. P. Kiliulta* 

Idilija 
J is : — Jei tave paliksiu, kas 

bus iš tavęs? ' 
J i : — Tai vesk mane. 
J is : — Jei tave vesiu, tada 

kas bus iš manęs?... 

HUDKPOHL, alus iš Ohio, U butrlių dCr̂ e $2-91 
POX HEAD, 400 alus 6 kenai 

CANADIAN WHISKEY, 6 years old 
9?c 
$4.45 

ZUBROWKA, importuota iš Čekoslovaki
jos, 5th 

HENNESSY, Three Star Cognac $5-39 

DIENRAŠTIS MENTOI NEMOKAMAI! 
l>ktok Bu dienu įtempimai karo b Utas gafimyM* verda risai stsadejoi 

sekti kasdienis nykias, Tąsa reikalai iBeanitfc darosi bMttyba. 
Šiais metais sueina SO metu kaip Skorota spardos laisre. Ta* )m-

bflejm tebūnie minimas šūkiu: kiekvienuose oefuviškuase namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o lino metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "DraugasM, 
pats švęsdamas 40 m. sukaktį ana įsikūrimo Chieatoje, daro B savo puses 
suka: naujiems skaitytojams siusime drearaitj per mėnesį laiko nemoksmsi, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar luto kurs tuo interesuojasi 

"Draujrsj" yra suteikęs arti 1,000 bendradarbiu, korespondentu ii b> 
formatoHu, kas sestadieaj duoda mokslo, meoo, tttenttm priedą, tari tpe> 
<£mlhn tkvThuu moterų, janassau (atritiassktĮ, skautu, stadeatu), 
katu patarėją; kasmet duoda $1,000 premijos geriaaaiam raasaaai ir 
atkatpofV spaasdrua rJastlalai Mriatasv 

kJTmQ%mm% IBLTI MITO UClHUKUTtMIB j \ l a a O O j T - , aV£HUUlCTJOJC, V CUtCW. IOJC, 
OtaziUjcie, ArfentmoK ttKfc Svedi^ft, Brijrtioie, VAfed|a|e, Šveicarijoje, 
TtsUiaie, Praacftailaia, aat k AaatraBWa. 

1 

Jta Pdrkaa actripareifatata, a 
ruresite profros toripaziad sa frriaasro Betovffku dimralSu. lei "Draata** 
dar neskaitote, atsiųskite tavo adresą, o taip pat adresas avo paĄstamų. kurie 
jo dar neskaim b tsss per mfnesj laika ..I Vaugi' dusime be uimokesSa. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avcnuc 

CHICAGO 8, r t L I N O I f l 

MARTELL, Three Star Cognac ir BISQUITT $ g . 2 9 
— • — 

BORDEAUX $1.05 
(5 metu senumo prancūziškas vynas) 

NAPOLEON, importuotas iš Prancūzijos 
(konjakas — senoje dulkėtoje bonkoje) 

$6-00 

HAPPY BIRTHDAY — vyšnių daniškas likeris, 
J \ sprcialiai nu pigintas, buvo $8.66, dabar $5-89 

Prie čia pažymėtų kainų, taksai priskaitomi atskirai. 
Importuota iš Europos zubruvka; Vokietijos, Prancūzijos, 
Itaiijos, Ispanijos ir kitų kraštų vynai ir kiti gėrimai 
Turime gėrimų 50 metų senumo — pradedant nuo 1904 
metų. Užsakant didesnį kiekį pristatome į namus. 

ALEKSAS ŠIMKŪNAS (Joniškietis) 

Roosevelt Fu rn i tu re Miegamo Rakandu Išpardavimas! 
11 gabalų — tiktai už $169.00 

Į šį setą įeina lova, dreseris, ko
moda, springsai, matrasas su vidu
jinėm spiruoklem, 3 vanity stiliaus 
lempos, 2 miegamos pagalvės ir 
kilimas. Didelis pasirinkimas ir 
kitokių baldų. Galima užeiti vaka
rais. Parduodame išmokėjimais. 
Už 6 mėnesių išmokėjimus neima-
me jokių nuošimčių. Prieš perkant 
baldus, užsukite į šią Hetuvišką 
krautuvę, apžiūrėkite baldus ir pa
tirkite kainas. 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
2810 WEST ROOSEVELT ROAD 

Fcli\ Raudonis, aaV 
Krautuve atidaryta 

TeL SEeley S - 4711 
ir menadieris 

sekmadieniais nuo 11 iki 4:S0. 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigiu, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai. B artimų tr 

tolimų distancijų. Saukit* sekančiai: 
8415 & UTUANICA AVEL, CHICAGO, OJL i 

ANTANAS VILIMAS 
_ _ ^ _ Telelonas — FKontlor 6-1882 

Bouinų rmnarj 

J O N A S G R A D I N S K A S 
KRAUTUVĖ IR DIRBTUVĖ 

Televizijos, radijas, patefonai, lempos, antenos, baterijos 
J . O. TELEVISION CO. 

2 5 1 2 W. 47TH ST. TEL. FRONTIER 6-1 
Pas specialistą nupirksi pigiau, sutaisys geriau 

N u o 
* 

AUGŠTAS DIVIDENDAS UŽ TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

1 9 2 4 

i ki 

1955 

Sp«clal Monty Order cekiaJu. Mes nieko neskaitome ui Siuoa pntarnnvUnug. 5. Parduodame ir keičiame valstybės bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. • 

Pas mus yra U« taupymo skyriai: optional, investmentų. vakadjų, Christmas Club ir Bonus Savlng*. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviskiausioje lietuvių taupymo bendrovėje 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
6234 South Hesteni Aveou« 

N u 

1 9 2 4 

ki 

JOHN PAKEL, PraddentM GEoveihlll 6--S75 1 9 5 5 

; 

K«tvlrtAdi*nlai» auč 9 Iki 8 vai. vakArft. Tre6iaedi*iuai» uldaryt* visa <Heaa. 6elta4ienlal» nuo S ryto Iki 2 vml. po fclatų» 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 18 iki S vai. vakaro. Antradieniai* ir Penktadieniai* nuo • Iki 4 valandos po pietų. . 

ac 4 B -^ =a= M . . . — J 
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RAUDONASIS IR RUŽAVASIS 
MARKSIZMAS 

J. GOBIS, Los Angeles, Cal. 

Vakarų socialdemokratai, vadin-, garsieji latvių šaulių batalijonai 
damiesi marksistais, vis dažniau turėjo daugiau įtakos Lenino-Sta-
sako ir rašo, kad Leninas ir Sta- \ lino režimui įtvirtinti, negu bct-
linas iškreipę ir subjauroję K.'kuri kita carizmo pavergta tauta. 
Markso ir Fr. Engelso ''mokslą", Vėliau dauguma tų latvių grįžo į 
kad stalinizmas nuėjęs taip toli, savo kraštą ir buvo geri piliečiai, 
kad K. Marksas, jei būtų gyvas, Aplamai imant, sovietų komuniz-
visiškai nusigrįžtų nuo Stalino, mas yra tarptautinio marksizmo 
kaipo despoto ir caristinio impe- reiškinys. Jei savo laiku Kari Lieb 
rializmo vykdytojo. Jie sako, kad knechtui ir Rasai Luxenburg bu-
Marksas buvęs socialdemokratas, vo pavykę pagrobti Vokietijos vai 
kad jo proletariato diktatūra rei- džią, tad vargu sovietinės Vokie-
škianti daugumos diktatūrą ma- tijos režimas savo esme būtų sky-
žumai, kai tuo tari'U Sovietų Są ręsis nuo Rusijos, nors vokiečių 
jungoje yra priešingai, tuo būdu charakteris savo aktyvumu skiria-
švarų marksizmo drabužį s u t e k s si nuo savotiško rusų pasyvumo, 
rusiškasis bolševizmas, kurį jie VVilhelmo Pieck ir Ulbricht'o re-
vadina tikrojo marksizmo išdavi- žimas Rytų Vokietijoje yra Šo
ki*, i vietų režimo kopija. Taigi, komu-

e„ nizmo siela yra kilusi ne iš rusiš-
Uemment Attlec tuoj po karo k o s s i e l 0 S ) 0 vien iš bedieviško 

spaudos atstovams pasakė, kad' m a rksizmo. Leninas dar laikėsi 
bolševizmas esąs tipingas rusiškos Mark>o •'evangelijos", bet Stali-
despotijos ir caristinio imperializ- n a s t o l i n u o j o s nUslinko ir tai 
mo tęsinys. Atrodytų, kad ru>ų vadina "augštesne marksizmo for-
cnaraktens esąs kaltas, kad jų ma". 
krašte marksistinė "demokratija" Kaį šimtaprocentinis marksistas 
virto demokratinių laisvių žudyto- f i l o g o f a a ,)rof. Deborin, kurį Le-
ja. Šitoks manymas nėra visai n i n a s l a b a i vertino, atsisakė mok-
teisinga* ir štai del ko: artimiau- a l i š k a i pagrįsti šitą Stalino tezę, 
si Lenino bendradarbiai buvo ne- j i s b e ceremonijų buvo "išimtas iš 
rusai: žydai, lenkas, latvis, gruzi- apyvartos", 
nas, vokietis. Staliną supa du tik
ri rusai — Molotov ir Alalenkov; 
pats Stalinas yra gruzinas ir jo 
saugumui vadovavo gruzinas Be-

DIENRAŽTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

SUSITUOKS? kad jis niekina visas demokratines i nes gyvena "nusileidusios saulės 
laisves. Rusų filosofas S. A. Le-1 žaros spinduliais". Tikras mark-
vicki teisingai sako, kad Vakarų i sistas yra tikras leninistas. Leni-
semikomunistų pykimas ant Sta-! nas autentiškai suprato marksiz-
lino už jo žiaurumą ir despotizmą j mo dvasią ir padare logiškas iŠ 

tai Kalibano pykimas ant veid 
rodžio, kam jis teisingai rodo jo 
veidą, jo fikrą dvasinį "aš", kurio 
Kalibanas nenori matyti. 

Fv. VV. Nietzsche yra pasakęs 
kad Dievo saulė jau nusileidusi, 

vadas savo politinėj veikloj. Ki
toks marksizmo komentavimas, ne 
gu Lenino, yra marksizmo falsi
fikavimas, jo nepriėmimas kaipo 
užbaigtos pasaulėžiūros. Tai yra 
revizionizmas, o revizuotas mark-

bet saulėlydžio žara dar atmušan- sizmai; yra jau netikras, pažeis 
ti jos šviesą ir metanti spindulius tas, jau užtemptas ant tam tikro 
j temstantį* žmonijos gyvenimą, kurpalio. 

kuris dėl to dar nesąs visai tam
sus. 

Tikriems marksistams patinka 
•'Dievo saulės nusileidimas", nes 
jie nuoseklūs: jei Dievo nėra, tad 
reikia savo ir kitų gyvenimą tvar
kyti taip, kad "Dievo saulė" jų 

ATSIŲSKITE A D R E S U S 

Karingoji bedievybe sukelia 
priešingų rezultatų. 

Marksizmo ydingumas eina ne 
ria. Mikojan yra armėnas, L. Ko-; iš to, kad jis iškėlė tokią pat so-
ganovič — žydas, Lenino ir Sta- j cialekonominę utopiją, kaip ir 
lino kalėjimuose ir konclageriuo-. šventasis Tomas Morus, o iš to, 
se vyrauja rusų kaliniai, tad rusų j kad Marksas išėjo į kovą su pa-
tauta nėra kalta, kad jos krašte į čiais krikščionybės pagrindais, 
marksizmas virto pabaisa. Ir žydai, j kad ateizmą padarė būtinu sociali-
kaipo tauta, nėra atsakingi už bol nės revoliucijos palydovu. "Jei 
ševizmą. Iš visų žydų kilmės bol- ! Dievo nėra, tai viskas, leidžiama" 
ševikų vadų Lenino režime Stali- ! pasakė Dostojevskį. Jei Dievo nė-
nas paliko gyvą tik L, Koganovi- ra, tai nėra nei objektyvios tiesos, 
Čių; visus kitus negailestingai su- nei objektyvios teisybės. Neesmin-
naikinc. Vienas žydas Palestinos ga, kad Marksas nėra įsakmiai pa-
laikraštyjc, ne visai be pagrindo sisakęs už kunigų ir ' 'religinio 
rašė, kad lenkai per savo sūnus ! aktyvo" naikinimą^ kad jis tikė-
F. Dzieržinskį ir A. Višinskį at- jo, jog komunistinėje visuomenėje 
keršijo rusų baltajai ir raudona- religija žūsianti savaime, iš .dia-
jai inteligentijai už tai, kad Ru- j lektinė3 būtinybes. Leninas ir Sta* 
sija buvo jų tautą pavergusi.Pir- j linas iš praktikos patyrė, kad ka-
masis įkure čeką (VČK) ir vado- ringo ji bedievybė sukelia priešin-
vavo baltųjų rusų patriotų nai- gą reakciją ir kad prie bedieviš-
kinimo akcijai, o antrasis vyriau- kos valdžios religija ne tik nenyk-
sio prokuroro pareigose ''valė" sta, bet dar gyviau reiškiasi, to-
kompartiją nuo trockistų, žinov dėl bolševikai neranda kitos išei-
jevininkų, bucharininkų, t.y. nuo Į ties, kaip smurtu, melu ir šmeiž-1 do tyrą marksizmo dvasios veidą, 
tikrų marksistų. Seni latvių patri-. tu pagreitinti jos "nykimą" ir tuo tikrą marksistišką socializmą ir 
otai dar ii dabar didžiuojasi tuo, būdu "perkalti" žmogaus psicho- savo veido rūpestingai nedangsto 

Kapitonas Peter Townscud ir Ang
lijos princesė Margaret. Sklinda 
kalbos, kad jie netrukus susituok
sią. (INS) 

kad Marksas nenumatė jokių lais
vių žmogui, kaip asmeniui, o F. 
Engels nedviprasmiškai pasakė, 
kad komunizmas reikalingas prie
vartos pasauliui pakeisti. Taigi 
K. Marksas ir Fr. Engels nėra so
cialistai, o socialdemokratai nėra 
tikri marksistai; jie yra arba se-
mimarksistai arba iš viso jokie 
marksistai. Anglų socialistai ir 
nepretenduoją į marksistus; jie i k a l sakosi esą tikri marksistai, 
ima iš marksizmo tik tai, kas, ne
pažeidžiant demokratiškų asmens 
laisvių, gali būti įgyvendinta. 

Savo veido nedangsto 
Tironiškas Sovietų režimas ro-

Paragink savo kaimynus ir pa 
gyvenime būtų "nusileidusi", kad 1 žįstamus užsiprenumeruoti dien-
iie Jo šviesos nenori kad jie pa- f **. «nraUpoV» Nsiiriipma «k*i-
tenkinti tamsia moraline naktimi, TVSL\ m u S " Nauj iems skai-
kurioje viskas galima, kurioje "do tytojams susipažinimui siusime 
ra" tik tai, kas tarnauja bedievis- dienraštį nemokamai per mene 
kam režimui. 8 j t i k m a i 0 n e ^ i t e atsiųsti jų 

Nenuoseklumai adresus. 
Šiuo atžvilgiu ykomunistai ne-

veidmaniauja ir katalikų Evange
lijos nemoko, kaip tai daro socia
listai, kurie nenori nei komuniz-i 
mo nei krikščionybės ir griebiasi 
uf: "nusileidusios saulės" spin
dulių. Jei pati " Saulė" nepriimti
na, tai ir "Saulėlydžio" spindu
liai jau nebepadės ilgesniam lai
kui gyvenimo apšviesti. Nepripa
žįstant Kristaus savo Dievu, Jo 
Evangelija yra bejėgė socialiai pa
žangiam gyvenimui kurti. 

Stalinistai soeialdem-Jkratų ne
kenčia, bet laikinai mėgsta "pa
žangiuosius" laisvamanius , kurių 
socializmas reiškiasi -vulgarišku 
Bažnyčios pajuokimu ir Švento 
rašto "aiškinimu". Stalinas lais
vamanius nekomunistus laikė pa
klydėliais ir tiki, kad konclage-
riuose jų "psichologija" lengviau 
"perkalama", negu giliai įsitiki
nusių krikščionių. 

Ružavų marksistų tarpe pasi
taiko augštos moralės žmonių, so
cialinių reformų idealistų ir nuošir 
džių demokratų; tokie žmonės y-
ra pozityvūs, bet nenuoseklūs, 

D A I N U O K 
12 dainų rinkinys vienam ir 
dviems balsams su fortepionu. Me 
lodiją ir žodžius parašė Jonas 
Gvazdaitis. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius. 

Kaina 12.50 
Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 
2S34 So. Oakley Avt . 

CHICAGO, ILL. 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijos 

MŪSŲ specialybė * 

Precin Photo Studio 
INC. 

( EDVARDAS ULIS, » i . 

4068 Archer Uvenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

I AUTOMOBILIŲ TAISYMAS IR GASOLINO STOTIS 
į Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Taisomi motorai, m********, 

transmisijos ir t t. MOBILGAS benzinas, įvairių rūšių alyva, 
baterijos ir automobiliams dalys. Firestone padangos. 

1934 West 59th Street Tel. GRovehill 6-9136 
i 
i _ „ 

M. CESAS, patyręs auto specialistas 

PIOTAI IR SAFGT %T 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR H TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
Turiu naują dideli 

ir apdraudas 
6980 8. Talman, ChJcago SS, Iii 

TeL GRoTesdU S-70SS 

•ywi 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparatu Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotas darbas 
M. RIMKUS, 4617 S. Sawyer S t 
Tel. VI 7-0087 — VI 7-3087 

' TELEVIZIJOS, RADIO IR PHONOGRAITJ 
TAISYMAS IR PARDAVIMAS 

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

FRANK'S T V & RADIO 
SALES & SERVICE 

Pranas KERŠIS — Paulius F. ENDZELIS 
748 West 33 Street CAlumet 5-7252 

W^ f 

SUTVARKYKITE LAIKO SAVO AUTOMOBILI 

kad jų kairusis jaunimas, savo; logiją, 
šauliu batalijonais ir darbu čeko-! Marksas mokė, kad žmogus e-
je, atkeršijęs Kerenskio rėmėjams i sąs vien "rūšinė būtybė", kuriai is 
užtai, kad jie atsisakė pripažinti t^rija paskyrusi ''sielų kolektyvi-
Latvijai teisę j pilną autonomiją. ' zacijos" uždavinį. Jis aiškiai rašo, 
Spalio m. revoliucijos istorikas! kad kolektyvui priklauso pirme- I nišką) humanizmą laiko "išsigi 
pripažį-ta, kad latviai čekoje iri nybė prieš asmenį; iš to išvada, | musios buržuazijos silpnumu" 

jokiu humanizmo šydu. Komunis 
tas, kaipo nereformuotas mark
sistas, neslepia, kad jis yra ateis
tas ir krikščionybės priešas, kad 
jis "liberalinį" (suprask, krikščio-

Complete Auto Service 
4542-44 8. Western Ava, TeL OLif. 4-4079 

8*T. Stasys Dapkus, prityręs 
kas, tur|8 moderniausias Įrengimus, ge
rai Ir nebrangiai pataiso karoerrtją ftr 
nudažo, taip pat sureguliuoja moto**, 
kad taupiau naudotų benziną tr alyrą. 
lis šioje srityje dirba nuo l tM meta, 
taip kad jo darbu busite patenkinti. Na
mų telef. WAlbrook 5-7580. 

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

įstaigoje BRIGHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indeliai apdrausti iki $10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec's 

!«l 

ur tik puiki 
' TtA£>tA*Aa* O* 

• 

Kentucky whiskey yra mygiama 

ter, visada reikalaujama . . • 

- , . .. . 
'.. - vV . -<w» / .> 

OLD uuranr 
BRANDY 

"Malciii kaip ir jos Vaidas" 

OFISO V A L A N D O S : 
Pirmad., antrad . penktad. ir 
iedt. 9 v. ryto iki 4:30 p. p. 

Trečiad. 9 ryto iki 12 v., o 
Ketvirta*, t tai. iki t *ak. 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ 

DIDELIAIS IR MAŽAIS KI-KUIS \ į 
Mes taipgi perkraustome jūsų baldus saugiai - keletą blo-1 

kų ar keliasdešimts myliu. Reikale saukite mus. i 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pa* 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustvmo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2148 So. Hoyne Avcnue Tel. VIrginia 7-7097 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
RIKS PARŪPINAME KELIONES: Lčktavah — GfleHnkeliaia 

— Autobusais — Latrais. 

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

Pildome afidevitua. . 

^ 

BUICK'AS 

LIETUVIŠKAS 

AUTOMOBILIS 

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

B A L T I C A 
5805 S. WESTEEN AVE. WAIhrook 5-8200 

^ 

MOv/INC MOVI M C 

Th« four mo»t dtsirable f«atur«« a whi*key could h«va 
ar» listad on this chart. Sunny Brook he» ovorythingt 

Sunny 
Brook 

•• it 
K»«tuc»«v 
whl»k«y? 

YESI 

Oo«« lt hav* 
•n old 19th 

C«ntury narnai 

YESI 

l« K availabla 
aa a atraight 

ar>d aa a bland ? 

yesi 

ta lt 
popg'arly 
pnead? 

YESI 

KC'JTUCK 

SUNNYBROOK 
BRAND 

KENTUCKY WHISKH 
•et tn . l? 

tac OLD SUNNY BROOK COMRU«T 
(fiUISVIUt, KCNTUCKV 

l i O U R B O N V / H I 3 K E Y 

$169 
T 4/5 Qt. 

KE.UTUCKV DLE'.'DeEO 
r 

VVHISKEy 

$130 
% 4/5 Qt. Also A\ ailable 

BOTTLED IN BOND 
100 Prool 

THE wL^ - .'^S'.'rANY, tlVlŠf:K,'gP"KA'Ti:RH--nrrTlTERS-FRC£t:CTS COttClttmt; 
UU!SViU|^Kiu«31aJ6JWiF.-KBlTIJ»f ELBSCEO JHtlstY CONTAIMS $$%.GaAlN KOKIAI SKUTI 

NAUJI DIOELl TROKAI-NAUJAUSI KtAUSTYVO (MNK/A/ 
ilSU METU MTr*IMAS-PI6US IRSA±INtN6AS PATARNAVtMAi 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. WAIWolc 5-9209 

C R A N E S A V I N G S **%%* 
2555 WEST 47th STREET LAfayette 3-1083 

B. R. Pietkiewicz, prez.; E. R. Pietkie\vicz, sekr. ir advokatas 
Mokame augštus dividendus. Kešiuojame Čekius. Parduodame ir 
išperkatne valstybes bonus. Taupytojams pataroauvimai veltui 
ATIDARYKITE SĄSKAITĄ ŠIANDIEN.—Apdrausta iki $10,000. 
&artx> valMdos: pirmai, ir ketvirtad. nuo 9 iki S vai. vakaro; 
5B.tr. it paikt. 9 VB 5; treč. U M ^ T U , O fc*t. ^oo 9 m vVLLJiUbalo. 

i • i II I I m — • > — • m m * * — ^ m m p — — j \ 

Jūsų it Jūsų šeimos saugumui 
Jei turite Universal Savings sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinifai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jut turite lesų nelaimes atveju... 
Kad Jus galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigu, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

tarnybą plečiame. Universal Savings yra draugiška finansini 
įstaiga, aptarnaujanti Jūsų kaimynus ir norinti patarnauti Juma. 

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

UNIVERSAL SAVE^GS 
a n d L o a n A s s o c i a t i o n 

liOO SOUTH ^ALSTED STREET 
--— 

http://5B.tr
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Philadelphia, Pa, 

Banketas įvyks šv. Kazimiero lo Instituto viešoje paskaitoje 
parapijos salėje. Biletai (po 3 dailininkas išsamiai išdėstys 
dolerius) gaunami kievkienos pa klausytojams lietuvių meno ple-

pertuaru suteiks didelį dva-| r a p i j o g r ibose pas platintojus, tote. 
sinį malonumą. Tenelieka nė vie Tikimasi, kad visi supras reika- Antanas Rūkštelė yra žino-

Bendruoraenės Balso reikalai j n o dainos mylėtojo, neatėjusio l ą d a l y V a U t i š iame bankete, nes m a s lietuvių dailininkas, jau se-
Prieš kiek laiko buvop raneš-! * š* koncertą. Jei kas susilaiky-; b a n k e t o p e i n a s skiriamas vargs- niai susisielojęs mūsų meno pa 

ta, kad Philfdelphijos lietuvių I ^ pasiteisindamas, kad "daug! tantiems tremtiniams Vokieti jo- žinimu. Dar 1929 m e t i i s Lietu 
radijo kultūrinė valandėlė yra k a r t u girdėjau", tepa jaučia ir* 
patekusi į finansinius sunku-, moralinę pareigą papildyti savo-
mus. Kiek vėliau Bendruomenės | s . • 
Balsas pats paskelbė, kad s u ra- nminkes k u n tiek kartų be jo-
Jijo stotimi WDAS sutartis nu-j k l ° a t P i l d o *Jo dama užpildyti 
traukta, š i žinia lietuvių visuo- m Ū 9 * j v a i n a 3 P ^ g r a m ų spra-
menėje sukėlė įvairias, tačiau | &as- Neužmirškime, kad Juzė 
daugumoje labai liūdnas nuotai- Į Augaitytė yra didelio masto šo
kas. Bendruomenės apylinkės h s t ė ' dainavusi Romos, Milano 
valdyba, kurios priklausomybėje 
radijo valandėlė yra, svarstyda
ma susidariusią padėtį, jieškojo 

je sušelpti. 

Los Angeles, CcdiL 
Lietuviu meno keliai 

Los Angeles Lietuvių Mokslo 
Institutas, sėkmingai tęsdamas 
viešųjų paskaitų ciklą gyvybi
nėms mūsų tautos problemoms 

Berlyno, Talino Rygos ir k i t ų | g k l r t ^ § i o g s a v a i U s p a s k a i t a i 

miestų operų salėse. pasirinko temą apie lietuyių me-
šal ia jos scenoje bus plačiau i ną. 

tinkamiausio t u 0 reikalu spren-j žinoma pianistė Julija Rajaus-1 Spalio 23 d. 12:15 vai. šv . Ka-
dimo. Nepasitenkinta tik vienos 
apylinkės valdybos nuomone, bu 
vo sušauktas apylinkės valdy
bos, radijo rėmėjų klubo, valan 
dėlės redaktorių, organizacijų at 
stovų susirinkimas, kuriame bu
vo svarstyta susidariusi padė-

kaitė - šus ienė, dabar gyvenanti zimiero parapijos salėje dail 
New Yorke. Ji su savo koncer- Antanas Rūkštelė skaitys pa
tais yra išėjusi u i Lietuvos ri- skaitą "Lietuvių meno keliai". 

CLASSIFIED & HELP WANTED AOVERTISEMENTS 
HELP WANTED MOTERYS 

bų ir susilaukusi labai gražių į-
vertinimų. 

Koncerto organizaciniams dar 
tis . Vienbalsiai pritarta, kad b a m s vykdyti 3™ sudaryt** to

kios sudėties komitetas: Jona3 valandėlė būtų išlaikyta. Susi
rinkimo metu vienas senasis at
eivis susijaudinęs išsireiškė, kad 
"jei mes Philadelphijoje šios ra
dijo valandėlės nesugebėsime iš
laikyti, Philadelphijoje nieko ne
beliks". 

Finansiniams reikalams pa
taisyti pasiūlyta visa eite pro
jektų. Kaip seksis jie įgyven
dinti, pa w k ė s netolimoje atei
tyje . Paminėtina, kad vietos 
Tautinės Sąjungos atstovas, lai-

Stilkliorius, Anne M. Cheledin, 
Marija Raugienė, Taisą Stiklio-
rienS, Adjelė Smailytė, Vincas 
Maciūnas, Antanas Vasys , Al
fonsas Jurskis, Vincentas Gruz
dys, Balys Raugas, Adoplh 
Bach, Joną? Švedas, Vladas Nor 
kus ir Adolfas Gaigalas. 

Organizacijų ats tovu 
susirinkimas 

Rga. voje pasirodė jo knyga tuo klau 

(Nukelte į 7 psl.) 

OARBO TEISEI 20DYNILIS 
Spaudai paršuose Pr . Bulaiti* 

ANGLIŠKŲ ŽODftIŲ BEI lftSlRFIft 
KIM\J PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNP.LYJE telpa ti. J 
anglų kalba žodžiai bei Išsireiškimai 
kurie yra {gavę apec'.allnę re ikime 
kai kurie paimti i i veikiančių jsta 
tymų. Spausdinami žodžiai anglį 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimą 
lietuvių kalba. 

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

"DRAUGAS" 
2S34 S. Oakley AT©., 

Cbloago 8, 111. 

jose, pareikšti savo sumanymus s<p<cû čr><C!SrfC?a*Q=*̂ ^ 
ir tt. 

REIKALINGA 
MOTERIS 

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

WAbash 2-9374 

Įėjimas nemokamas; visi kvie
čiami paskaitos pasiklausyti ir 
dalyvauti po paskaitos diskusi-, 

Dailininkas Antanas Rūkšte
lė, neseniai a tvykęs j Los Ange
les iš tol imosios Australijos, gra 
žiai įsijungė j vietos lietuvių 
kultūrinį gyvenimą. Netaip se
niai visi klausėmės jo kalbos per 
lietuvių radijo pusvalandį. Jis 
papasakojo apie Australijos lie
tuvių būklę ir jų kultūrinius lai
mėjimus. Dabar Lietuvių Moks-

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiimmtimiiiiiimiimiH 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 

nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
i et u vi ų dienraštis, o skelbi mi 

vo visiems lygiai , o t ik vienai 
srovei"... Šis neteisingas ir skau
dus priekaištas laikytinas sąmo
ningu valandėlei kenkimu. Bend
ruomenės Balso programas va
dovauja redakcinis kolektyvas, 
sutelktas iš įvairių pasaulėžiūrų 
asmenų. Organizuojant valan
dėlės redakcinį sąstatą nebuvo 
aplenktas nė vienas, galįs būti 
naudingas B. Balso darbe. B. 
Balso talkininkų tarpe yra dau
gybe įvairių pažiūrų vietos kul
tūrininkų. Programų metu lie
čiami, visi aktualiausi lietuviš
kieji reikalai. N e t ir "Tėvynės" 
ir SLA reikalai buvę teigiamai 
vertinti ir lietuvis buvo skatin
tas juos remti. Trejeto metų B. 
Balso gyvevimo laikotarpio ve
damasis motyvas buvo meilS ir 
pareiga Lietuvai bei lietuvybei. 
B. B. buvo ir tebėra Philadelphi-
j o s lietuvių bendruomenės gyve
nimo šviesus ženklas. 

Bendruomenės Balsas tik vie
nai grupei netarnavo ir negalės 
tarnauti! būtent — komunisti
nei lietuvių visuomenės daliai — 
bimbminkams. Prieš komuniz
mą B. Balsas yra paskelbęs ko
vą. 

Laukiamas koncertas 

L B apylinkes susirinkimo metu. 

Balfo banketas 

Balfo banketo įvyksiančio lap
kričio lapkričio 26 d. patarnavi
mo darbams rengėjai, t. y. Bal
fo valdyba, nutarė kviesti gra-. 
žiai susiorganizavusį skaučių vie 
netą, vadovaujamą sktn. O. Roz-
niekienės. % 

Bendruomenės apylinkės vai
kydamas valandėlės iš laikymą l dy*>a> jausdama atsakomybę dėl 
būtinu dalyku, pranešė, kad j is | Lietuvos laisvinimo reikalams 
įnešąs pirmai pradžiai šimtą do- į organizacinių darbų Philadelphi-
lerių. Pasiūlė tai padaryti ir ki- ! J o s lietuvių kolonijoje, ir žino-1 raina vra prieinama visiems, 
toms organizacijoms. dama, kad LB apylinkės valdy- uMiiMiimiiiiiiiiiiiiiiHinMimiiMiiiMiH. 

Šitokioms nuotaikoms esant , . °ai teks rūpintis būsimosios Va-
sutartis s u radijo stotimi WD- sari<> 16 minėjimo reikalais, nu-
AS, iš kurios Bendruomenės Bal t a r ė šiais metais visų organiza-
sas kiekiveną sekmadienį 3 :30 | c i - fa atstovų pasitarimą sušauk-
val. p. p. duoda savo transliaci- t į žymiai anksčiau, kaip kitais 
jas , atnaujinta, nes pastangos metais, ir aptarti Vasario 16 
surasti pigesnę radijo stotį kol minėjimo metmenis bei Lietuvos 
kas buvo nesėkmingos. Aišku, laisvinimo reikalams — Altui — 
jieškojimas B. Balsą perkelti į l e š U telkimo būdu3. Toks susi-
pigesnę stotį turės būti tęsia- rinkimas įvyks spalio 21 d. 7:3C 
mas. j V&1- lietuvių banko patalpose 

Ryšium su čia trumpai sužy- Kviečiami organizacijų valdybų 
metais B. B. reikalais, kaikuri atstovai ir visi besisieloją šiuo 
spauda (pvz. "Tėvynė") paskel-, svarbiu reikalu. Ta pačia proga 
bė savo korespondento žinią,! b u s baigta sudaryti rinkiminė 
kad valandėlė baigia savo die-j komisija pravesti L B Philadel-
nas. Prasilenkta su tiesa, nes Pn iJos apylinkės naujosios val-
valandčlė, pasirodo, ryžtingai dybos rinkimams, kurie numa-
žen?ia gyveniman. Toje pačio je j t v t i lapkričio 13 d. įvyksiančio 
"Tėvynėje" (spalio 7 d. 1955) 
rašoma, kad "valandėlė netarna-

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

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

T. M I G L I N A S 
Telef. — Hūmbold 6-1038 

Jau plačiai pasklidusi žinia, 
kad lapkričio mėn. Schurtz Me-
morial Hali, 420 Chestnut Str., 
Kauno ir Vilniaus operos solistė 
Juze Augai tytė ir pianistė vir
tuoze Julija Rajauškaitė rengia 
koncertą. Juzė Augai tytė , eilę 
metų gyvenanti Philadelphijoje, 
yra dainavusi įvairiomis progo
mis Philadeldphijos scenose, ta
čiau nuo jos paskutinio išėjimo 
į sceną jau praėjo daug laiko ir 
ji su savo naujai parengtu re-1 ^ 

Duoną Ir J vairias skoningas 
u u i k u t o kepa 

t A (f 
4 v kAC • 

BRUNO'S KEPYKLA 
SS89 S. UTUAN1CA A VE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome } visas krautuves 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia t visus artimuosius 

miestus. 

MOV I N G 
A. B E N U O S , atlieka įvairius 
perkraustymus ir pervežimus 
iš tolimų ir artimų atstumų. 

Telef. S E . 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 C A N A I P O R T 

STATYBAI IR N AM V 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU RCSIŲ 
M E D Ž I A G Ą 

CARRMOODY 
LUMBERCO. 

STASYS UTWINAS, Prea. 
8489 8 * HALSTED ST. 

TSL VIctory i - 1 1 7 1 -" 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAJTINB ATIDARYTA kasdien nuv 
I vai. ryto Iki i vai. vakaro Ir 
šeštadieniais Iki S vai. vakaro, 

Popiežius dovanojo 
Teresei Neumamtaitei 
šv. Kryžiaus relikvija 

Popiežius Pijus XII dovanojo 
šv. Kryžiaus relikviją šių laiku 
stigmatizuotojai Teresei Neuraan-
įaitei. 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAŽVELKIME 1 MARIJA. Nuo 
stabus fivč. Marijos gyvenimas, pa
rašytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais ( iv . Brigi
tos, Marijos Agreda, ses. Katarinos 
Emmerich Ir kt . ) . 260 pusi. Knyga 
talpina 31 pasakojimą su nepapras 
tai puikiais spalvotais paveikslais 
Patraukiąs kieti viršeliai Ir * tekai
nuoja tik $3.00. š ią puikią knygs* 
paraše prel. dr. F. Bartkus. 

MARIJA MUMS KALBA. Svč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė įvairios* 
pasaulio vietovėse, šios knygos au 
torius Kun. J. Kusmickis, šalia m u 
sų lietuviškų šventovių aprašo Ir ki
tur žinomus, Dievo Motinos apsireiš 
kimus, kaip: La Salette. Lurde, Fa-
timoje; apie Stebuklingąjį MedallkS 
11 Ir kt. Jžangoje ir pabaigos žodyjt 
autorius svarsto Švč. Marijos Nekal 
čiausios širdies kultą ir iškelia Ma 
rijus kaip malonių Tarpininkes vaid 
menj. Knyga turi 169 psl., paveiks
luota, Jriftta i kietus viršelius ir kai 
nuoja $2.00. 

AUŠROS iVAlGZDfi . 16 tautų b 
68 didžiųjų pasaulio poetų dailiausi 
žodeliai mūsų dangiškajai Motinai 
Marijai pagerbti. Tuos p*r 600 m 
Žybtelėjusius rašytojų perlus Iš jvai 
rių kalbų surinko Ir sutvarkS A. Ty-
ruolis. Tai knyga apie Mariją, kuri 
turėtų rastis kiekvienuose namuose 
110 psl. Kaina $2.00, 

Užsakymus kartu su pinigais siuskite 

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

Gauta nauja siunta knygelių 

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

ORDER TYPIST 
FULL OB FART TIME 

' ALSO FULL TIME 

PH0NE 0PĖAAT0R 
Able to type. Small congenial of-

fice. "A nice place to work". 

Near 18th and Michigan 

Call W. JohnaoiL. 

HA 7-1306 
KARTUNINUJ (CX)TTON) 

RŪB\J OPERATORES 

D f: M E S I O ! 

Naujam fabrikui, dieninei pa
mainai reikalingos prityrusios 
siuv. mašinų (single needU) 
operatorės. Visuose skyriuose. 

Nepaprasta proga pastoviam 
darbui. Apmokamos atostogos . 

Kreiptis: 

DALEMOOR 
337 S. F R A N K L I N B L V . 

Fi f th floor 

X HELP "WANTED — VYRAI 

BUILDING & REKfODELINO 
NAMXJ STATYBA 

Ivalrns ntalsym&l Ir pardavims* 
Jei norite' pirkti ar užsakyti narna, 
kuris bfltų g-erai i iplanuotas, pato-
rus. rražus ir pirus, pirkit* ar oissv-
kyki t t paa 

Susdtartl saukit REliance ft-SMS 
V. ŠIMKUS 

nuo • vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniai* nuo 10—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keating A ve., 
CHICAGO 12. I L U 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

Tel. HEmlock 4-5881 

( i i i i i f t i i i i i t f i i l l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i t inu i i i i iu i 
"DRAUGAS" AGENCY 

55 Ea*t Ws*hlngtoo StreM 
TeL DEkrimni 2-Z4M 

2S34 South Oaktoy A V M « 
TeL Vlrglnia 7-4640: 7-6641 

i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n i i i i nu i i i i i t i i i i i n r 

REAL ESTATE 

Jeigu ieškote pirkti ntanų, biznių, 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnaujs 

P. L E O N A S 
REAL Į S T A T E 

27S5 W. Tlat. 8t. WAlbro0k S-SOli 

Prie* pirkdami ar parduodami 
namus, bumais, sklypas ar ukiut 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKTJS R E A L T Y 
REAL ESTATE-IKSTmAKOB 

2405 Wsst 61 St. 
WAIbrook 6-5030 

PRoapect 8.S57S (rak. Ir seAmad.) 

^JIIEIlIlflIlIlIIl lIlIlIl l l l lIlIlIlIl lIlIlIlHIIItS* 
LEETUVry STATYBOS s 

BENDROVI 

§ M Ū R A S f 
BUILDERS INC STANKOVICiUS 

Stato gyvenamuosius na- ! ^EAL E8T. ir DfSUR. BEOKERII 
mus, ofisus ir krautuves pa- : L I E T U V I Ų AUDITORIJA 

s gal standartinius planus ar s 
5 individualinius pageidavimuA j 

Įvairūs patarimai $»taty- ; 
s bos bei finansavimo reika- \ 
s lais, skiciniai planai ir na- j {Okius, biznius. Parūpina paskolas. 

S133 So . Halsted S t 
Ph. D Anube 6-8793 

finansavimo reika- iStPadsda pirkių - parduoti 

M1SCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai 

= kasdien nuo 4 vai. popiet. : nuoširdaus patarnavimo kralpkttss į 
TeL PRoapect 8-2015 arba | V E N T A R E A L E S T A T E 

s LVdlow 5-3580. 
= 6800 SO. CAMPBELL A VE., § 
s Chicago 29, Illinois 
?immi:iiiniiHiiiinmiiiiniAmiiiiiiiinig 

Klausimai ir atsakymaf anglų 
ir lietuvių kalbomis. Spaudai pa
rengė Pr. Šulaitis. Peržiūrėjo tei
sėjas Alfonse F. Wells. Kaina 
60 centų. 

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

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

Chlcago 8, 111. 

VARDAI VANDENIMS IR 
DIENOMS 

Apie Teresės Neumanaites gy- ISSrEL^STSJ^SrS-^SrSJ^S- c-
venimą — kaip ji pergyvena Kri
staus Kančias, kaip jai pasidaro 
ant rankų ir kojų stigmos (žai-
dos), iš kurių teka kraujas — 
plačiai aprašyta kun. J. Burkaus 
parašytoj knygoj TERESE NEU-
MANAITft. Knygoje yra daug 
nuotraukų su Teresės Neuman-
naitės pergyvenimais. Gražus J 
Kelečiaus virielis. Knyga didelio 
formato, 268 pus. Kaina $3.00. 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS". 

2334 S. Oakley Ave.. 
Chlcago 8. m. 

ŽMuįįg PAKŠTO Svetainėje 

3139 So. Halsted St. 

DA 6-9443 gaunama 

MIDUOLIS , 
LEMON - ICE 
ir kiti gėrimai 

Tokiu pavadinimu tik šiomis die 
nomis iš6jo is spaudos Jurgio Blekai-
čio eilėraščių knyga. Autorių pai lsta 
me, kaip viena gabiausių ir veikliau 
šiųjų mūsų U.atralų, fila JI matomt 
•daug žadančiu postu. Knygos kalnf 
— $1.60. 

Užsakymus ir pinigus siųskite 

DRAUGAS, 2334 B. Oakley Ave,, 

Ghioago S. 111. 

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

WAbash 2-9374 

VTRATIB MOTI»YŠ^ 

l iFAUN HO\V TO SK1.L 
Our Job is trainlng of salesmen for 
large well known org. Ali trainlng is 
F R E E and you EARN while you 
LEAflN. Those who ąualify receive 
immed. guar. with promotion to 
top sales positions. If you have al-
ways wanted to sell and have been 
unable to flnd the right opportunl-
ty apply In person. 
MORGAN JONĖS & CO. SALES 
T R A I N E E OFFICE, 1543 CLINTON 
PLACE. Rlver Forest, 111. (2 blks. W. 
of Harlem. 4 drs. S. of North Ave.) 

MEN — \VOMEN 
SKILLED & UNSKILLED 

Mtachine operators — Tool and Dle 
niakers — Woodworkers — Materlal 
handlers . Ali shlfts — Top rates — 
Steady. 

RECRU1TERS 
1153 N. Ashland 

ĮSIGYKITE DABAR ! 

• • • ^ • • ^ » 

Visiems verta perskaityti istorini 
romaną 

KRAŽIŲ SKERDYNES 
1 tomas 324 pusi., kaina $8.00. 

Romanas parašytas pagal istorinius 
dokumentus, pačių Kražių Skerdy
nių dalyvių pasakojimus ir vietoje 
autoriaus surinktą medžiaga. Gražūs 
Žemaitijos gamtos vaizdai, stipri ro
mano intryga ir vaizduoja žemaičių 
meilę savajai Šventovei ir gimtajam 
kraštui. Visas romanas skaitytojui 
telkia gražių prisiminimų, valxdų. 

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

Užsakymus adresuokite: 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave, , 

Chicago 8, m . 

LIETUVIŠKA APDRAUDŲ 
AGENTŪRA 

Gyvybes, l igonines, automobilių, 
baldų, namų ir visos kitos apdrau-
dos — asmenims, profesionalams Ir 
biznio įstaigoms. Valstybes patvirtin
tos kainos. 

AGENTAMS I R BROKERIAMS 
AUKŠČIAUSI KOMISAI 

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

VEIKIA NOTARIATAS. Smulkea-
nlai ir nemokamai informacijai gau
ti skambinkite, rašykite, užeikite: 

.TONAS KIRVAITIS 
INTERSTATE INSURANCE 

AGENCY 
5900 S. Ashland Ave., Chicago 36, 111. 

WAlhrook 5-5671 

ŠILDYMAS 
A. Stanči&uskaa Ir A. Lapini* 

mstoliuoja visų geriausių Ameri 
kos firmų gasu ir alyva kūrena
mus pečius (fumaces), visų dy
džių oro vėsintuvus Air condi-
tioners) ir atlieka visus skanios 
darbus. 

1500 SOUTH. 50th COURT 
ir 1505 SO. 5 l s t COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

Ir OLympic 2-8492 

P L U M B I NG 
Licensed, bonded olumbers 

Joks darbas nėra didelis ar malas 
Saukite dabar. Kalbame lietuviška 

Tel. REpublic 7-08*4 
WAlbrook 5-3451 

4409 S. Fairfield. tel. LAf. 3-3881 
Vai. Kasdien nuo *—12 Ir 4—T TBA. 
vak. SeStad. nuo t • . r. Iki t v. v. 

TrečWdmelai* uldanrta 

T A B A K O C K I A 1 
P A R D A V I M U I 

Turiu sąraše j vairių tabako ūkių 
pardavimui lengvomis sąlygomis Till-
,sonburg. Delhl ir Slnicoe dlstriktuo-
se, tai Kanados tabakininkų centras. 

Pradėjo Jau ir amerikiečiai kurtis 
šioje pelningiausioje ūkininkavimo 
srity. D i l pltnų Informacijų kreiptis 
pas: 

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

Tillsonburg, Ont., Canada 
SPALVOTO AKMENS NAMAS. 

Karšt. vand. apstld. 125x50 (2) kam
piniai sklypai. Geriausias pasiūly
mas. 5—3 kamb. su (Ule) koklių 
virtuve. Kad įvertintų — turi pama-

. * flssl 
Kreiptis Šiokiadieniais 1 — 8 vai. 

vak. ir sekmadieni 1—5 v. p. p. 
1S43 W. 62 St. 

Cicero PAKKHOI.MK rajone 
MCRINI8. 6 H — 6 kmb. Karst, 

vand. apsild. Uidaros verandos. 
VISI KAMBARIAI DIDELI. 2 

autbmob. garai . Gali tuoj ui imti . 
Gt :n lAUSIA^ PASIŪLYMAS. 

Kreiptis pas Levicką 
TO\vnhall 3-4858 

ISNUOMUOJABIA 

Išnuomojamas kambarys. Teirau
tis po 5 v. •» 

S451 W. 64 FL 
PRospect 6-7225 

GEČAS 

LINES BY SOGlOW 

IŠNUOMOJAMAS didelis 5 kamb. 
butas. 2-mo aukšte. 

3922 So. ArtesUn 
I.Afayette S -8268 

ĮEŽKO NUOMUOTI 

JIEftKO 8—4 KMB. BUTO 
1 asmeniui Brigton Parke. 

Skambinti tel. 
YArds 7-6975 

/y 
EXCELLENT 0PP0RTUNITIES FOR 

EXPERIENCED MEN 
Good Starting Pay pln» Overtime PossiMlitiea 

• Relay Adjuslers • Tool and Die Makers 
• A ss e m b I e rs 

Mušt be Citizens and Speak Englteh. 
MANY EMPLOYEE BENEFITS 

Apply in Person, Personell Department: 

COOK ELECTRIC COMPANY 
2 7 0 0 NO. S 0 Ū T H P 0 R T 

lend him money, hc'U pay 
•rery oent, plos good mtere«i. Oa 
ths PayroD Savinfs Plan. a f * H 
sf your incoms goss tnU TJmlte4 
BUtes Bavlngs Bonos «*oa pay 
peHod. In 9 years, I months, CaeU 
gam pays yo« 14 fsr avery $X y w 
put in. HoM yoor Bonds tea years 
moro—they retum 
n n jrs* lnvested. Tell 
ployor Uday ttuv* jm 
ths anthorisatloB oard U 

PROGOS — OPPORTUN ĮTIKS 

Vienose rankose SO metn Išlaikyta 
taverna ir lkjuor biznis. Apyvarta di
dele. D€l senatvės nori išeit i i bisnlo. 
Tikrai vertingas pirkinys. 

Grooery ir l iqoor store, su nema
žesne kaip $100.000 metine apy
varta. 

Jf. STANAITI8 
Hl dson S-7828 

Vakarais PRoapect 8-2530 

BRIGHTON P A R K E 
parduodama taverna 

Oreen Turtle Tavern 
4516 S. VVashtenavF 

BIshop 7-9216 

COCKTAIL LOUNOE ir RESTORA
NAS. Įrengtas prleS 20 metų. Par
duoda dėl nesveikatos. Sis moder
nus LOUNGE puikiai įrengtas vi
duje. Pilnai Jrengta didel i virtuv?. 
Yra kambarys privatiems pobū
viams. Kampinis geltonų plytų pas
tatas. 50x176 p i d ų sklypas. 6 kmb. 
butas. 4 automob. mūr. garaias . 

T H E SPOT 
2015 So. Marsall Blvd. 

4-

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KELIONĖ-
V. Adamkevičiaua apianka 

Uisakymus su pinigais siųskit*: 
250 pal., kaina $2.50 

DRAUGAS, t t S 4 S. Oakley Ava* 
Otitcaffo į . m . 

8ios nuostabios ir nepaprastos kny 
gos personalus šitaip jTertlna ra
šytojas Ollauda: M...Weisas — pa-
niekintas niekintojas, bet tart i 
•avyje Fra Angelico angelų •aršų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie
los sąvokos, bet myilKM skaisčia 
meile. Pagal iau Julius... pasiilgęs 
skaistumo Ir nesuvokiąs Jo earose 
drąsus be drąsos* nesuprantąs pa
vojaus beprbtlj imo proostsT. 
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Antradienis, spalio 18, 1955 DDENRAfiTTS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Los Angeles 
(Atkelta g 6 psl.) 

simu. Vėliau jis itudijavo mini
mą sritį Vilniaus universitete. 
Todžl tenka laukti, kad paliesto-

cagoje buvusią vyčių apskrities 
choro veiklą, kiek Čia suruošta 
gralių vakarų — koncertų, vai
dinimų, prakalbų ir 1.1, čia bu
vo vaidinti toki veikalai, kaip 
"Aušros sūnūs", "Kęstučio mir-

ji tema bus išdėstyta giliai ir tis, "Sibiro žvaigždė", "Kornevi-
lio varpai", "Genovaitė", "Eglė, 
žalčių karalienė" ir daugybė ki
tų. Chicagos apskritis su savo 
choru, kuopomis ir dramos ra
teliais yra atvaidinęs apie 200 
veikalų, dažnai net didžiosiose 
miesto salėse. Gi pelnas visuo
met buvo skiriamas kilniems 
tikslams, bažnyčios ir tautos rei 
kalams. O kurgi įvairūs va
jai — valstybės bonų vajus, auk 
so rinkimo vajus Lietuvos valiu 
tai paremti ir kiti, kurių čia taip 
daug buvo. Vyčiai pirmieji dir
bo ir aukojo... 

Prieš dešimtmetį susiorgani
zavo L. Vyčių seniorų kuopa Chi 
cagoje. Tai veteranai veikėjai. 
Nors eile metų jau pasidabrino 

išsamiai. 
Lietuvių meno tema lituanisti

nių temų sąraše visad buvo vie
na labiausiai įdomių ir opių te
mų. Lietuvių menas turėjo su
kūręs savo apraiškas jau tada, 
kada lietuvis nemokėjo nė pa
skaityti savo kalba; o gal dar ir 
tada, kada lietuvių kalba neturė
jo savo raidyno. Todėl mūsų sa
vitas menas yra seniausia mū
sų kultūrom dalis. Vėliau, sve
timų įtakų veikiamas, jis ima u-
niversalčti ir sekti labiau ar ma
žiau kitais. Bet šiomis tragiš
komis gyvenimo už tėvynės sie
nų dienomis ir v§l vis labiau pa
stebimas grįžimas prie mūsų me 
no šaltinių. Vieni ir kiti tai ver
tina nevienddai. Todėl ypatin
gai įdomu išgirsti tu0 klausimu 
specialisto nuomonę ir tik tada 
mes galime tartis supratę mūsų 
mene jo gilumą ir jo savitumą. 

Lietuvių Mokslo Institutas 
džiaugiasi mūsų visuomenės pa
lankumu ir domėjimuosi jo veik
la. "Lietuvių meno keliai" yra 
paskaita, kuri turi būti įdomi 
kiekvienam nuoširdžiai besido
minčiam mūsų kultūros reika
lais. Kor. 

"Ei, Vyčiai, gyvenam 
tautai ir Bažnyčiai" 
Daugiau 40 metų šioje Dėdės 

Sam0 žemėje vyčiai dainavo: į Karvelis, buvęs Lietuvos Stei-
"Ei, vyčiai, gyvenam tautai irlgiamojo Seimo narys, dabar 
Bažnyčiai". Ir tai teisingai, j dirbąs Vlike. Nėra abejones, 
Žvelgdami į tuos praėjusius me- j kad jo kalbą išgirsti visiems bus 
tus, vyčiai gali pasigėrėti savo, labai svarbu. Tad sekmadienį 
nuveiktais darbais tautai ir Baž- visi kviečiami į Lietuvių Audito-
nyčiai. Prisimenant vien tik Chi I riją. E. S. 

traukti mūsų kariuomenę iš sa- nius Maskvos planus, bet nesi-
telitinių kraštų. Jei mes tai pa-1 džiaugiančių parodytu meiliu 
darysime, mes gausime tam tik-1 Maskvos šypsniu, no 
rų nuolaidų iš vakariečiu Mes 
turime įpareigoti Chou En-lai 
pakartotinai patvirtinti, kad Ki
nija nenorinti karo su JAV. 
Viską darykime taikingai. Tai 
komunistų partijos mokslas. Le 
ninas visada sakydavo, kad mes 
savo veikimo taktiką turime tai
kyti prie aplinkybių. Remkimės 
savo gera šnipų sistema. Iš tik
rųjų mes galime daugiau laimė
ti infiltracijos keliu, negu karu. 
Kare visi žūsime. 

Žukovas: Amen. 
Chrušeevas: Jei mes įtikinsi

me JAV, kad mes nenorime su 
jomis kariauti, NATO (iSaurės 
Atlanto Sąjunga) subyrės, jau 
dabar ji rodo susilpnėjimo žy
mių. Tada valdysime Vokietiją, 
net jai ir susijungus. Tai turė-
rėtų būti mūsų tikslas.-

gi taikos ofenzyva yra bran-

yra užliūliuoti vakariečių poli
tikus. ' Pr. 

jų galvas, bet rankų dar nenu-'gi, bet mūsų rublių bilionai, iš
leidžia. Jie renkasi kas mėnesį leisti propagandai, apsimokės. 
ir bendrai tariasi lietuviškais 
reikalais. Dabartinis jų rūpes
tis — baigti gražiai įrengti tu
rimą namą jaunimui, kur čia 
gimę ir naujai atvykę galėtų su
tilpti. 

Spalio 23 d. 4:30 vai. po pie
tų Liet. Auditorijoje vyčiai se-
niorai rengia gražų vakarą, ku
riuo bus paminėta 40 metų "Vy
čio" sukaktis ir seniorų kuopos 
dešimtmetis. Programa turinin
ga — trijų veiksmų vaidinimas 
"Inteligentai", šokiai ir prizas 
už geriausiai pašoktą polką. Kai 
bė3 iš Europos atvykęs dr« P-

TRIJŲ KREMLIAUS DIKTATORIŲ 
P A S I K A L B Ė J I M A S 

(Pagal žinomą JAV žurnalistą David Lawrence) 

Bulganinas: Nuo 1945 m. mes mūsų draugiškumą. Visi šitie 
esame padarę daug klaidų. 

Chrušeevas: Mes paskatino
me JAV prie milžiniško apsi
ginklavimo. 

Žukovas: Būtų didelė klaida 
kariauti su JAV — karas būtų 
savižudybė. 

Bulganinas: Sutikime su tuo. 
Iš tikrųjų pagrindinė mūsų po
litikos linija yra neturėti jokio 
karo su JAV. 

Žukovas: Ar jie mums pati
kės, kai taip kalbėsime? 

Chrušeevas: Būtų juokinga, 
jei mes būtume nuoširdūs šiuo 
klausimu. 

Žukovas: Aš žinau. Dėl to aš 
mėginsiu įtikinti Eisenhowerį, 
kad mes iš tikrųjų trokštame 
taikos. 

Bulganinas: Pagaliau mes ga
lime parodyti pasauliui, kad 
mes nenorime kariauti su JAV, 
bet mes norime "taikaus sugy
venimo". 

Chrušeevas: Svarbiausias tiks 
las yra tarptautinio komunizmo 
laimėjimas. Mes galime kontro
liuoti Europą ir Aziją, jei tik 
JAV mums nekliudys. 

Bulganinas: Tikrasis mūsų 
siekimas yra, kad JAV atitrauk
tų savo armijas iš Europos ir 
Azijos, ir JAV užjūrio karo ba
zės būtų panaikintos. Tai mes 
galime atsiekti be karo — dery
bomis ir kalba apie "taiką". 

Žukovas: Bet kaip mes visa 
tai padarysime? 

Chrušeevas: P a g eidaudami 
kviesti dažnas tarptautines "di
džiųjų" ir mežesniųjų konferen
cijas, sudarydami tam tikras 
mūsų augštųjų pareigūnų misi
jas, keisdamiesi studentų, laik
raštininkų ir ūkininkų vizitais, 
skleisdami propagandą, kad mes 
esame ne diktatorių, bet komi
teto vyriausybė, panaikindami 
cenzūrą užsienio koresponden
tams, žodžiu, panaudodami įvai
rias priemones, kurios parodytų 

žygiai sudarys palankią atmos
ferą ir sušvelnins įtempimą. 

Žukovas: Kas iš to išeis? 
Chrušeevas: Tuo mes tikrai 

sumažinsime Vakaruose karo 
biudžetui skirtas sumas. Jei 
mes užtikrinsime, kad karo ne
bus, kad bus taika, tai vakarie
čiai kasmet neskirs tokių dide
lių sumų karo reikalams. 

Bulganinas: Jei mes būtume 
apie tai pagalvoję 1945 — 1950 
metų tarpe, ir jei Stalinas prieš 
penkerius metus nebūtų pradė
jęs karo Korėjoje, tai JAV ne
būtų pasistatydinusios tokio di
delio oro laivyno ir nebūtų sky
rusios tiek daug pinigų atomi
nių ginklų gamybai. 

Chrušdevas: Mes taip pat ne
privalome padaryti klaidos, gra
sindami Europos kraštams Tas I JFS,n'f"JPs^ l 1 * ? 1 * ^ 

r niCM"'0'"o. A«S Geriausios gilta dll vestuvių, bank«-
tik paskatins JAV toliau gink-! tų, laidotuvių ir kitų papuošimų. 
luotis. Mes turime žaisti politi-i 1443 WEST SSRD STREET ni žaidimą nu Tito ir sifilvti *ti 1 t * t p,to*i**» «-osit te PR *-O«M tų zdiaimą su nio ir smiyti atl- mMmiimmiHiiiimiiiiiiiMiiiiiinmniiH 
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Žiūrėk į neramumus, kunos mes 
sukelėme Šiaurės Afrikoj. Pran
cūzijos divizijos, skirtos NATO, 
siunčiamos į Afriką. Pažiūrėk 
į būdus, kuriais išnaudojame Ar 
timuose Rytuose esantį įtempi
mą? Ką mes esame laimėję Ma 
lajuose ir Singapoure, visai ne
panaudoję savo kariuomenės? 
Kaip mes patraukėme Nehru ir 
Burmą į neutraliųjų pusę? Mes 
jau laikome maiše ir Indokiniją. 

Žukovas: Ar Peipingas bus su 
mumis ? 

Bulganinas: Anksčiau ar vė
liau infiltracijos keliu laimėsime 
Japoniją, o tai privers Kiniją 
glaustis prie mūsų saugumo rei
kalų. Jei mes bent kiek turėsi
me kantrybės, tai mes įvesime 
Chou En-lai ir į Jungtinių Tau
tų tarpą. Jau dalykai krypsta 
mūsų naudai: JAV švelnėja, o 
Anglija ir Prancūzija jau yra 
su mumis. 

Chrušeevas: "Taikingas sugy
venimas" yra nuostabus — mes 
lėtai, bet tikrai, švelniausiomis 
priemonėmis išvesi me JAV iš 
Europos ir Azijos ir grąžinsime 
jas į savo žemyną, kuriam jos 
priklauso. 

Žukovas: Jūs manote, kad A-
merika sutiks su visu tuo? 

Chrušeevas: Žinoma, aš pada
rysiu. 

Bulganinas: Tad ko mes lau
kiame? 

Visi drauge: Chorošo, poj-
diom! (Gerai, eime!). 

Čia aprašytas Maskvos dikta
torių pasikalbėjimas jų veda
mos politikos klausimais yra 
amerikiečio žurnaliste David 
Lawrence sugalvotas ir rodo, 
kad JAV yra rimtai ir kritiškai 
galvojančių asmenų dabartinės 
bolševikų politikos taktikos at
žvilgiu ir įžvelgiančių tolimes-
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G U Z A U S K Ų 

a. + a. 

WILIMAS DANTO 
Gyveuo 2526 W. 39 PI. 

Mir6 spalio 16 d.. 1955. 7v. 
vakare, sulaukęs 19 m. arnž. 
Glm§ Chicagoje. 111. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me mylinti: tėvas Vilimas; mo
tina Ann (Veselytg); 2 sese
rys: Patricia ir Geraldine: mo-
čiutS Teresa Veselis: senelis 
Stanley Danto ir Jo žmona 
Stella; d6dS Anthony Veselis 
ir seimą; 2 tetos: Mrs. Josie 
Shore ir jos vyras Roy ir šei
ma, itfrs. Kay Mara ir Jos duk-
tS ir kiti gimines, draugai Ir 
p; i/, j starui. 

Kūnas ^pašarvotas Petro 
Bieliūno koplyčioje, 4348 So. 
Callfornla Ave. 

la idotuvės }vyks ketvlrta-
dlenj. spalio 20 d.. Iš koply
čios 9 vai. ryto bus atlydėtas į 
Šv. Agnieškos paraptojs bažny
čią, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas \ šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę t ė v a s motina, sese
rys, močiute, senelis ir kiti gi
mines. 

Laidotuvių direktorius Pet
ras Bieliūnas. Tel. LAfayettc 3-
3572. 

JOHN P. MICUN 
Gyveno 8825 So. Saginavv Ave. 

Mirė aekmad., spal. 16 d., 
1955, apie 10:00 vai., sulau
kęs 65 m. amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 42 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Tillis (Teklė Morazy-
t ė ) ! 2 sūnūs: John K., Jo žmo
na Antta, 1 -sis leitenantas Ri-
chard P., U.S.A.; anūkas John 
Edvvard. 

Priklausė Sacr. Heart Soc. 
of St. Joseph Church. 

Kūnas pašarvotas Te\vs kop
lyčioje, 2434 E. .78-St. 

Laidotuvės jvyks ketvlrt., 
spalio 20 d., iš koplyčios 9:30 
vai. ryto bus atlydėtas j šv. 
Juozapo parapijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. 10:00 
vai. ryto. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes. 

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

.t. 
ANTANAS VAISIS 

Gyveno 2502 West 45 Place 

Mirė spalio 16 d., 1955, 5:15 
Vai. ryte, sulaukęs senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tel
šių apskr.. Janapollo parapi
jos, Kalniškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

draugai ir pažįstami. Laidotu
vėmis rūpinasi Veroniką Gečas 
ir jos šeima. j 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudelkio koplyčioje, 4330 So. 
Callfornia Ave. 

l a ido tuvės įvyks trečiadieni, 
spalio 19 d., iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydytas j Nekal
to Prasidėjimo Panelės švč. pa
rapijos bažnyčią, Iturioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. KaiOinioro kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Draugai ir p.i/f»-
UtmL 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudeikis. LAfayeUe 3-0440 

Nuliūdę; 
kas. 

žmona, sūnūs, anū-

Laidotuvių direktorius Tews 
Funeral Home. Tel. South 
Shore 8-695V. 
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ANTANAS LUK06UNAS 
Gyv. 7280 8o. Campbell Ave. 
Mirė 1965 m. spalio 15 d.. 

6:10 vai. vakare, sulaukęs 79 
metų amžiaus. 

Gimęs Lietuvoje. Kilo i i 
Panevėžio apskr., "Šimonių pa
rapijos, £eimių kaimo. Ameri
koje išgyveno 50 metų. 

Paliko nuliūdę: sesuo Juzrfa 
(Grand Rajrtds, Mich.) . pus
brolis Adomas Šokas (CaMf.) ir 
kiti giminės. 

la idotuvėmis rūpinasi Mat-
thew ir Sophia Kunce. 7230 8o. 
Campbell Ave.. tel. HE. 4-4715. 

Kūnas pašarvotas Stepono 
Lackawiez koplyčioje, ?424 W. 
69th Bt. l a idotuvės įvyks tre
čiadienį, spalio 19 d. I i koply
čios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas 
J Gimimo Panelės Švč. parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
P o pamaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Visi a. a. Antano Lukoiunas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti Jam pas
kutinį patarnavimą ir ataisvei-
kinlmą. 

Nuliūdę lieka: sesuo, pusbro
li* ir kiti giminčs. 

I.a:d. direkt. Ant. M. Phil
lips, tel. YArds 7-3401. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausiai skaitoma* 
lietuviu dienraštis, o skelbiu*,,, 
kaina yra pneinama visiem». 

A. A. 
CEARLES F. BRODEMUS 

Gyv. 836 W. ^3rd St.. tel. 
Vlrginia 7-4828. 

Mirė 1955 m. spalio 15 d.. 
12:15 vai. popiet, sulaukę* 21 
metų amžiaus. 

Gimęs Chicago. Illinois. 
Paliko nuliūdę: žmona Ber-

nire (pagal 4ėvus M art inkus), 
sūnūs Jonas ir Robert. duktė 
Chrlstiąe, motina Theodora ir 
tėvas Jonas Brodemua, senu
kai Pranas ir Elzbieta Šatkaus
kai ir Mary Brodemus: 4 dė
dės: Capt. Frank. Į S A , Vin-
cent ir George Satkoff ir Geo. 
SatBrodemus; teta Lucia Sat-
koff. uošvis Stanislovas Mar
ti nkus. brolienė Stella Martin-
kus ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phill ips koplyčioje, 3207 U -
tuanica Ave: 

la idotuvės įvyks trečiad., spa
lio 19 d. I i koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į 8v. Jur
gio parap. bažnyčią, kurioj |-
vyks gedulingos pamaldos u i 
velionio sielą. Po pamaldų btti 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Visi a. a. Charles F. Brode
mus giminės, draugai ir pažįs
tami nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
Jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę lieka: žmona, sūnūs, 
duktė, motina, tčvas ir vis* ki 
ti jrtminė-. 

I^aidot, direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401. 

ANASTAZIJA TOMASAUSKAS 
(pagal tčvus \ n U i kai l<". gy

veno 3231 . So. Green Street.) 
Mirė 1955 m. spalio 16 d., 

2:15 vai. ryte, sulaukusi 70 m. 
Grmė Lietuvoje. Kilo i i Pa

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

Paliko nuliūdę: vyras Jonas, 
duktė Kazimiera Gendusa, žen
tas Vincent, sūnus Petras ir 
marti Adelė, 5 anūkai ir ki
ti giminės. 

Priklausė Tretininkų Ir Mal
dos Apaštalystės draugijoms. 

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

l-ii«i%tu\ės įvyks ketvirtai . , 
spalio 20 (L,.JA koplyčios 8:3:i 

„ v a i . ryto J ) i » „ A t l y d ė t ą , į sv. 
Jurgio parap. bažnyčią, kurio
je jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta [ Sv. Kazimiero 
kapines. 

Visi a. a. Anastazijos Toma-
iauskas giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę l ieka vyras, duktė. 
sūnus ir visi kiti yimiiiės. 

l e idot . direkt. Antanas M. 
Phillips, tel. YArds 7-3401. 

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

i r i i n r h 1 • IN5URED 
U P T 0 -

FE0ERRL 
SflVINGS 

MUTUAL FEDERAL 
S A V I N G S 

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

Taupykite nors dalj. . 

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

3. Planingas taupymas visados moka 
gerus dividendus. 

&L0ANASSN. 2202 WB8T CERMAK ROAD 
Tel. Vlrginto 7-774T 

JOHN J. KAZANAUSKAS, Preą 

Chartered and Snpervised by the U. S. Government 
J8TAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo S-tos ryto Iki 6 vai. po pietų. Ketv. 
nuo 8-tos vai. ryto Iki g vai. vak. Seštad. nuo 9 vai. ryto Iki 1 vai, po 
pietų. Trečiad. visai neatidaroma. 

ii II \i\ fi f I I I l ine Į mm* v i . * 
I i I I i'' i Tulafc -' 

A - A . • 

A N U P R A S PAUKŠTIS 
.Tau sukako penkeri metai, kai negailestinga mirtis atskyri 

is mūsij tarpo mylimą v\ r,\ ir tėvą. a.a. ANUPRĄ PAUKŠTĮ^ Ne
tekome savo mylimo spalio 18, 1950 m. 

Mes, atmindami jo liūdną pasišalinimą iš mūsų tarpe, ušpra-
šome gedulingas šv. Mišias spalio 18 d. Nekalto Prasidėjimo Plės 
6W. parapijos bažnyčioje 7:30 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ve pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. 
ANUPRO PAUKŠTIS sielą. 

Nuliūdę: žmona Marijona, sūnus Jonas,- duktė Anastazija 
Radke ir anūkai. 

/ 
PIRKITE TIESIOG NUO 

MR. NELS0N 
*- SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENTCO. 

3914 West l l l th Strest 
Vienai blokai ino kapinių. 

DJdUausias paminklam* planų 
pasirinkimai mieste. 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

• 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0 WESTERN AVE. 1410 S0. SOth AVE. 
CHICAGO, ILL CICERO, iLL 

Telefonai — GRovehilI 6-2345 arta 
TQwnMI 3-2109 

UGDĖSIO VALANDOJ 
firffcJtt 

MAŽEIKA* EVANS 
UUDOTUVIŲ DIBEKTOEIAI 

8. JVestftim Ave. S atskiros arr-Cond. 
7-MM — Ū M I AntomobOiami 
kart* r>*«n* kltoM m\mf 4mlj—i 

koplyčia ar«la« Jttaų aami*. 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4603-07 South Hermitage Avernie 

Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarna- 4g *taa Mes turime koplyčias i 
vimas dieną ir nak- m$ j i visose Chicagos ir j 
tj, Reikale saukite E^sw Roselando dalyse ir 

zgimtr* *.*. ?^«a»-a tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
S. UTUANICA AVE. Tel. TArd» 7-3401 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STRKET TeL M7U 

ALFREDAS VANCE 
LIT7 WOODSD>E Rd., RJvereide, I1L TeL OLynpte MB4I 

: 8SMS 
POVILAS J. RIDIKAS 
STREET TeleplNMM 1 Arta 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 s. MTCHIOAN AVE. TsL OOI—N(IIIIII 4428 

JURGIS F. RUDMIH 
SS 19 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7 - l l » - l l » 

PETRAS BIELIŪNAS " 
4348 8. CALIFORNIA AVENUE TeL LAfayette S-S6TI 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 8ooih SAth AVE., CICERO, ILL Tsi OLymple B-10*1 

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th STREET Y.Ards 7-0161 

STEPONAS 0. LACKAWICZ 
2424 W. 69tii STREET KEpublk 7-1213 

'2314 W. 23rd PLACE Vlrgmia 7-6672 

• / 
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IŠ ARTI IR TOLI 
j . A. VALSTYBĖSE 

Antanina "Inteligentuose", ši ak-
tor«". Aurelija Jaraitė, ateinant) sek
madienį, spalio 23 d. 4:30 vai. po
piet Lietuvių auditorijoj vaidins 
Antaninos rolę triveiksmej komedi
joj "Inteligentai". Komediją vai
dins Kenosha, Wis., Lietuvių Dra
mos ratelis. Režisuoja aktorė J. da

riu 

X Pavykęs Lietuvių labda
rių Sąjungos 36-tas seimas. 
Praeitąjį sekmadieni Holy Fa
mily Vilioję, Orland Park, 111., 
buvo darbingas Liet. l a b d a 
rių Sąjungos 36-tas seimas, 
pradėtas pamaldomis senelių 
prieglaudos koplyčioje, šv. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pa
sakė vysk. V. Brizgys. 

x Lietuvių Labdarių Sąjungos 
36-tą seimą pradėjo BĮ. Kaz
lauskas, Lietuvių Labdarių Są
jungos pirmininkas. Šeiminę 
maldą sukalbėjo vysk. V. Briz-
gys. Seimo darbo prezidiumą 
sudarė šie asmenys: teisėjas 
Alfreisas Wells — pirmininkas, 
Mykolas šlikas — I vicepirm.,! X Balto koncertas šeštadie- į priklausomos Lietuvos moky
ti . Rubinas — II vicepirm.,' nįnį, Lietuvių auditorijoje, pra- t o j u s lituanistinių mokyklų tė 
Jurgis Valdemaras — I sekre- ėjo su dideliu pasisekimu, n3t 
torius, V y t Gorinavs — II sekr. pritrūko vietų suėjusiems daly-
Mandalų komisijos nariais bu-viams. Smuikininkas A. Paukš-
vo Kotryna Smbienė, Vincen- tys buvo augštame lygyje, so-
tas Luckus ir Mre. P. Fond^ll. Ustas Stasys Baranauskas sa-
Rezoiiueijas tvarkė kun. A. Sta- vo dainas atliko žaviai; ypač 
šys, Beneta Cicenienė, Qna Jas- visiems didelį įspūdį darė ma-
pariene ir Anastazija Snarskie- žosios kanklininkes. Gražus pa-

įvaiirnimas buvo S. Velbasio 
vadovaujamas baletas, tik žuvų 
šokio numeris — dėl kostiumų 
ir išpildymo — žiūrovų buvo 
kritikuojamas, bet tas, berods, 
atėjo iš kitos mokyklos. Pla-

— Naujosios Anglijc* moky
tojų susirinkimas. Spalio 23 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p. p. Šv. 
Kazimiero parapijos salėj , 41 
Providence St., VVorces er, 
Mass., kviečiamas tradicinis 
metinis Naujosios Anglijos lie
tuvių mokytojų susirinkimas, 
kuriame paskaitą aktualiu lie- St. Joseph Church, Manistee, 

vą ir ten gyveno va rjringoRe "są
lygose. 

— Kim. F. Gureckai k.iečia 
paremti muziką Adomą Germa
navičių vi-nkartine auka. Ger
manavičius yta TB ligonis Vo
kietijoje, turi 2 mažus vaikus 
ir ligotą žmo;.ą. Aukas siųsti 
5iuo adresu. Rev. F. 'Gureckas, 

tuvių jaunimo auklėjimo klau
simu skaitys Annhorsto, Put-
nam, Conn., kolegijos lituanis
tikos profesorius dr. kun. V. 
Cukuras ir bus aptaiti kiti 
svarbūs pedagoginiai klausi
mai. 

faau josios Anglijos mokyto
jų valdyba į susirinkimą kvte-
čia visų parapijų mokyklų se-

rieiiė. Tai bus pirmas sio rudens | seles mokytojas, kunigus, šeš-
vaidinimas Chica^oj. Visi kviečiami, tadieninių lituanistikos mokyk-
•>a,nat>ti- \ų ir sekmadieninių mokyklų 
= = = = = = = = = mokytojus, visus buvusius ne-

nė. Seime dalyvavo per 100 de
legatų, kuriuos seserys kaži-
mierietės po pamaldų skaniai 
pavaišino. 

Kum A. Linkus, Šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas, ir Labda
rių Sąjungos iždininkas, prane
šė apie senelių prieglaudos pra
platinimą. Kun. S. Adominas, 

vų komitetų narius ir visus lie
tuvius, kurie domisi ir rūpinasi 
lietuvių jaunimo auklėjimu. 

"Dainavos" ansamblis: D?-
troite. L. B. Detroito apylinkės 
valdyba galutinai susitarė su 
"Dainavos" ansambliu. Daina-
viečiai koncertuos Detroite 
1956 m. sausio mėn. 14 d. 7 
vai. vakare VVestern augštes. 
nes mokyklos salėje. 

Bus išpildyta J. Žilevičiaus 
"Vytauto Didžiojo kantata" ir 

tešn? koncerto įvertinimą duo- Merkelio muzikinis montažas 
sime vėliau. , "Vestuvės be piršlybų", kurį 

režisuoja Alfonsas Brinką. 

Mich. 
—Mirė Pranas Petrulis. Spa

lio 1 d. Šv. Jono ligoninėje 
Santa Monica, Calif., mirė Pr. 
Petrulis, prieš 17 mėnesių nu
vykęs* į Kaliforniją iš Newark, 
N. J. 

— Milton Starkus ir Nina 

vykusiai vaidina ir Gpne Tier-
ney. CJinomaakopiniame pasta
tyme daug gražių gamtos vaiz
dų. Ypač įdomus priedas apie 
vulkano' įsiverž mus, kai Ii p-
sr.ojanti lava krinta į jūras. 

Areštavo policininką 
Policininkas Edvvard Hill, 35 

m. amžiaus, gyvenąs 5455 Har-
per a ve., arištuotas, nuo jo nu
plėšta žvaigždė ir atimtas re
volveris. Jis nusikalto tuo, kad 
su mergaite Lucille Minter, 31 
m., važiuodamas iš taver..ų, 
pamatęs skersai gatvę einantį 
72 m. senuką p?nsininką Ed
vvard Crcgo, išlipęs iš mašinos 
jį primušė ir paliko šaligatvy
je gulintį. Senukas antra para 
guli be sąmonės, nugabentas į 
ligoninę. Vienas praeivis mat!' 

ŽUVO l ie tuv i s S t a t k u s t u r ė t i T a i ' ž i n o m a « nepašalins 
Penki jaunuoliai žuvo, kai 

jie lėkdami 100 mylių greičiu 
per valandą trenkė j m?dį ir jų 

didžiųjų miesto sirenų. 

Britų laivas Chicagoje 
Pirmą kartą britu laivas at-

mašina buvo perskelta pusi.u^ p l k u k ė į Chicagą. Jo vardas 

Naujokaite susituoks spalio 22įt{* P o l i c m i n k o į k a i t i m ą , N -
d. šv. Kazimiero parapijos baž- t ė m i J ° 3° m a š i n o s n u m e r * i r 

taip nusikaltėlis buvo areštuo
tas 

nyčioje Los Angeles, Calif. 

X Vladas Būtėnas, vadovau-
Lietuvių senelių prieglaudos, j ą s Ateitininkų rengiamo kon-
kapelionas, patiekė platų pra- certo-baliaus propagandos ko-
nešimą apie senelių prieglau-į misįjaį> padarė pasikalbėjimą 
dos reikalus ir apskritai sene 
lių prieglaudos gyvenimą ir pa
žangą. 

Lietuvių Labdarių Sąjungos 
seime dalyvavo Vysk. V. Briz-
gys, prel. Ign. Albavičius, kan. | n ^ 

su sol. Aid. Stempužiene, kur 
solistė įdomiai nupasakoja sa
vo kaip dainininkės kelią ir pa
tiekia pluoštą minčių apie ame-

Kartu su 70—80 dainavi'čių 

J. Paškauskas, kun. P. Cinikas, j spaudoje prieš koncertą. 
MIC, ir kiti. X Dr. P . Karvelis Chicagon 

rikiečių dainos bei muzikos m2- p į ^ ^ kandidatui Petrui Griš-
Šis pasikalbėjimas tilps k e l i u i ^ ^ 1 ^ 8 , į valdybą pa

kviestas sekantis kandidatas 
Jurgis Rekašius, kuris jau da-

X B r i y t Česlovas Grincevi- atvyksta šeštadienį. Apie Lie- lyvavo valdybos posėdyje,» m. 
Hm. didelis ypač muzikos m e - ^ * P o U t i n e s " ^ a a k a s Eu-Į spaho men. 12 d. Ta.p pat K_ 
no ė->:bėias nirmininkauia ko- r°P°J e ^ ^ pranešimą sekma- Kodatiene, išsikėlusi gyventi j 
no g-'bejas, pirmininkauja ko Lietuvių au- savo vasarvietę, apie 50 mylių 
misijai, kun rengia d.deli Atei-. C1y» F , ^ .. . . • - 5 ; i _OT.ftri 
tininku koncerta-baliu lapkri- S ditorijoj, vyčių sendraugių va- nuo Detroito, atsisakė iš paren-
čio 5 d. Abu jaunieji solistai' ^ ~ Programa prasidės 4:30 ~imų komisijos pirmimnkes pa 
A. Stempužiene ir V. Verikai v a l p o p i e t r e i g U 
tis pirmą kartą gyvenime susi
tiks scenoje ir dalinsis koncer
to atsakomybe. Aiškumo dėliai 
primenama, kad koncertan 
kviečiami ne vien ateitininkai, 
bet visa Chicagos lietuviškoji 
visuomenė. 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

• B Į p y m m i " . " m f'.JM* ' '" J. > ii*ĘįJ*Ęmm*ĘĘ!į 

" D r a u g o " Administracija 
nuoširdžiai dėkoja už aukas 
Naujų Mašinų Fondui. Aukojo 
šie asmenys: 

J. Brizgys 1.00 
Mrs. E. Balis 1.00 
M. Bastys 1.00 
V. Bitinas 1.00 
E. Banevičius 1.00 
A. Duoblienė 1.00 
K. Dzevaltauskas 1.00 
V. Dubauskas 1.00 
P. Domkus 1.09 
J. Gudaitis 1.00 
J. Išganaitis 1.00 
M. Ivanavičieoe 1.00 
J. Jurėnas 1.00 
J. Juraitis 1.00 
A. Kezenius 1.00 
J. Kalvaitis 1.00 
P. Kolesinskas 1.00 
W. Kilesky 1.00 
J. Kavaliūnas 1.00 
V. Kreivys 1.00 
A. Liudžienė 1.00 

vai. popiet. 
X l>r. A. Milaknio pusbrolis 

menininkas Balys Milaknis su 
žmona ir dviem dukrelėm iš
plaukė iš Australijos į JAV ir 
tikisi pasiekti Chicagą šio mėn. 
pabaigoje. 

X Tėvų Jėzuitų vyresnysis 
T. Br. Krištanavičius lanko lie
tuvius jėzuitus Urugvajuje ir 
Brazilijoje. Grįš Chicagon spa
lio 26 dieną. 

XKun. P. Lukošius, šv. Kry
žiaus parapijos vikaras, išvyko 
rekolekcijų j Mundelein, 111. 
Grįš penktadienio vakare. 

X Jonui Jackui, 6504 South 
Rockwell, padaryta akių opera
cija ligoninėje. Jau atgavo nor
malų akių regėjimą. 

X Eduardas Piečius susituo
kė su Irena Smith. 

— Elena ir Juozas Koj;lla", 
gyv. Los Angeles, Calif., susi
laukė sūnaus. 

PRANCŪZIJOJ 
— Prancūzų spauda apie Pa

baltijo valstybių tragediją. Pri
spaustosioms Tautoms Ginti 
Unijos leidžiamas prancūzų 
kalba organas <wExif E t Liber-
te" š. m. Nr. 19/1955 paskelbė 
straipsnį apie "Pabaltijo vals
tybių tragediją", kuriame išsa
miai nušviečia jų dabartinę 
tragišką padėtį ir atkreipia 
laisvojo pasaulio dėmesį į pa-
baltiečių likimą. Leidinyje taip 
pat šiltai atsiliepiama apie 
Vliko Informacinės Tarnybos 
išleistą E. Turausko prancū
ziškai "Pabaltijo valstybių li
kimą" ir "Lietuvos kankinius". 

vyks ir solistas Algirdas B r a - Į T a m e ^ . ^ n u m e r y j e p a . 
z l s- skelbtas ir žinomojo prancūzų 

Pasikeitimai L. B. Detroi- generolo A. Niesselio straips-
to apylinkės valdyboje. A. Mi- nis apie Sovietų religinę politi-
siūnui pasitraukus iš U. B.* De- ką, kur, savaime suprantama, 

taip pat vykdoma pavergtoje 
Lietuvoje. 

VOKIETIJOJ 
—P. L. B. Vokietijos Krašto j 

valdybą sudaro šie asmenys: 
Pr. Zunde — pirmininkas, E. 
Simonaitis — vicepirm., kun. 
dr. J. Aviža — sekretorius, J. j 
Glemža — iždininkas, L Apy-, 
rubis — narys. 

AUSTRALIJOJE 
— St. Nelrabšlo ir L. Žygo 

kūrinius gražiai įvertino aust
ralų kritikai. Royal South 
Australian Society of Arfcs me
no parodoje tarp išstatytų 92 
australų dailininkų darbų savo 
kūrinius buvo išstatę ir du lie
tuviai dailininkai — St. Ne-, 

Batų rinkėja 
B?tty De Lage turi surinku-

Trys žuvo vietoje, o du mirė 
vežami į ligoninę. Tarp žuvu
sių yra ir V. Statkus, 17 m. am
žiaus, gyvenęs 2666 W. 39 p i , 
Chicagoje. Jaunuoliai važiavo 
į Starved Rock. Toki greitį jie 
išvystė ,vydamiesi W. Richardo 
automobilį, kurs nusukę į ša
lutinį k.lią, o šie paslydo, tren
kė į medį ir žuvo. Automobilio 
durys apsivyniojo apie medį, 
mašina trūko pusiau, žuvusių
jų batai, kūno dalys tapo iš
blaškytos aplinkui per 200 pė
dų. . 

Galima gauti tarnybą 
Centrine pašto įstaiga pra- Dievo niekas taip neįskaudi-

neša, kad pa s juos yra galima ^ k a i P apsileidimas savo pa
gauti tarnybų, ypač artejant Į * eig°se artimui. 

šv. Jonas Auksaburnis 

Manchester Pioneer, jis turi 
2,700 tonų talpos. Chicagoje 
jis pasikraus 600 tonų taukų ir 
gabens į Angliją. Sako, kad 
taip laivu nugabentus taukus, 
galės ten pardavinėti dvi:mis 
centais už svarą pigiau, kaip 
j e igu j ie būtų paimtu i* New 
\ orko. 

Krata tavernose 
Illinois policija padarė kratą 

penkiose tavernose ir konfis
kavo gembliavimo mašinų už 
$4 o r - . - . 

prieškalėdiniam laikui, kada 
padidėja darbas. Norintieji 
^auti tarnybą turėtų nuvykti į 
centrinę pašto įstaigą, ties Ca-

si 700 batų, bet ne tų, kurie ^ i r V a n B u r e n i r t e n a i k r e i p . 
nešiojami žmonių, o miniatiuri 
nių. Turi ir medinių klumpių 
Jos kolekcijoje ypač brangus 
dalykas — bato formos grai
kų lempa 2,000 metų senumo. 
Kolekcionierė gyvena 4000 W. 
VVashington, Chicagoje. 

— Vyskupo Paltaroko trum
pą katekizmą galima gauti pas 
kun. K. Simanavičių, 1559—25 
S t , Detroit 16, Mich. 

tis į kambarį Nr. 304. M tinis 
atlyginimas svyruoja tarp $3,-
466 ir $4,312. 

Įtaisas perspės atominį 
puolimą 

Michigano universiteto inži
nieriai išrado ir dabar tobulina 
įtaisą, kurs, prijungtas prie 
elektros laidų, perspės artė-

Ateitininkę koncerto-baliaus, •tu
ris įvyks 1955 iapkr. 5 d. \Vestera 
Ballroam, 3504 8. \Veatorn, kvieti
mai ir iš anksto gaunami šiose vie
tose: Bridįreiiorte J. Karvelio kny-
Įtryue, 3322 S. Halsted, Brighton 
Parke Ant. Valavičiaus krautuvėje, 
4359 S. Campbell. Martuiette Parke 
"Marginiuose", 2511 \V. 69 St. ir 
Cieeroj K. Stan^erbergo krautuvėje, 
1439 S. 49 A ve. 

KLEBONIJAI REIKALINGA SEI
MININKE. (Connecticut valstybė
je) . Malonios darbo sąlygos, (ieras 

i atlyginimas. Pageidaujama, kad kal-
jantį priešo lėktuvų puolimą, betų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Mokslininkai spėja, kad už po- lUiyt i : 

. ™ ' DRAUGAS. 2S34 S. Oakley Ave., 
ros metų apie 9 9 % namų ga- Į C h i c a K o ; „,., ^ x X r . ^0% 
lės tokį įtaisą už mažą kainą 

rP 

troito apylinkės valdybos ir 

— Vincentas Lukaševičius 
(Lukas), gyv. Boston, Mass., 
gavo žinią iš okupuotos Lietu
vos, kad jo žmona Elena Luka-
ševičienė-Parulskaitė mirė 1955 
m. kovo mėn. Karo audrai 
siaučiant, abu — vyras ir žmo
na — pateko Vokietijon. Vin
centą vokiečiai paėmė dar-jliubšys ir L. Žygas. Jų darbai 
bams, o ji liko Rytprūsiuose, Į gražiai įvertinti australų kri-
iš kur rusai ją grąžino į Lietu- tiku ir spaudos. 

C H I C A G O S ŽINIOS 

: ^ 

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

VALANDA KAUNO OPEROJE 
W x 

Programą Išpildo Garsusis 

TORONTO "VARPO" CHORAS 
Vadovaujamas St. GAILEVIČIAUS 

KANADOJ 
— Kazys Pauža, 59 metų, gi

męs Vilkaviškio apskrityje, mi* 
ręs po sunkios ligos, palaidotas 
Brooks miestelio kapinėse, Al-
bertos provincijoje. 

— Albertos provincijoje šiais 
metais javų derlius puikus, 
ypač gerai užderėjo kviečiai. 

— Sesuo M. Ostiara, Nekal
to Prasidėjimo Seserų vienuo
lijos narė, šįmet baigė Toron
te Gailestingų seserų mokyklą, 
gerai išlaikė valstybin'us egza
minus ir spalio 8 dieną baigė 
atlikti reikalingą stažą. Ji dirbs 
tos pačios kongregacijos laiko
mam kūdikių lopšely Toronte, 
kuriame šiuo laiku yra 85 kū
dikiai. 

Dievo kairioji ranka 
Woods teatre rodomas fil

mas, pavadintas "The Left 
Hand of God". Daugelis šiuo 
filmu domisi dėl jo nepapras
tos istorijos. Pavaizduojamas 
britų lakūnas, kurs nukrito Ki
nijos gilumoje. Jis pateko pas 
vienos srities vadą-banditą, 
kurs turėjo ištisą savo kariuo
menę ir siausdavo po apylinkę. 
Tasai privertė belaisvį tarnauti 
jo daliniuose. Kartą tie bandi
tai peršovė kunigą misionierių. 
Belaisviui pasidarė nepaken
čiami tokie žiaurumai. Jis per
sirengė nužudytojo kunigo 
drabužiais ir pabėgo. Taip jis 
pasiekė misijų stotj, kuri nebe
turėjo kunigo ir buvo priimtas 
kaip kungas. Dėl nebuvimo su
sisiekimo jis negalėjo toliau 
bėgti, turėjo laukti karavano. 
Jis stengėsi gerai kunigo parei
gas eiti, nors kartais prasiverž
davo kario kietumas. Čia jisai 
susipažino su gydytojo šeima, 
o taipgi su viena gail. seseri

mi, kuri vyrui žuvus, buvo at
sidavusi gelbėjimui atsilikusių 
žmonių misijų kraštuose. Ta 

, gail. sesuo pamilo aną buvusį 
belaisvį, dabar kunigo drabu
žiuose. 

Anas banditų vadas patyrė, 
kur slapstosi jo buvęs belais
vis. Atvyko su savo kariais į 

j misijas. Tariamasis kunigas ne-
| Bislėpė, bst stojo su juo į dery
bas. Prašė nenaikinti žmonių, 
nei misijos stoties. Sutarė, kad 
mes kauliukus. Jei laimės ban
ditų vadas, tas tariamasis ku-

.nigas turės tarnauti jo kariuo
menėje, jei pralaimės — pasi
trauks nieko nepešęs. Laimėjo 
tas pabėgėlis belaisvis. Bandi
tai pasitraukė. Žmonės dar la
biau ėmė gerbti tariamąjį ku
nigą, tačiau jis pranešė dvasi
nei vyriausybei visą tiesą. Bu
vo atsiųsti du tikri kunigai, o 
jis pasitraukė iš to krašto. 

Filmas įdomus, meniškai ge
rai pastatymas. Humphrey Bo-
gart amerikiečio belaisvio vaid
menį gerai atlieka. Taip pat 

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

SOKOL SALĖJE 
2345 South Kedzie Avenue . . . . . . . . . Chicago 8, Illinois 

Biletų kaina asmeniui .» $2.50 

Rezervuokite biletus iš anksto Iš viso tik 1250 vietų 

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

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

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

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

•DRAUGO" AdMnistracija M1 

KONCERTO BILIETUS GALITE PIRKTI ŠIOSE VIETOSE: 
KARVELIS, 3322 S. Halsted St.; MARGINIAI, 2511 W. 69th St. 
PETNYČIA. 4501 Sff. Talman Ave. METRIKS. 1804 W. 47th St. 

STANGENBERGAS. 1439 So. 49th Ave. Cicero, IU. 
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