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EiSENHOWER LIGOJ NESĄ KOMPLIKACIJŲ 
Lenkų ir vokiečių santykiai 

V. L1TERSKIS, Vokietija 

Tarp lenkų ir vokiečių yra, sės vėl nori mums Vilnių pa-
didelių ginčų, bet politinių inte-! grobti. 
resų bendrumas dabar riša abi Emigrantinai lenkai nori 
tautas. Yra pagrindo tikėti, kad! "Didžiosk>3 Lenkijos" nuo Ste-
interesų bendrumas atneš len- tino ligi Rumunijos ar net Juo
kams ir vokiečiams santykių ; dosios jūros. 1920 metais lenkii-
pagerėjimą. Abi valstybės pra-! kasis imperalizmas pagrobė treČ 
lošė II Pasaulinį karą. Pralošto dalį mūsų žemių. Dabar lenkai 
karo žaizdų užgydymas yra len-'nori atgauti prieškarinės Lenki, 
kų ir vokiečių politikos tikslas.; jos rytines sienas ir vakaruose 

Bet lenkus slegia sunkūs II užsitikrinti Oderio-Neissės lini-
Pasaulinio karo atsiminimai. Na ją, kuri esanti "natūrali vakarų 
cių darbai nėra užmiršti. Bet siena". Yra senas lenkų šūkis: 
1944-45 metais lenkai vokie- viskas arba nieko! Bet tas "vis-
čiams atsilygino nemenkesnių kas" neturi ribų. 
brutalumu. Buvo baisus lenkų 1919 metais susikūrė "Did-
kerštas prieš vokiečius. Prieš žioji Lenkija" kaip pylimas prieš 
nacių nusikaltimą atsakyta nu- • vokiečių "Drang nach Osten" 
sikaltimu. Bet dabar lenkams ir ir rusų "Drang nach Westen". 
vokiečiams pasidarė aiškus at-Šita tariamoji misija sukėlė ne
siskaitymo beprasmiškumas, paprastą lenkų išdidumą ir no-
Pikto grandinė dabar turi būti, rą grobti svetimas žemes. Bet 
nutraukta. Senoms sąskaitoms to išdidumo dėka lenkų likimas 
turi būti padėtas gryžius. Atei- buvo šitoks: po antro Pasauli-
tis, bet ne praeitis, yra lenkų nio karo Lenkijai buvo lemta 
ir vokiečių santykių pagrindas, atsisėsti tarp dviejų kėdžių. 

Vadinasi, vokiečių ir lenkų: Yra atskirų lenkų, kurie turi 
derybos ? Bet kas dabar gali bū- blaivią galvoseną, bet kelios 
ti derybų partneriai? Tiesa,! kregždės nesudaro pavasario. 
Pankow0 (rusų zonos) ir Va*-| Lenkų ir vokiečių santykių 
šuvos vyriausybės užmezgė san- sureguliavimas turi prasidėti 
tykius. Bet šitų santykių cent- nuo gerai išdirbto federatyvine 
ralė yra Maskva. Pankowas nė-1 Rytų ir Vidurio Europos plano, 
ra Vokietijos vyriausybė. Var- Bet dabar tas planas neturi re-
šuva tėra Maskvos įrankis. Va-j alaus pagrindo. Išlaisvinimo ka-
dinasi. Pankowas ir Waršuva ras yra tuščia svajonė. Rytų ir 

, . _ N « * M W H I H " • P P U1IIJ IIJPH* I Po širdies smūgio prezidento 

padėtis esanti patenkinama 
— -

DENVER, nigs. 26. — Prez. Eiaenhoweris šeštadieni po 
vidurnakčio turėjo širdies smūgi ir dabar guli armijos ligoninė
je deguonio palapinėje. 

Pradžioje buvo pranešta, kad JT 7 ' "•** 
prezidentas turi nemalonumų su D e m o k r a t e e k s p e r t a i 
skilviu, bet už kelių valandų se- . . v - - , . 
kė pranešimas, jog prezidentą! ***** ž e m e s UK| 
ištiko širdies smūgis dėl širdi j CHICAGO, rūgs. 26. - Rinki-
krauju maitinančioje arterijoje m a m s besirengdami, demokratai 

Rusai apleidžia Austriją. — Ivanas neatrodo besidžiaugiąs grįždamas tėvynėn, tačiau Bruck mieste-
lia gyventojai savo džiaugsmą reiškė triukšmingai, kai čia matomas paskutinis sovietų kareivis išvy
ko iš jų miesto ir iš Austrijos. (INS) 

nėra tikri derybų partneriai. 
Pankowas ir Varšuva pasira-

Vidurio Europos šeimininkas 
yra bolševizmas, be kurio prita

šė sutartį, kad Oderio-Neissės rimo niekas negalės pasikeisti, 
demarkacijos linija yra "amži-j Atrodo, kad padėtis be išeities, 
nos taikos riba". Vokiečiams ta. Vis dėlto kalbėtis su vokiečiais 
riba sukelia pasipiktinimą. Sie- lenkai turi intereso. Lenkų ir 
nų klausimas yra lenkų ir vo- vokiečių santykių klausimas yra 
kiečių santykių pagrindas. Bet visų Rytų ir Vidurio Europos 
tuo nepasakyta, kad visi lenkų problemų raktas. Po antro pa-
ir vokiečių pasikalbėjimai turi, saulinio karo Lenkija pastumta 
prasidėti nuo šito klausimo. Vis 
dėlto lenkai turi būti įtikinti, 
kad ketvirtadalio žemių prara
dimas vokiečiams nebus pake
liamas. 

Dabar, kada vokiečiai pasida
rė svarbus Europos politinis 
veiksnys, santykių klausimas i-
ma rūpėti lenkams. Varšuva no
ri pasikalbėjimų su Bonna. Bet 
Bonna atmeta Varšuvos reikala
vimą pripažinti Oderio-Neissės 
liniją rytinėmis Vokietijos sie
nomis. Adenaueris, Vakarų Vo
kietijos kancleris, aiškiai pasa
kė: "Vokietijos rytinių sienų 
pakeitimas nėra diskusijų pa
grindas. Smurtu padarytų pa
keitimų nepripažinsim". 

Bet iš kitos pusės lenkų ir 
vokiečiu sienų klausimas nėra 
tik lenkų ir vokiečių reikalas. 
Tą padėtį sukūrė Potsdamas. 
Be šito pagrindinio klausimo 
yra ištisa eilė kitų klausimų, dėl j visa serija 
kuriu verta Varšuvai ir Bonnai 
sue;ti prie vieno stalo į kontak 

į Vakarus. Bet vokiečiai ugdo 
lenkų ir vokiečių santykių re-
vizionizmo idėją, kuri kada nors 
taps kūnu. Tada lenkams bus 
tik vienas pasirinkimas: "Zu-
rueck nach Osten". 

Sovietuose bandomi 
atominiai ginklai 

WASHINGTONAS, rūgs. 26. 
— Atominės Energijos Komisija 
praneša, kad Sov. Rusijoje šio
mis dienomis yra įvykęs kitas 
atominis sprogdinimas, kas reiš
kė , jog Kremlius bando visą se
riją atominių ginklų. 

Apie pirmą šiais metais Rusi
joje įvykdytą sprogdinimą ta 
pati komisija pranešė rugp. 4 d., 
pažymėdama, kad sprogimas įvy 
ko prieš kelias dienas ir grei
čiausiai bus ne vienintelis, bet 

Maroke paraginta 
šiandien bruzdėti 

RABATAS, rūgs. 26. — Kai 
Prancūzijos atstovas tariasi su 
prancūzų kolonistų ir arabų at 
stovais dėl regentų tarybos ir 
vyriausybės sudarymo bei sul
tono pašalinmo laiko, kantrybės 
mažai beturį kraštutinių nacio
nalistų vadai šiandien skelbia 
Maroke visuotinį streiką ir įspė
ja ką reikia, kad streiką gali 
lydėti labai kruvinos riaušes. 

Jaučiama, kad derybos dėl re
formų plano pradėjimo vykdy
mo yra sukumpusios dėl pran
cūzų kolonistų ir jų šalininkų 
arabų boikoto. 

Amnestija Rumunijoje 
BUKAREŠTAS, rūgs. 26. — 

Rumunijos komunistai skelbia 
plačią amnestiją politiniams ka
liniams. 

Motyvai ir amnestijos apim
tis suredaguoti panašiai, kaip 

Peronas išleidžiamas užsienin; 
Lonardi valdžios darbų kryptis 

įvykusio užsikimšimo. atsidėję tiria žemės ūfeio gami-

BUENOS AIRES, rūgs. 26. — Peronui leista išvykti Para-
gvajun, o su jo šalininkais vyksta susirėmimas Rosario mieste. 
Esama peron!stų bruzdėjimo ir Cordoboje. 

Revoliucinė Lonardi vyriausy
bė pagerbė Lotynų Amerikos da 
linai rašytą dalinai nerašytą 
įstatymą, kad revoliucijose pra
laimėję gali išvengti persekioji
mo apleisdami'-savo kraštą. Iki 
Paragvajaus sienos Lonardi vy
riausybė garantavo Peronui sau 
gumą. Į Paragvajų išleidžiamas 
ir paskutinis Perono užsienio 
reikalų ministeris Martinez bei 
laivyno kapitonas Noguera. Ga
lės išvykti užsienin ir kiti as
mens, kurie yra pasislėpę sve
timose atstovybėse ir panorės 
kraštą apleisti. 

Lonardi vyriausybė jau suda
ryta. Ministeriai parinkti daugu-

paskutinioji Sov. Rusijos amnes • • * j š c i v i l i u - P a t s Lonardi yra 
tija. 

Pereitą savaitę JAV atstovas 
tris kartus užmezgė kontaktą su 
Rumunijos užsienio reikalų mi
nisterija dėl Amerikoje gimu
sių asmenų ar amerikiečių vai
kų išleidimo iš Rumunijos, jei 
jie norėtų išvykti. Tokių esą 
371. 

Taipgi apie 1,000 rumunų no
rį prisijungti prie savo artimų 
giminių Amerikoje, kurios atsto 
vas ir ta rūšimi asmenų esąs su
sirūpinęs ir darąs žygių, kad jų 
išvykimo netrukdytų. 

Pabegeliy imigracija 
stiprokai pajudėjo 

VVASHINGTONAS, rūgs. 26. 
— Iki rugsėjo 2 d. pagal JAV 
pabėgėlių imigracijos įstatymą 

Apie Sov. Rusijoje vykusius atvyko Amerikon 33,523 asmens, 
tą. Bonnos ir Varšuvos kontak-1 atominius sprogimus 1954 m. o dabar vizas jau yra gavę dar 
tas yra abiem pusėm naudingas. 
Atrodo, kad dabartiniu laiku 
Bonna ir Varšuva nori turėti 
tiesioginį kontaktą, nors tam 
priešinasi Pankowas. 

Kitas kelias vokiečių ir lenkų 
pasikalbėiimams yra egziliniai 
lenkai. Lenkų emigrantų rolė 
yra didelė. Yra ištisa eilė trem
ties politin;u veiksnių, kurie no
ri atstovauti laisvą Lenkiją, ši
tie veiksniai turi Amerikos ir 
Anglijos paramą. Bet egzilinių' 
lenkų balsai nesudaro vokie
čiams d-Mig džiaugsmo. Atrodo, 
kad egzilinių lenkų ir vokiečių 
pasikalbėjimui nėra bendro pa- U 
grindo, tuo pačiu ir prasmės. E-
migrantiniai lenkai yra ryškiau
si lenkiško imperalizmo atsto
vai : jie siekia ne tik rytinių Vo
kietijos žemių, bet iš kitos pu-

amerikiet'ški 
spalio 26 d 

šaltiniai pranešė 20,000 asmenų, tačiau šie JAV 
krantų dar nėra pasiekę. 

Anglijos užsienio tarnybos pareigūnai Guy Burgess (kairėje) ir 
MacLean, dingę 1951 m., dabar oficialiai žinomi esą Sov. Rusijoje 
ir jai tarnavę ilgą laiką išdavinėdami Anglijos paslaptis. (INS) 

prezidentas ir vyriausybės gal
va. Viceprezidentu parinktas 
adm. Rojas, vadovavęs Peroną 
nuvertusiam laivynui. Pagrindi
nės teisingumo ir vidaus reika
lų ministerijos pavestos dr. Bus-
so. Paskirti nauji ir visų polici
jos šakų vadai. 

Naująją Argentinos vyriausy
bę jau pripažino Vatikans, Ang
lija, JAV, Venezuela, Brazilija, 
Uragvajus, Peru, Gilė ir Ekva
doras. 

Iš prez. Lonardi inauguraci
nės kalbos darytina išvada, kad 
jo vyriausybė bus demokratiška, 
padarys taiką su Bažnyčia, bus 
aiškiai antikomunistiška ir drau 
giška Amerikai, bet atsargi bi
čiuliautis su jos kapitalistais. 

Lonardi paskelbė norįs visų 
partijų bendradarbiavimo, išsky
rus komunistus, atstatysiąs 

Maskva ratifikavo 
sutartį su Bonna 

MASKVA, rūgs. 26. — Sovie
tų augščiaueioa tarybos prezidi-
jumas ratifikavo susitarimą su 
V. Vokietija dėl diplomatinių 
santykių atnaujinimo. Vokieti
jos parlamentas susitarimui 
vienbalsiai pritarė pereitą penk
tadienį ir apie šitai buvo pra
nešta Maskvai per jos ambasa
dorių Paryžiuje. 

Iš vokiškų šaltinių žinoma, 
kad V. Vokietijos ir S. Rusijos 
ambasadoriai Paryžiuje jau pra
dėjo pasitarimus dėl ambasado
rių paskyrimo, jų kelionės ir 
įkurdinimo. 

Maskvos pa?kubėjimas susi
tarimą ratifikuoti rodo, kad ji 
nori Bonnos ambasadorių turėti 
kuo greičiausiai. Spėtina, kad 
ambasadoriais bus pas:keista 
dar prieš Ženevos konferenciją. 

Soviety pareiškimuose 
nerasta nieko naujo 

NEW YORKAS, rūgs. 26. — 
Sov. Rusijos šio momento politi
ką turėjo išryškinti Molotovo 
kalba Jungt. Tautose ir Bulga-
nino laiškas prez. Eisenhoweriui, 
nuorašus pasiunčiant ir Edenui 
su Faure. 

Jungt. Tautose dabar susis
pietę diplomatai vienbalsiai tei
gia, kad abiejų Kremliaus vadų 
žodžiai nieko naujo į dabartinę 
padėtį neįnešė, nes abudu pra-

Pirmas gydytojų pranešiinas m u i r į n i n k u pajamų padėtį, 
sake, kad širdies smūgis buvo k a d P * 1 * 1 1 ^ medžiagos naujai 
sUpnas, bet vėliau žodis "silp- k o n & r e s o sesijai ir rinkiminei 
nas" iš pranešimų iškrito. Va- P^Snimai. Visi ekspertų posė-
karykštis pranešimas sakė kad * * " ^ ^ ^ CW«8°Je. Vienas 
ligonis praleido naktį ramiai, ne j a u 3™ l ^ * 8 ž i o s s ^ t ė s P a 
buvo jokių komplikacijų, krau- f10*' ° k i t a s n u m *tytas lapkri

čio mėn. Vienas studijavęs da
bartinę padėti, o antrasis jau 
bandys formuluoti pasiūlymus. 

Egiptas panaikino 
bažnytinius teismus 

KAIRAS, rūgs. 26. — Egipto 
vyriausybė panaikino muzulmo-
nų, krikščionių ir žydų baiziyti-

jo spaudimas ir pulsas patenki-

Suprantama, kad atšaukti ne
ribotam laikui visi prez. Eisen-
howerio numatyti pasimatymai 
su asmenimis ir niekas negali 
pasakyti, kada prezidentas pa
jėgs prie pareigų grįžti. Teks 
išspręsti, kokias pareigas prezi
dentas galės pavesti viceprezi
dentui ir kitiems asmenims, nes niue teismus. Visos jų kompeten 
ligonio gijimas pareikalaus sa
vaičių. 

Ii Amerikos ir užsienio plau
kia simpatijos pareiškimai prez.! civilių teismų. 
Eisenhowerio šeimai ir linkėji
mai greit pagyti. 

Prez. Eisenhowerio netikėta 
liga respublikonų partijoje sukė
lė paniką, nes dabar jau sunku 
besitikėti, kad jis bus jų prezi
dentiniu kandidatu antram ter
minui. O viskas buvo planuota 
taip, jog nereikės kito kandida
to jieškoti. 

ei joje buvusios bylos, neišski
riant skyrybų ir turto paveldėji
mo, ateityje bus sprendžiamos 

Susitarimo globėjai 
tiria skundus 

ir radijo naudojimo laisvę. 
Su Vatikanu padarysiąs kon

kordatą, kurio Bažnyčia labai 
seniai nori. 

Užsienio palitikoje bus tas pa
keitimas, kad Argentina neno
rės užimti kažkokios trečios vie
tos tarp komunistų ir laisvojo 
pasaulio, kaip pretendavo Pero
nas, bet bus aiškiai laisvųjų blo
ko pusėje. 

Su JAV santykiai bus drau
giški, bet JAV kapitalas privile
gijų neturės. Perono duota kon
cesija Kalifonrios Standard jieš 
koti naftos naujosios vyriausy-
bės nebus pripažįstama. Toks ; 8 f n ' ų * * * • * ™nst*riai P"*J° 

spaudos, susirinkimų, religijos!n e š ė . k a d S o v - Rusijos pozicija 
niekur nepasikeitė. Po Moloto
vo kalbos įteikta Jungt. Tau
toms priimti rezoliucija nusi
ginklavimo klausimu Vakarams 
prrmtina be ginčų, nes rekomen 
duoja dirbti tą darbą, kurį da
bar jau dirba nusiginklavimo 
komisija — svarstyti įteiktus 
pasiūlymus. 

Pacifiko sąjungininkai 
politikos nepakeis 

VVASHINGTONAS, rūgs. 26 
— Cia posėdin susirinkę JAV, 
Australijos ir N. Zelandijos už-

Viceprezidentas Nfatonas va
kar pranešė Washingtone, kad 
vyriausybės darbai vyks kaip 
vykę nežiūrint prez. Eisenhowe-
rio ligos. Prezidento nustatyta 
linija visais klausimais bus se
kam be sunkumų, nes ji esanti 
aiškiai jo nusakyta. 

Kipre vel neramu 
NICOSIA, rūgs. 26. — Britų 

kariuomenė ir policija patruliuo
ja visas Kipro salos gyvenvie
tes, nes dauguma gyventojų vie
nu ar kitu būdu pakilo reikšti 
protestus ryšium su Jungt. Tau
tų atsisakymu šioje sesijoje 
svarstyti Graikijos reikalavimą 
leisti salos gyventojams apsis
pręsti dėl salos prijungimo prie 
Graikijos. 

Graikijos vėliava iškeldinėja-
ma augs tose vietose — anglai 
nespėja ją nuimdinėti. 

• Pakistano gen. gubernato
rius Ghulah Mohammed visai pa
sitraukė iš tų pareigų. Jam ir 
premjerui Ali pasitraukus, Pa
kistane baigėsi Muzulmonų Ly
gos gadynė. 

LONDONAS, rūgs. 26. — Ang 
lija ir Sov. Rusija vedanti pa
sitarimus dėl taikos Indokinijo
je išgelbėjimo. Konsultacija pra
dėta po to, kai komunistinio 
Vietminh vyriausybe pasiskun
dė, jog Ženevos susitarimui gre
sia pavojus. 

Skundo turinys nepaskelbtas, 
bet manoma, kad komunistai 
nori prispausti pietinį Vietna
mą sutikti su rinkimais jiems 
palankiomis sąlygomis. 

Nelaime Meksikoje 
GOMEZ PALACIO, rūgs. 26. 

— Šioje Meksikos vietoje įvyko 
didelė nelaimė, kai du dinamitu 
prikrauti sunkvežimiai dideliu 
greičiu įlėkė į keleivinį trauki
ni ir jį visą susprogdino. Kiek
viename sunkvežimyje buvo po 
7 tonas dinamito. 

Žuvusių yra daug, bet tikro 
skaičiaus nustatyti gal nepasi
seks, nes kūnai sudraskyti. 

• Iš Rusijos grįžęs amerikietis 
metodistų dvasininkas skelbia, 
kad Rusijoje esą daugiau tikėji
mo laisvės negu jis matęs Lenki
joje, Vengrijoje ir Čekoslovaki
joje. 

Kalendorius 

Rugsėjo 26 d.: šv. Izaokas 
Joguos. Lietuviškas: Gražina. 

jau yra oficialus pranešimas. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, tempera
tūra be žymesnio pasikeitimo. 

išvados, kad santykiai tarp ko
munistų ir Vakarų nėra tiek pa
gerėję, kad pateisintų budrumo 
ir apsiginkTavimo sumažinimą. 
Dar maža komunistų darbų "Že-

Saulė teka 6:42, leidžiasi6:43. .nevos dvasiai" paryškinti. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— šiandien Vienoje paraduoja pirmieji Austrijos kariniai 

daliniai. Sovietu kariuomenė jau esanti Austriją apleidusi. 
— Vilko užsienio tarnybos valdytojas dr. Petras Karvelis 

atskrido iš Vokieti tos New Yorkan dalyvauti Pavergtu iu Tau
tų seime kaip lietuvių delegacijos narys. Laukiama ir Edvardo 
Turausko, kuris turi atvykti CDUCE atstovauti. 

— Sovietai sugrąiina amerikiečiams lakūnus ir lėktuvą, ku
ris per klaidą pereitą Šeštadienį nusileido Vokietijos Sovietų zo
noje. 

— Gen. Romulo, Filipinų atstovas Jungt. Tautose ir komu
nistų lamdyto jas ui tautų pavergimą tarptautiniuose sambūriuo
se, vėl paskirtas FiUpinų ambasadoriumi Washingtone. 

— Izraelio vyriausybė per ambasadorių Londone paprašė 
Anglijos vyriausybę sutikti dabar garantuoti Izraelio sienas. Ang 
lija ir JAV sutiko jas garantuoti po Arabų-Izraelio taikos sutar
ties sudarymo. 
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Anglikonų krize ir konvertitai 
J. KUZMICKU, D. Britanija 

LOS ANGELES IV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONIJA 

Rugsėjo 7 d. perėjo į katali
kų tikėjimą žymus anglikonų 
dvasiškis ir kelių knygų auto
rius \Yaltcn Haniiah. Jo atsi
vertimas juoba reikšmingas, 
kad anglikonų bažnyčios hie
rarchijoje jis užėmė palyginti 
augštą vietą: buvo 2,000 narių 
gausumo augštųjų anglikonų 
dvasiškių "Apreiškimo g:u-
pėr." sekretorius. 

K j z ę anglikonų 'bažnyčioje 
sukėlė jos dignitorių sprendi
mas pripažinti Pietų Indijos 
Bažnyčią. W. Hannah yra ket
virtasis anglikonų dvasiški 3, 
kuris kelių pastarųjų savaičių 
bėgyje perėjo j katalikų tikė
jimą. Eile kitų dvasiškių šiuo 
metu yra katalikų kunigų ins
truktuojami. 

W. Hannah pareiškimas 

Savo lemiamo sprendimo 
įvykdymo išvakarėse Hannah 
paskelbė pareiškimą, kuriame 
atvirai pažymi: "Baimė ir neti
krumas anglikonų bažnyčioje 
po praėjusio liepos mėnesio su
sirinkimo (kuris nutarė pripa
žinti P. Indijos Bažnyčią) yra 
didesni nei iš šalies atrodo... 

"Buvo perdėtų pranešimų, 
tačiau gerai žinau, kad yra 
daugiau anglikonų dvasišk y, 
kurie eina tuo pačiu keliu kaip 

Tačiau ir to, kas ligšiol pa
daryta, užtenka, kad daugumai 
augs J. anglikonų dvasiškių, t -
kinčių į vyskupystės apaštališ
ką jpėdininkystę, atrodo, jog 
anglikonų * bažnyčia nepataiso
mai susikompromitavo. Ta 
proga W. Hannah tvirtina: 

"Pastarieji įvykiai P. Indijo
je ir kitur man aiškiai parodė, 
kad anglikonų bažnyčia nejal 
skalbtis esanti Katalikų Bįžn-
nyčios "atžala". 

Ir toliau: "P. Indijos baž 
nyčios konstitucija aiškiai nu
rodo, kad tos bažnyčios inten
cija pripažinti vyskupystės val
džią yra paremta viltimi su
jungti įvairius protestantų dva 
siškius, o ne dieviška valia 
įsteigtos apaštališkos įpėdinin-
kystės tęstinumas". 

\V. Hannah asmuo 

Naujoji šv. Kazimiero parapijos klebonija Los Angeles, Calif., mieste; už joa matyti pampi jos sal<*. 

KVĖPAVIMO TAKU UŽDEGIMAS 
DR. A. LUr ONIS, Iowa 

Greitos eigos (akutinis) č i a u puola ir pribaigia. 6i li-
T ~ * « r t -P l a u č h * kvėpavimo takų užde- g a yra taip labai kankinanti 

V. Han ih buvo Londono „ . _ **7Z?* ^ u - l mmšm Z IZZL3 " . . . . hcv^k ^ 

buvo ban 
w n*jui*u K x L s i m a s paprastai tęsiasi apie i r paplitusi, kad jau 

sv. Augustino angį. bažnyčios M s a y a i t e g T B į 8 e n ė j u s i o rt tf turimų vaistų 
garbės vikaras. ^ V^f\^~ {chroniško) bronchito auka 
lias knygas, ^ s m ^ r k e n c i a s ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^Ma, 

jei nesigydo. 

Kas serga 

laisvamanius ir jų įtaką angį. 
bažnyčioje. 

Jis pats savo laiku buvo pa
kviestas įstoti į masonų lcžą. 

rečiau benaudojamos. Penicili
nas daug padeda, nes veikia 
prieš didesnį įvairių bakterijų 
skaičių, negu anksčiau naudoti 
sulfonamidai. Laike paskutinių 
kelių metų daug naujų antibi
otikų surasta, kurie dar veiks-

lr bato Ol/ympie 2-416* 

DR. P. KISIELIUS 
Ū D Y T O J A S IR CHIRURGAI* 

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 
Butas 1520 So. 4»th A ve. 

Ofiso telef. LAfayette I-I210, je< 
aeatslliepia, laukite KEdzie 1-286* 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 & Archer A ve, 
VAU Kasdien popiet nuo 12-2:10 ? 
Vak pirm., antr., ketrlrt. «-8:8i v. 

Trečiadieniais tik susitarus 

Dr. Nina KRIAUČEIIŪNAITĖ 
(Oydytoja Ir Chirurge) 

MOTERŲ LIGŲ IR AKUŠERIJOS 
SPECIALISTĄ 

2750 We*t 71st Street 
(kampas 71st ir California) 

Tel. ofiso ir re*. REpublic 7-4146 
Vai. 11-2 ir 6-* v. v. fteftt. 1-4 p. p. 

Kitu laiku pagal susitarimą 

0R. IRENA KURAS 
(Gydytoja Ir Chirurge) 

R r i i I K I V IR TAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ 

7156 S o u t h W e e t e r n A 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Nauja* adresas: 4255 H. 63rd St 

Ofiso U I . KEl ia * * * 6-4410 
Rezki. tdet . G R m e b i l e-06l< 

Valandos: l—8 p. m. T—t p m 
Penktadieni tik popiet. 

Trečiad. ir i e i tad . pasai sutarti 

Ofiso teL CLtffide 4-28M 
Reartdendjos: LAfayette S-1171 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 West 47th Street 
Kampas 47tn Ir Hermitage 

Vai.: nuo 2 iki 4 ir 6 iki s> v. rak 
Sestad nuo 2 iki 6 ra!., iiskyr. sek. 

dyti gydymui. Kadangi dau- m i n « i a u g e l b e t i k v ž P a v i r a o t a 

Be atskirų chroniško bron-
Tačiau pirma pasiryžo gerai chito atvejų vaikuose, suaugu-
išstudijuoti masoneriją ir jos šiuose virš 40 metų amžiaus 
tikslus. Tuo tikslu jis kreipėsi I ši liga vyrauja. Iš dalies ligai 

ir aš, ir aš neabejoju, kad seks j žinomą jėzuitą kun. Ant. Ste-' palankumas organizme gali 
dar daugiau". phenson, kuris taipgi domisi būti paveldėtas. Keletas iš jau 

Sekantį mėnesį Apreiškimo tuo klausimu ir kuris viso to!turimų ligų bei organizmą silp-
grupės nariai šaukia susirinki- išdavoje rugsėjo 7 d. priėmė jį ninančios aplinkybės pagreiti 

"Hannah tų trijų metų tėgyje 
atliko ilgą kelionę". Dabar jis 
tikisi būti priimtas į Beda Ko
legiją Romoje, kad vėliau ga
lėtų priimti katalikų kunigo 
šventimus. 

Milionas rožių lapelių iš 
lėktuvų 

mą, kuriame jie svarstys sa-; i Kat. Bažnyčią. 
vo ateities reikalus. Tikima, | K un. Stephenson, kuris jj pa-
kad daus paskelbs jog daug.au ^ t r e j u s .. 
neįmanoma pasilikti anglikonų 
bažnyčios žinioje. 

Apreiškimo grupė, kuri pa
sirinko tokį vardą pagal to 
vardo anglikonų bažnyčią Lon
done, buvo įsteigta 1951 m. Ją 
sudarė dvasiškiai, norėdami 
piešai protestuoti prieš angli
konų Bažnyčioje stiprėjančią 
tendenciją artimiau susijungei 
su neokonformistų sekta. 

Klausimo esme 
Šita grupe, kurioje gausiau

siai atstovaujami "anglo—ka
talikai", su dideliu susirūpini
mu sutiko Susirinkimo nutari
mą, pripažįstantį P. It~dij03 
Bažnyčios šventimų ir konse
kracijos pripažinimą. 

Minėtą bažnyčią sudaro ke
turių anglikonų vyskupijų mi
šinys, apimąs metodistų, kon-
gregacionalistų ir presbiterio
nų bažnyčias. P. Indijos teri
torijoje. Šita unija, kol kas 
yra bandymo stadijoje ir truks 
dar 22 metus, kol anglikonų 
bažnyčia nutars, ar verta su ja 
susijungti. 

na susirgimą chronišku bron
chitu: riebumas, dusulys, plau
čių uždegimas, arterijų sukal-
kėjimas, nugarkaulio iškrypi
mas, stiprus rūkymas ir kt. 

Chroniškas bronchitas yra 
labai pavojingas senesnio am
žiaus žmonėms, nes susinešio-
jusį organizmą kitos ligos grei-

giau susirgimų pasitaiko drėg
nose vietovėse ir sakesniame 
ore, tai dažnai pagelbsti persi
kėlimas gyventi į šilto sauso 
klimato apylinkę. Neturint to
kios galimybės reikia stengtis 
nors darbą gauti šiltose sauso
se patalpose. 

Nerūkyti ir negerti 
Nevartok nikotino ir negerk 

alkoholinių skysčių, jei sergi 
chronišku bronchitu. Jūsų gy
dytojas prirašys vaistų: prasi-
p4ės kvėpavimo takai, sudary
dami galimybę laisvai pašalinti 
pūlius ir sugedusias gleivinių 
sienelių atbrailas; sumažės ko
sulys nakties metu, palengvės 
bronchų traukuliai. Tačiau 
kartais operacija yra reikalin
ga pašalinti sugadintą plaučių 
dalį arba kvėpavimo gerklės 
išvalymui. .»• ; 

Penicilinas gelbsti 
Antibiotikams a t s i radus 

šventosios novenos dalyvių. Nu
matoma, kad dalyvaus apie 10,-

New Columbus vietovėj, Penn ° ° ° žmon^ I š k i l m h * P r ° S a * * — - n a m i n x T n < 5 n r i . m 0 n ė S 
sylvanijoje, spalio 2 d., šv. Te- d e v y n i l ė k t u v a i b a r s t ^ i š e r d"l a u ^ š č i a u P*m i™*os Priemones 
resėlės šventės išvakarėse, bus ^ r o ž i u lapelius, kurių tą die-
didelės iškilmės, surengtos tos na- b u s P ^ 1 * 1 * Vlsa8 ™^°™s' 

kų gydyme. 

r d . ofiso HE. 4-5646, re* H E . 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street 
VaJ Pirm., ketvlr., penkt. 1-4 ir 1-9, 
antr. 1-6, treč. Ir šeat. pasai sutartj. 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6317 South Westem Avenae 

Okicago 29, UL 
Pasimatymai pagal sutarties 
Telefonai REpublic 7-4900 

Rezidencija: ORovehill 6-8161 

MES PRISTATOME ANGLIS BEI 

PEČIAUS ALIEJŲ 

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

kų ar keliasdešimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo — kreipkitės pas1 

mus. Turį daug metų patyrimo perkraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Koyne Avenue Tel. Virginia 7-7097, 

ALICE STEPHENS ANSAMBLIO 
15-kos Metų Sukaktuvinis 

Koncertas - Banketas 
- i r -

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

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

Biletai asmeniui $6.50 

BUetus galite rezervuoti skambindami ANT. RUDŽIUI, IVAterfall 

8-7700 arba ALICE STEPHENS, VVEbster 9-9558. 

DR. JUZĖ If KĘSTUTIS -

A G L I N S K A I 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2300 West f 1 Street 
Vai, — pirm. ir antr. 10 Iki I I ryto. 
8 iki 4 ir I iki 9 popiet; ketv. u 
p e n k t 2 iki 4 ir 6 iki 9 popiet; 
10 iki 2 pop ie t 

Ofiso tel. PRospeot 0-1795 
Rez. tel. GHoveniU 0-500* 

|TtL ofiso H E . 4-6666. res, P R 6-7888 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAI*: 1—4 Ir 0 — • 

^eetadleniaie nuo l iki 4 vai. o. p. 
iiskyrua ketvlrtad. ir eekmad. 

DR. ANNA BALIUKAS 
aktų, ausy, nosies tr gOtklOs Ugoe 

— Pritaiko akinius — 
6822 South Western Avenae 

Valandos: Antradieniais ir penkta
dieniais nuo 7 lifi 9 vai. rak. Aestad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi • T. p. p 
Kitu laiku tik suš iurus . 

Ofiso telefonas: P R t - S M t 
Res . tolef. \VAlbrook 5-5070 

r e t ofiso AKft-uit t i ; res. GR J-tiHNi 

DR. JUOZAS BARTKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTIlWEST MKDICAL CBNTBR 
SSM W. Oi loago Ar*,, Ctaicago 22, UI. 
Vai. 1 2 : 3 0 - 2 : 3 0 , 6 - 9 p,p plrmad., 
antrad., ketvlrtad. Ir penktad.; 11 v. 
ryto iki 2 vai. p.p. Ie i tad. Tik susi
tarus trečiadieniais. 

DR. VL BLAŽYS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 0 1 S o u t b Daraen A v e n u e 
(Kampas 4 Y-tos Ir Damen A ve.) 
Vai. kasdien nuo 0—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku P&ffal sutartj 
Tetef. ofiso I>Afajette S-0048 

WAlbrook 5-5048 

UR. T. DUNDULIS 
YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenae 
GAao Tai.: nuo 2-4 Ir nuo 6-8:10 vai 
m k Šeštadieniais nuo 2 Iki 4 popiet 

Trečiadieniais pa«al sutarti 
Ofiso t e t Vlrginia 7-OOM 

de«lileoclios tel. BKyerl j 8-52)44 

IVi. Ofiso Vlrginia 7-0600. 
res. REpublic 7-0867 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(•peo. moterį} Ugoe ir akušerija) 

4 0 5 5 A r c h e r A v e n u e 
kTsmpas Archer ir California Ava 

VAL.: 2—4 Ir 6—I • . p. p. 
Šeštadieniais 2—T vai. p. p„ 

Išskyrus sekmadienius 

TeL ofiso ir res. WAlbrook 5-8388 

DR. S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2624 W. 71st S t 
Kampas 71st ir Talman Ave-

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

Ofiso telef. INterooean 8-7884 . . 
B a l o UMef. INterooean 8-8711 

DR. K. GUDAITIS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
Ofisas 1075© So. Mlchigaji A ve. 
Vai.: Kasdien 2—12 vai. ryto. 1—4 
Ir € — t r. rak., išskyrus trečiadieni. 
Seštad. 10 — i v. Kitu laiku stun-
tarua 

Ofiso telef. YArds 7-1100 
Besidencijos — STewart 5-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
(kampas Ualsted Ir 86-ta ^atrS) 

VAL. 1—4 ir 6:20—8:80 p. p. kas
dien ISskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehill 6-4010 
Ros. l i i l l t op 5-1560 

Dr. Alexander J. iavoii 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
M2S West Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 • . vak 
Trečiad. ir seštad. parai sutarti 

TeL ofiso PR. 6-3838, rez. RE. 7-6196 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
S900 West 6Srd Street 

VAL. kasdien nuo 2—I p. p. ir T:80 
iki 2 ral. Trečiad. ir Į e i t u idaryts 

ORovehill 6-1565 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
A K I Ų L I G Ų 6 P E C 1 A L 1 I T I 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: t—12 ir 7—f T. T. para] 
susitarimą, išskyrus trečiadieniu*. 

M g West ĮUrgaette Ed. 
Telefonas RKIlanoe 6-1811 

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVI8 GYDYTOJAS) 
5925 West 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 4:20—2:20 vak. 
Uždaryta trečiad. ir seštad. vakarais 

(MEDICAL BUILDINO) 
Plrmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. ryto — 1 T. p. p. ir nuo 
C T. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 • . p. p. Ssitad. 11 
<mX. ryto Iki t vai. posaet 

Ofise tel. R E . 7-1168 
•fd. WAlbrook K-S7SS 

TeL ofiso T A 7-5657, res. R E . 7-4»M 

DR. FRANK C. KWINN 
(RVIK^INSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:20 

TeL ofiso GR. 6-5866, P R 6-473J 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8PEC. CHIRURGINftS LIGOB 
2428 West 6Srd Street 

(Kampas 63rd ir Artesian) 
VAL. 2—4 p.p. ir nuo 4̂ —8 v. vak. 

Seštad. 2—4 popiet. 
Trečiad. Ir sekmad. uždaryta 

DR. JULIJA M0NSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGB 

10748 South Michigan Avenue 
Vai.: kasdien nuo 4 v. v. Iki 9 v. T., 
issyrus trečiad. Šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. 

Tel.: Ofiso — PTJllman 5-6766 

Buto — ENT£iewood 4-4676 

Ofiso Ir buto tel. HKmlock 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
P L A l č l V IR VIDAUS LIGOS 

- 6757 South Western Avenue 
Valandos: plrmad., trečiad., ketvirt , 
penkt. 6:20—8:30 v. vak. Antrad 
10—12 vai. ryto š«štad. 2—4 p. p. 
Kitu laiku pagal susitarimą. 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
3259 South Halsted S t 

Kasdien 2—6 vai. vak. Seštad. nuc 
1—6 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. Vletory 8-1484. Kesiil. 2257 W 
ISrd PLACE, tel. FKontier 6-5841 

0*. FL rAUAT-KELPSi 
flYDYTOJAB I B CHIRURGAr 

6008 W«6t 16th 8trse i 
• s i . : kasdien 5-1, ieetad. •-» 

Telef. TOwnhall 5-0656 
Sf>M West (HftA btrost 

VaL: tik i i anksto susitarus 
f>ief. HEmiook 4-7080, n< atšakiu 

skambinti CEntrsJ 6-2224 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B E N D R A PRAKTIKA I R 

SPEC. MOTERŲ EIGOS 
Ofisas ir reakL: 2410 W. 51st St. 

Tel. P R 8-1223 arba W E 6-5577 
Ofleo vai.: Pirm. •—10 v. v. Antr., 
Treč. Ir Penkt. 4—9 v. v. ir Ketv. ir 

Šeštadieniais 2-4 vai. popiet. 

Ofiso telefonas — Blshop 7-

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
(Kampas Kedcie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuc 2 iki t vai. 
Trečiad. ir sekmad. Uk susitarus 

V. RASLAVIČIUS, M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFFICE — 1166 D1VERSEY AVE. 
Tel. W E 5-8426 

Vai.: 2-5 ir 4-8, išskiriant trečiadie
nius ir šventadienius. 

OFFICE — 5025 XO. P A F L I V A 
Bethany MethodiM ligonineje 

Tik pagal susitarimą tel. A R 1-1493 

Tel. ofiso H E 4-2125, res. P R 6-8486 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS Hi CHIRURGAfl 

SPEC. CHIRURGINES LJG08 
6255 South We»teni Avenoe 

Vai. 2—4 p. p. ir nuo 7—9 v. T. 
Meitad. 2—4 popietu. Trečiad. ir 
sekmad. uždaryta. 

TeL ofiso: DAnube 6-1186 

DR. A. VAUS-UI0KAS 
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

i f O T E R i ; LIGŲ GYDYTOJAS 
8 2 6 7 S o u t b U a l s t e d S t r e e t 

VaL 1 iki 4 v p. p. ir e—I v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

— — — — — — — — — — — _ _ . . . — — _ _ 
TeL ofiso PRospeot 6-6460 

Rearfd. PRospeot 6-6466 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(Yaskertclute) 

GYDYTOJA I R CHIRURGĄ 
6848 South KedsAa Avesme 

Vai. kasdien 1—S p. p. Ir nuo 6—6 
v. vak. Seštad. 1—4 p. p. Trečiad. lt 
kitu laiku tik susitarua 

DR. J. VAITAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 S. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ryto Ir 5-1 vai. vak. 

Šeštadieniais 10-A 

o r * « ir buto teL OLrmpie 8-1881 

TeL ofiso Vletory 8-1181, 
res. Vletory 8-0T4* 

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

8 0 2 W e s t S l s t S t r e e t 
Kampas Halted tr SI -mos gatvių 

Priėmimo valandos: S—4 p.p. tr 
6—8 v. v. Seštad. 2—4 ral . popiet 

TeL ofiso P R 6-6446, res. R E 4-8184 

DR. F. C. WINSIDNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfl 

2420 We*t Marouett* Rd. 
VAL. nuo i iki 4 p. p.; f iki 8 

Treč. Ir seštad. pasa i sutarti 

TeL ofiso CA 6-0857, res. P R 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS Ht CHIRURGAS 

1821 So. Hsisted Street 
Resld. 6600 a Artesiaa Are 

VAL. 11 v. r. iki 1 p. p.; 6— 9 • . v. 

" r t l P. ŠILEIKIS, 0. P, 
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PASKUTINIŲ DIENŲ ARGENTINA 
Vysk. V. ERIZGYS 

Kas pastaruoju laiku vylo viu. Ncma2i ttąotm dali3 bandė 
Argentinoje ir kas šiomis die- J u c m i pasitikėti, neacejodam 

'jo patrioi'i.-.e gera valia. N tu
rėjo tačiau jis ir jo partija tiek 
kilnumo, kad pasibaigus ka 
dencijai pasiduoti t a u t o s 
sprendimui. Toliau valdžioje 
pasiliko je^os keliu, o kad ui 
sitikrintų sau ir dalies visuo
menės palankumą, tą palanku-

nomis ten vyksta, daugiau ar 
mažiau mums įdomu ir dėlto, 
kad ten yra skaitlinga lietuvių 
kolonija, U* darbuojasi mūsų 
chicagieč'ai ir tremtiniai lietu
viai Marijonai, mūsų chiengie-
tes seseles Kazimieriet'čs. Ta 
šaus buvo žinoma, kaip viena 
iš pažangesnių Pietų Amerikos m * *"**» •» E v i t a P i r k o v a l s ' 

lių. Nekalbant apie Maskvą, I *VtŽE "*> P i n ' S a , s : ° •»»«> W -
du. Po karo turtingas svarų 

I Š E I V I J O S V I S U O M E N E 
TRYS PAVOJAI 

Išeivijoje esanti visuomenė yra labai ypatingas visuomeni
nis reiškinys. Ji nėra jungiama nei įstatymų, nei bendro darbo. 
Ji yra apsupta pavojų ij visų pusių. Neturėdama išorinių jun
ginių ji gali išsilaikyti kaip visuomenė tik sąmoningo apsispren
dimo ir laisvo susiorganizavimo dėka. Išeivijos visuomenė ne
pasidaro nedaroma. Ji yra dvasingų pastangų padaras. 

Norint mums, kaip išeivijai, išsilaikyti, reikia ugdyti tas 
jėgas, kurios mus ugdo ir mažinti tas jėgas, kurios mus kaip 
visuomenę smukdo. Reikia mums patiems save pažinti. Šiandien 
mes atkreipkime dėmesį į tris pavojus, kurie kenkia išeivijos 
visuomenei. Visų pirma jai kenkia žmonės, kurie be saiko kitus 
kaltina. Antra, mes neturime manyti, kad išeivijos visuomenėje 
nėra žmonių, kurie nedarytų nusikaltimų. Ir trečia, išeivijoje 
paprastai atsiranda žmonių, kurie dirba savo visuomenės ne
naudai. 

MAŽAVERTIŠKUMO JAUSMAS 

Išeivijos visuomenei gresia pavojus savo gyvenimo pagrinde 
pastatyti savo mažavertiškumo jausmą, šis jausmas reiškiasi 
įvairiausiomis formomis. Mažavertiškumo jausmas kyla iš kaž
kokios baimės kito asmens. To jausmo vedinas žmogus, prieš 
pradėdamas kalbėtis su kitu asmeniu, jaučia reikalą savo pokal
bininką pažeminti, tarsi nutraukti jį nuo kokios augštumos ir 
su savim sulyginti, kad galėtų paskui su juo kaip toks su tokiu 
santykiauti. 

Labai dažna š'o jausmo apraiška yra besaikis savo visuome
nės institucijų kritikavimas. Tai nėra sveika kritika, bet kaž
koks beviltiškas liūdesys. Viskas pas mus esą negerai. Nors 
toki kritikai žada kaikurių naujumų, tačiau nesunku pastebėti, 
kad jų kritikos variklis yra gilus, tiesiog mistiškas apsivylimas 
savaisiais ir vergiškas negerb ;mas savo visuomeninių institucijų. 

Mažavertiškumo jausmas pas kitus eina dar toliau. Jie iš 
viso bodisi savo tautos, savo kalbos ir savo kilmės visuomenės. 
Nutraukdami ryšius su savo kilmės visuomene, jie nori patys 
save apgauti. Tuo būdu jie nori pasidaryti kitų tautų visuome
ninio palikimo paveldėtojais. Gaila, kad jie nežino, jog, norint 
kitų tautų kultūrinius laimėjimus paveldėti, nėra reikalo savo 
paties visuomenės išsižadėti. 

Mažavertiškumo jausmas iš tikro pasidaro visas kompleksas 
jausmų bei nuotaikų ir daugeliu atžvilgių vaidina skaldantį vaid
menį išeivijos visuomenėje. Žiūrėjimas į save ar į savo artimą 
mažavertiškai nėra naudinga filosofija visuomeniniam gyvenimui. 
Ant šio pagrindo kultūringos visuomenės negalima kurti. Ką rei
kia daryti, norint nugalėti tą antihumanistine tendenciją, pasi
slėpusią mažavertiškumo išgyvenime? Tam tikslui reikia grįžti 
j klasinę žmonių santykiavimo formą, kuri iš abiejų santykiau
jančių pusių reikaluja pagarbos. Tik ant šios klasinės augštu
mos yra įmanomas visuomeninis gyvenimas. 

ATSAKINGO VERTINIMO DVASIA 
Išeivijos visuomenė yra išstatyta daugeliui pavojų. Jos gy

venimui galima pakenkti tokiais veiksmais, kurie dažniausiai gali 
likti nenubausti. Išeivijos visuomenė neturi nei įstatymų, nei 
jiems vykdyti organų, kurie rūpintųsi tokius nusikaltimus bausti. 
Todėl išeivijoje padaryti nusikalstą savai visuomenei darbai ne
turi sankcijos. Kenkiąs vsiuomenei nebijo, kad galėtų būti nu
baustas. Tiesa, jo nevisuomeniški darbai gali būti iškelti viešai, 
tačiau nevisuomeniško žmogaus dorinio varžymosi jausmas yra 
toks mažas, kad jis visai nekreipia dėmesio į tai, kaip jis atro
dys, kai tas ar kitas jo darbas bus atidengtas. 

Tai yra žmogiškosios tikrovės faktas, su kuriuo išeivijos 
visuomenei tenka susitikti. Kaip su juo kovoti? Mes nesiūlytume 
kokio smerkimo akių plotu tų asmenų, kurie kada nusikalto ar 
buvo apšaukti nusikaltusiais. Tai būtų linčo teisės grąžinimas 
į visuomenę. Tačiau nereikėtų visuomenei likti abejingai joje 
daromų kaikurių darbų ar skelbiamų kaikurių idėjų atžvilgiu. 
Ir nereikėtų jos mokyti likti viskam abejingai. Reikia išeivijos 
visuomenei, labiau negu kuriai kitai, ugdyti savyje sveiko pa
žinimo ir atsakingo sprendimo sugebėjimą. Sugebėjimas skirti 
vertybes nuo nusikaltimų jai turi gyvybinės reikšmės. Be šios 
atramos ji negali išsilaikyti. Su šia atrama ji gali nugalėti net 
didžiausias savo netikro likimo audras. 

IŠORINĖS JĖGOS 
Išeivijos visuomenė yra labai lengvai pažeidžiama visuo

menė. Galima sakyti, kad ji yra tokia visuomenė, kuriai iš įpra
timo daroma skriauda. Ji daug dalykų yra netekusi, gali ir dar 
daugiau netekti. Ir tiesiog psichologiškai ji išstatyta skriau
dai tiek iš priešų, tiek iš draugų pusės. Lengvai suprantama, 
kad ją skriaudžia jos priešai. Tačiau išeivijos visuomenė yra 
lengvai pažeidžiama ir iš draugų pusės. Draugai, nepaisant to, 
kad yra teigiamai nusiteikę išeivijos visuomenės atžvilgiu, turi 
savo reikalų ir problemų. Ir nereikia stebėtis, jeigu jie sten
giasi panaudoti išeivijos visuomenę ta kryptimi, kuri jiems yra 
naudinga. Ne jų tiesioginė pareiga yra rūpintis išvidiniu išei
vijos išsilaikymu. Tačiau išeivijos yra tikra pareiga žiūrėti savo 
visuomenės reikalų ir nepasiduoti ar neprirsiduoti toms įta
koms, kurios kenkia išeivijos visuomenei. 

Cia mes kalbame rve tik apie vieno ar kito asmens lietuvy
bės išlaikymą, kuriant šeimą ar mokant jaunąją kartą gimto
sios kalbos. Čia mes turime galvoje ir tuos išeivijos visuomeni
ninkus, kurie lengva širdimi gina visai svetimus interesus ar 
neatsakingai žiūri į išeivijos vienybės reikalą. 

sa 
po Mussolini ir Hitl r b , Ar
gentinos diktatorius buvo lai
komas mūsiį laiku vienu iš žy
mesniųjų. 

Argentina savo plotu yra di
desnė, negu trečdalis visos 
mūs gyvenamos Amerikos — 
2,979.000 kv. kilometrų, natū
raliai kraštas beveik visas der
lingas, jos žemių gelmes dar 
nehmb ištirtos.- Gyventojų 
šiuo metu Argentinoje yra virš 
16 milionų. 

Dar tik penkios savaitės, kai 
būrelis lietuvių apleidome labai j 
slegiančiose nuotaikose gyve
nusią Argentiną. Man ta nuo
taika labai priminė šio praėju
sio karo rusų ir vokiečių oku
pacijos laikus Lietuvoje: visur 
kareivių sargybos, pilna polici
jos, pilna Perono garbinimo. 
Kiek tai buvo įmanoma, savo 
buvimą užslėpę nuo adgertinie-
čių, Argentinoje prahidoms 9 
dienas, susitikdami daug lietu 
vių ir keliomis progomis taip 
pat nelietuvių. Šiandieninių 
nuotaikoje norisi pasidalinti su 
"Draugo" skaitytojais kaiku-
riais įspūdžiais. 

ir dolerių rezervais Argentno : 
iždas per k lis metus buvo iš
eikvotas ir tas faktas silpt s 
nuo visuomenes. Kaip papras
ta ' apie diktatorius, apie Pere n 
susibūrė vertelgos ne tik iš 
argentiniečių tarpo, o jų dau j 
atsirado iš svetur, pasisiūlyda
mi padėti laikytis valdžicje. J e 
padėjo Psronui Argentiną pa
daryti šiokia tokia naciškos 
Vokietijos kopija: su smogikų 
biurais, su ginkluotomis darbi
ninkų kolonomis ir t. t. Netru
ko aplink Peron ir komunistų. 
Po birželio 16 sukilimo ir baž
nyčių deginimo kaimyninių 
kraštų spauda paskelbė, kad 
pabėgusieji vidaus ir švietimo 
ministeriai abu buvo formalūs 
kompartijos nariai, kad vidaus 
reikalų ministerio Worlensky 
(pasiv. Borlenghi) ž m o n a 
esanti žydaitė, kurios Vokieti
joje karo okupacinė valdžia 
jieškojo penkis metus, kaip 
Maskvos agentės ir kuri galu
tinai iš Vokietijos pabėgo į Ar
gentiną. Per šiuos asmenis 
vyriausiu dirigentu visų val
džios planų ir žygių buvo Mas
kvos ambasadorius — tas pats, 

JAV srkretorius .Tolin Fostcr Dniles, kalbf'damas .Tunjrtiniij Tautų 
efeiiastoj asamblėjos sesijoje, jmreišk*", jot? tarptautini"' atmosfera gė
ris ir šaltasis karas baigsis. .lis ta ip pat u/ išlaisvinimą satelitinių 
valstybių, <asnnrių už geležinės už«lanjros. ( INS) 

Evitos ir Juan Pčron praeiti kurs 1948 m. Columbijoje va-
nalikime ramybėje,, res jinai 

Galo pradžia atlikti įsakė vienam policijos 
Artėjo į galą Perono kaip viršininkui pats vidaus reikalų 

prezidento kadencija. Jis pats mįnisteris. Buvo jam liepta 
keliomis progomis pareiškė,! persirengti civiliais rūbais, 
kad rinkimai bus laisvi. Prade- Į duotos kitos instrukcijos. Ta-
jo judėti politinės grupe"s. At
sirado Krikščionių Dsmokratų 
partija, pradėta organizuoti 
Krikščionių Darbininkų Sąjun
ga, kuri darbininkų tarpe rado 
žymiai daugiau pritarimo, ne
gu valdantieji manė. Peronis-
tai nusigando. Šios grupės rin
kimų propagandoj gali visuo
menei atidengti katastrofišką 

ciau valdininkas atsisakė pa
pildyti tokį tautinį kriminalą. 
Tada ministeris pašaukė savo 
sesers sūnų — studentą ir tas 
su savo draugais tai padarė. 

.Opozicija sakosi turinti to įvy
kio ir asmenų fotografiją. 

Bažnyčių puolimas 

Dviem dienom prieš sukilimą 
Buenos Aires provincijoj buvo 
suimti visi kunigai. Tai pada
ryta naktį visur vienu kartu. 
Ant rytojaus užpultos deginti 
važnyčios. Sunaikinta ar nors 
apdeginta 11 bažnyčių, k: Ii 
vienuolynai ir kardinolo kurija 
bei rezidencija. Vėliau Peron 
viešai sakė, kad tai darę komu
nistai, tačiau nieks tuo nepati
kėjo, nes visi matė, kad tai da
rė Peron smogikai, panaudo
dami ugniasvaidžius, rankines 
granatas ir panašias naikini
mui priemones. Nežiną, kuo 
tai būtų baigęsi, jeigu ne ka
riuomenės sukilimas. Sukili
mas nepavyko ne dėl sukilėlių 
silpnumo, bet įsimaišius gen. 
Lucero, kuriuo sukilėliai per
daug pasitikėjo. Pamatę, kad 
Lucero siekia palaikyti Peron 
ir atstatyti jo prarastą presty-
žą, kariuomenė ir visuomenė ir 
nuo jo nusikreipė. 

Visuomenes nuotaikos 
Nors sukilimas ir nepavyko, 

tačiau matyt, kad antikatali-
(Nukelta į 4 psl.) 

JAUNI O LITERATŪROS 
PREM I JA! 

jau mirusi, o jis nepavydėtino 
je situacijoje. Pakalbėkime I buvo šis tas gsro padaryta 
tik apie paskutinio laiko įvykių darbininkų labui, tačiau paly

ginus, kaip kraštas susmukdy-

krašto ekonominę ir finansinę, 
dovavo bažnyčių ir katalikų padėtį. Imtasi priemonių kata-
mokyklų deginimui. Tiesa, likus nugąsdinti ir priversti nu-

raidą. 
Perono kelias valdžion 

Prezidento vieton 

tas ekonominiai ir finansiniai, 

tilti. Pradėta grasinti represi
jomis, o kai grasinimai nepa
dėjo, prieita prie veiksmų. Iš 
čia kilo dekretai legalizuoją 

aišku, kad iš tų valdžios iždo; prostituciją, nutraukia subsi-
pirmą milionų visuomenei teko tik 

kr.rt Peron pateko prieš kelis | skatikai, pati suma atsidūrė 
metus beveik demokratišku bū-1 valdančių privačiose kišenėse. 

Savistovumą išeivijos visuomenei labai sunku išlaikyti. Jis 
yra kaip koks augštas žmoniškumo egzaminas, kurį yra pakviesta 
laikyti išeivijos visuomenė. Ir tik sutelkusi savo dvasines jėgas 
ir giliai supratusi savo uždavinį žmonijoje, išeivijos visuomenė 
gali išsilaikyti kaip visuomenė. { savo gyvenimo uždavinį išei
vija turi žiūrėti kaip į labai augštą, ne visiems tenkantį, už
davinį ir neleisti jo sužeisti mažavertiškumo vėžiui. 

Antra vertus, ji turi suprasti, kad savo tarpe ji nėra laisva 
nuo klaidų ir nusikaltimų. Jos tarpe gali kilti kenksmingų vei
kimo krypčių, kurių atsakomybės mes negalime atsikratyti pa
prastu pasyvumu. 

Ir trečia, reikia atsiminti, kad visas mums nenaudingas 
kryptis, kylančias mūsų tarpe, yra pasirengę išnaudoti mums 
nepalankia prasme tiek mūsų draugai, tiek priešai. V. Bgd. 

dijas privačioms mokykloms. 
Tačiau tos priemonės nepa

taikė į žmonių psichologiją. 
Valdantieji nesuprato savo 
krašto žmonių ambicijos jaus
mų. Tais valdžios žygiais pa
sipiktino didesne dalis darbi
ninkijos, daugiau savigarbos 
turį labai įsižeidė. Perono ša
lininkai pajuto, kad visuomene 
pradeda bruzdėti. Reikėjo stip
resnių represijų. Jas reikėjo 
išprovokuoti. Buvo insceni
zuotas tautinės vėliavos išne-
kinimas aikštėje prieš Katedrą, 
minior. akyvaizdoje. Valdžia 
skelbė kaltais esant katalikus. 
Tačiau greit paaiškėjo, kad tai 

1. Lietuviškos Knygos klubas ir ateitininku "Šatrijos" m*-
no draugija, norėdami paskatinti rašytojus bei auklėtojus dau
giau duoti tinkamos lektūros mūsų priaugančiam jaunimui — 
vyresniųjų klasių pagrindines ir augštesniųjų mokyklų (High 
School) mokiniams, — skelbia 

$500 JAUNIMO LITERATŪROS PREMIJA 

2. Premija bus duota už bet kurios rūšies a r žanro auklė
janti veikalą: eilėraščius, poemą, beletristiką, biografijas, vaiz
delį, ar kurios kitos rūšies kūrinį, skirtą jaunimui. 

3. Premija nebus skaldoma tarp kelių autorių, 

4. Autoriai a r leidėjai 1955 metais išėjusias knygas a r 
spaudai parengtus rankraščius premijai skirti komisijai pra
šomi siųsti iki 1956 metų kovo 1 dienos šiuo adresu: Jaunimo 
Literatūros premijai skirti komisijai,, 2334 S. Oakley Ave., Chi-
cago 8, Illinois. Rankraščiai pasirašomi tikrąją pavarde. 

.">. Premijai skirti jury komisija sudaryta iš šių asmenų: 
kun. dr. Andrius Baltinis, Agnė Jasaitytė, Vincas Ramonas, Pra
nas Razminas ir Domas Velička. 

6. Premijos mecenatu yra kun. dr. Juozas Prunskis. 

VLADAS RAMOJUS 

LENKTYNĖS SU ŠĖTONU 
KARO NUOTAKIAI 

Tęsinys 6 

Išlydim vieną iš buvusiųjų vienos įstaigos viršinin
ką. O ta įstaiga kaip tik stovi žmonių saugumo sargy
boje. Dvikinkio vežimo ašys linksta nuo perdidelio 
krovinėlio. O tas dar vis dairosi, a r kokio menkniekio 
nepalikęs. Atrodo, kad šluota ar koks blizgutis jam 
svarbiau, negu — kad kiti čia susirinkę gintis, net tė
vus, namus ir ūkius palikę. Kokie baisūs kcintrastai! 
Nors visi laikome save tos senos, drąsios ir garbingos 
tautos atstovais... 

Taigi, liepos mėn. viduryje išbėgiojus visiems virši
ninkams ir vadams, šio didelio valsčiaus valdžia atiten
ka visiškon Apsaugos štabo žinion. Žmonių ir turto ap
sauga lieka vienu iš svarbiausiųjų štabo uždavinių. Jei 
ne tas apsaugos būrys, šiandien miestelyje, paliktame 
be jokios valdžios, jau siaustų raudonpartizaniai. To
dėl ant vis daugėjančio apsaugos būrio vyrų pečių kren
ta kasdieninių pareigų kaskart sunkesnė našta: sargy
bos, patruliavimas, žvalgyba ir apdairumas. 

Kad būtų patogiau ir kad laikas liktų sutaupytas, 
prie štabo steigiama bendra valgykla, kur maitinasi visi 
apsaugos būrio vyrai. I r būstinės įtaisomos j vakarus 
pasitraukusiųjų namuose, kad vyrai prisilaikytų krū
voje ir reikale būtų tuojau prisišaukiami. Su maistu 
jokios bėdos nėra, nes jo dideles atsargas savanoriškai 
veža apylinkės ūkininkai, atsidėkodami už apsaugą ir 
ramybę. 

Liepos 18, 19 ir 20 dienomis frontas sustoja tolo

kai, prieš Kupiškį, Subačių ir Panevėžį. Kokia kitur 
fronto padėtis atrodo, — maža žinių. Ryšiai visur nu
trūkę. Vilniaus ir Kauno radiofonai nebeveikia. Oficia
lioji ir pogrindžio spauda mūsų nebepasiekia. Jokios 
orientacijos ir nurodymų iš augščiau šitokiu momentu, 
kada betrūksta tik gero priešo tankų spustelėjimo, ir 
būtų priešui užleistas dar vienas mūsų kampelis. 

Neblogas žinių šaltinis Maskvos radijo transliaci
jos lietuvių kalba. Jų klausomės su įdomumu, norėdami 
sužinoti, kaip jų „nenugalimajai" armijai sekasi žy
giuoti Lietuvos žeme. Berods, liepos 18 d. pavakaryje 
Maslkvos radijas pripažįsta karčią tiesą, kad „lietuviai 
fašistai" sugrįžo į raud. armijos buvusią užimtą Uteną. 

Ši žinia mus pradžiugina. Partizanų pirmieji veiks- j 
mai Lietuvoje jau reiškiasi. Pogrindžio spaudos skelb
tieji žodžiai, kad „tvirtai ir ryžtingai saugosim savo 
jaunimą mūsų tautos ir valstybės laisvės kovai, gali
mam bolševizmo veržimuisi į mūsų žemę...", pačiu svar
biausiu laiku. 

Nuotaika šviesėja Pabėgėliai iš rytų Lietuvos at
veža žinių, kad Rokiškio — Kupiškio ir Utenos — Pa
nevėžio rajonuose raud. armijos slinkimas pirmyn su
stabdytas tik stipriai pasireiškusių Lietuvos partizanų 
dėka. Yra liudininkų, dalyvavusių stipriose partizanų 
kautynėse su raudonarmiečiais Šimonių girios masyve. 

Pabėgėlių antplūdis iš rytų nesibaigia. Vieškeliuo
se sukasi dulkių debesys ir styri dulkių nugulti pakelių 
laukai. Daug kur prie vieškelių matyti ūkininkų išnešti 
betonai su pienu ir gira pabėgėliams. Mielaširdžiai 
augštaičiai nepamiršta tų, kurie jau visko netekę. I r 
pabėgėliai nebe nuo aZrasų ar Utenos, bet iš artimes
niųjų valsčių. Niekieno žemės erdvė siaurėja. I r čia, 
užfrontėje, nejauku. Jokios darbo nuotaikos žmonėse, 
nors ūkininkams darbymečio laikas. Rugiai jau varpas 
nuknerpę. Pjūtis vėluojasi. Visų veiduose netikrumas 
ir lūpose žodžiai: „Šimtąjį kartą Lietuva žūna!" 

Neprižiūrimi gyvuliai blaškosi laukuose ir arkliai 

/ 

prunkščia, tarsi savuosius šeimininkus šaukdami ruoš
tis ilgai i r nežinomai kelionei. Bet kur tau? Ar ūki
ninkas paliks namus ir žemę, kuriai jis atidavė tiek 
darbo ir prakaito ir kuri už tai jam niekad nesigailėjo 
brandienos ? Ne, jis liks ir pluš toliau. O gal... netru
kus... vėl geresni laikai ateis! 

Teko kalbėtis su daugeliu pro Vabalninką prava
žiavusių pabėgėlių. Ūkininkų jų tarpe tikrai maža te
teko sutikti. Vis apskrities a r valsčių miestų tarnauto
jai ar prekybininkai. 

Raudonosios armijos smaigaliams pasiekus Lietu
vą, buvo gandų, kad nuo Vitebsko ir Minsko atsipalai
davę vokiečių armijos likučiai įsitvirtino ištisiniame 
fronte kažkur į rytus už Zarasų — Utenos plento. Kai 
raudonarmiečiai pasirodė apie Svėdasus, Anykščius, Ši
monis, žmonės prašneko, kad težygiuojančios tik silp
nos, pro vokiečių pozicijas prasiskverbusios raud. armi
jos kuopos ir prie jų prisijungę toje teritorijoje prisi
laikę raudonpartizaniai, o vokiečių pozicijos tebesan
čios ten anapus ano plento. 

Žinios apie Utenos išlaisvinimą, apie partizanų 
veiksmus Šimonių girioje ir kitur ir ypač gandai, kad 
prieš mus atžygiuoja tik silpni raudonarmiečių daliniai, 
vabalninkėnuose žadina pasiryžimą prisijungti prie 
spontaniškai kylančio lietuvių tautos pasipriešinimo 
prieš atžygiuojantį okupantą ir atvirose (kautynėse gin
ti savąjį kampeli. Įvyksta bendras visų pasitarimas, 
kur visuotinai nutariama: pasirinkti garbingiausią ke
lią ir, nepaisant aukų dydžio, realaus pavojaus akivaiz
doje pastoti priešui kelią, leidžiantis į atviras kauty
nes; pralaimėjimo atveju likę gyvi kovotojai pasitrauk
tų į miškus ir iš ten pradėtų individinę partizaninę ak
ciją, kol susiformuotų vadovybė ir ateitų įsakymai iš 
augščiau, kaip elgtis ir kaip operuoti. 

(Bus daugiau) 
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ARGENTINA 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kiškų provokacijų autoriai ne
sijuto saugūs. Vos tik kraš
tas apsiramino, su "diploma
tine misija" išvyko į USA vi
daus reikalų ir švietimo minis-
teriai — jie pabėgo, visuomene 
mano, išsiveždami su savim 
apie 300 milionų dolerių iš 
valstybes iždo. Peronas pasili
ko, bet jo autoritetas liko vi
siškai sugriautas. Visuomenės 
nuotaikas iškalbingai pavaiz
duoja viens epizodas, kurio liu
dininkais mums teko būti, ka ; 

viens argentinietis gydytojas, 
vaišėse dalyvaujant keliems 
dešimtims žmonių, par:iške 
anksčiau j bažnyčią nevaikščio
jęs, bet po kunigų arešto ir baž 
nyčių deginimo dabar einąs 
kiekvieną sekmadienj ir eisiąs, 
kol tam žalčiui (Peronui) ne
busianti sutrinta galva. Argen
tinos bažnyčios ir pirmiau ne
būdavo tuščios, o po birželio 
jvykių jų lankytojų skaičius 
bent padvigubejęs. Valdžics 
uždrausta ir žmonių įvykdyta 
Dievo Kūno dienos procesija 
Buenos Aires buvusi tokia, ko
kios lig tol Buenos Aires nema
tęs, ji, esą, galinti būti lygina
ma su Tarptautinio Eucharis
tinio 

DATJG JŲ TEN ŽUVO 

\ 

Kmlcgė Perono smogiku bustino susikovus su armija ir }>olieija. Apie 500 smogikų buvo užsibarikadavę 
name ir atsisakė pasiduoti. Drug jįj ten žuvo. (INN) 

KARINES PRIEVOLES REIKAIU 
EDV. SUI<Arns, Cicero, I1L 

Karinė prievolė gyvenantiems, t 'k tuo atveju, jeigu vaikas gi
mė ir buvo užregistruotas "Se-
lective Service" įstaigoje prieš 
1953 m. rugpjūčio 25 d. 

Karinė prievolė gali būti ati
dėta ir dėl vad. "hardship" prie
žasties, pvz., jeigu gali įrodyti, 
jog turi išlaikyti tėvus, patėvius, 
adoptuotus vaikus ar kitus arti-

JAV yra gana opus dalykas, ir 
dėl to nenuostabu, kad ji vyrau
ja daugelio juanuolių pašneke
siuose. Tad duodame šiek tiek 
informacijų, suteiktų Selective 
Service direktoriaus col. Faul G. 
Armstrong, kurios gali padėti 
geriau susiorientuoti šiuose rei
kaluose. 

mus gimines didesniu santykiu 
negu 5 1 % . 

Dar yra kitų atidedamų gru
pių, pvz.: turintieji žemės ūkio 
darbuotojų statusą — Class II, 
išrinktieji viešiesiems postams 
— Class IV-B, fiziniai arba pro
tiniai nesveiki bei moraliniai ne
tinkami — Class IV-F. 

Renkite dim. Hranjfc! 
r ^ 

Austrijos konkordatas su Apaštališkuoju Sostu 
DR. J. RKif \ A S , Roma 

Po eilės okupacijos mc tų,. Volksbote", klausdamas a r | P r į e š i n g a tarptautinei teis?i, 
Austrijai atgavus pilną nepri-1 Vokietijos anšlusas Teiškė oku-r todėl nėra jokios abejonės, 

kad ankstyvesnieji Austrijos klausomybę, kilo visa eilė di-,paciją ar prijungimą ir konse-
Kongreso b a igiamaja j dėsnių ar mažesnių vidinėje kventiškai, ar tebegalioja Aus

trijos tarptautiniai įsipareigo-procesija Rio de Janeiro. .valstybės santvarkoje problė-
Tokia liko po birželio įvykių m ų ' k u r i a s dabartinė Austrijos jimai padaryti prieš 1938 me-

visuomenės nuotaika, o kur tai vyriausybė jieško būdų tinka- tus? 
vyko nauji pasiruošimai galu- m a i l š f iP r? s t i- T * r P šių proble- Atsakymai, kuriuos davė žy-
tinam Peron ir jo partijos nu- mų' k u n a s P o h t l n e s partijos mus Austrijos viešosios, farp-
vertimui Paprasta visuomenė i š k e l i a i r J i e š k o sprendimų, yra j tautinės ir bažnytinės 
tai jautė iš gandų, iš pasiro- galiojimas konkordato, k u r 
dančių lapelių, tačiau nežinojo Austrijos vyriausybė 1934 m . 

tais sudarė su Apaštalų sostu 

tarptautiniai įsipareigojimai 
yra pilnai galiojanti iki šiol. 

Tos pat nuomonės laikosi ir 
viešosios ir bažnytinės teises 

(ordinarinis Insbruko universi-
t'eto profesorius Ebers, kuris 

nei kas nei kur tai daro. Lai
vynas išvyko j Atlantą ir pa
prastas pilietis bei laisvo pa
saulio žinių rinkėjai nesusigau
dė, ar jis pasitraukė nuo P3-

Pirmieji konkordato galioji
mo klausimą iškėlė socialde
mokratai, kurių pažiūros į 
konkordatą yra žinomos. Jie 

ron, ar išvyko paprastų karo įrodinėjo kad k o n k o r d a t a s 
manevrų. Austrijai atgavus nepriklauso

mybę nebegalioja. Remiasi 
Viskas diktatoriaus vardu J t u o m i k a d 1 9 3 8 m e t a i s V o k i e . 

Argentinoj nebuvo paskelb- UJos anschluss'as pagal tarp-
ta Peron ekskomunika iš Kata- tautinę teisę esą visai panaiki-
likų Bažnyčios, tačiau žmonės nes suvereninę Austrijos vais
tai žinojo iš radio ir laikraščių, tvDC> t o d e l ir prieš tai padary-
kurių jie nors vieną — kitą't* tarptautinio pobūdžio įsipa-
pagaudavo ir su žingeidumu reigojimai nebegalioja. Ši so-
skaitydavo, kai Buenos Aires cialdemokratų tendencingai iš-
sustodavo tarptautinio skridi- kelta ir palaikoma nuomone 
mc lėktuvai. Sužinoję apie Pe- \ betarpiškai iššaukė priešingą 
ron ekskomuniką ir lankydami nuomonę Austrijos katalikų' triną svetimos valstybės grasi-
sunaikintas bažnyčias, Argen-Į tarpe. Ginčas tebesitęsia, ku- nimu ir kariška jėga spau-
tinos katalikai prisimindavo riame dalyvauja geriausi Aus-' džiant, tos valstybės veiksmus 
Mato Evangelijos pasakymą trijos juristai, kurių sprendi- padaro niekinus. Todėl turi 
(21, 44): Kas krinta ant to mas teoretiškai imant yra ga- būti laikomi niekiniai visi ak-
akmens, tas suduš; ir ant ko'lutinas. Savo nuomon:s jie tai padaryti Sayss —Inąuart 

pažymėjo, kad anšlusas buvo 
specialistai ir pastaruoju lai- j neteisėta okupacija, Austrija 
ku spausdinami minėtam kata- pasiliko kaip valstybė ir tik 

laikinai negalėjo veikti kaip 
suverenine viakiuybD. Aurft'iĮfja 
1945 metais yra ta pati 1938 

likų savaitraštyje visi sutinka 
ir jokių abejonių nekelia. Tei
siniu atžvilgiu socialistų tezė 
yra klaidinga, nes Austrijos 
valstybės tęstinumas po anš-
luso iki 1945 metų nebuvo nu
trauktas, todėl prieš 1938 me
tus sudarytas konkordatas, ip-
so racto, įsigalioja nusikračius 
okupacijos. 

Vienos luniversiltilfo konsti
tucinės ir tarptautinės teises 
profesorius Merki tvirtina, kad 
anšlusas laikytina kaip Vokie
tijos Reicho įsikišimas į Aus
trijos vidaus valstybės klausi
mus, pažsidžiąs tarptautinę 
teisę; ir pagal veikiančią dok-

Kiekvienas šiame krašte pa
stoviai gyvenantis jaunuolis 5 
dienų laikotarpyje po savo aš
tuonioliktojo gimtadienio turi 
užsiregistruoti "Selective Servi
ce" įstaigoje, arba jis gali būti 
nubaustas 10,000 dol. bausme, 
arba abiemis bausmėmis kartu. 

Tačiau užsiregistravimas dar 
nereiškia, jog jaunuolis tuojau 
bus pašauktas. Pvz. šiuo metu, 
esant mažai šaukiamųjų kvotai 
(Illinois valstybėj rugsėjo mėn. 
579) prievolei yra imami 23 ar 
daugiau metų. Jaunesn :o am
žiaus imami tik savanoriai arba 
tie, kurie norėjo išvengti prie- S į 
volės. * 

Bet lapkričio mėn. ši kvota 
bus dvigubai padidinta ir visose 
JAV ji sieks 20,000 žmonių, iš 
kurių 10,000 ims Navy (jūrinin
kų) tarnyba :, o likusius, kaip pa 
prastai — armijos. Tad lapkri
tyje jau bus judinami ir 22 me
tų jaunuoliai. 

Nežiūrint to, kad yra eilė tei
sėtų aplinkybių, kurios duoda 
progą ir minėto amžiaus jaunuo 
liams karinė prievolė būtų ati
dėta. 

Viena iš šių grupių yra pilno 
laiko studentai, pažangūs moks
le. Taip pat tokiems yra gali
mybė ne tik baigti studijas, bet 
ir siekti "Master of Degree" 
arba doktorato. Pirmajam laips 
n:ui yra skiriamas 2 metų laiko-

B U I C K ' A S 

L I E T U V I Š K A S 

A U T O M O B I L I S 
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metų Austrija ir jos iki tol pa
daryti tarptautiniai traktatai 
pasilieka galiojanti. 

tarpis, o paskutiniajam — trijų. 
Ne kitokios nuomonės yra ir Tačiau užbaigę studijas jie tuoj 

VVeurzburgo universiteto viešo-j g a l i būti paimti karinei prievolei 
šios teisės ir politinių mokslų atlikti, o gydytojai gali būti i-

jis krinta, tą sutriuškins. Pe
rono vardas buvo sužlugdytas. 
Partija pasijuto neturinti nei 
kuo pasigirti nei ką tautai pa
žadėti, kad ir be Peron galėtų 
kaip nors išsilaikyti. Nuotai
koms kiek nurimus, ji ėmėsi 
kaip nors iš naujo populiarinti 
Peron vardą. Keliaujant ne 
tik matėm, bet tai mums įkirė-
jo lig pasišlykštėjimo visuos 
užkampiuos, visose pakciėse, 
kur tik kas daroma ar žadama 
daryti, didžiulėmis raidėmis, 
tautinių spalvų lentose įrašai: 
Peron Cumple! (peron vykdo). 
Gaunasi įspūdis, kad visoj tau
toj nieks kits nieko neveikia, o 
viską daro tik Peron. Partija 
ir valdžia neturėjo ko savo 
vardu visuomenei pasakyti, 
nikėjo viską paremti vieno as
mens dievinimu ir visuomenės 
hipnotizavimu, kad to asmens 
rankose esanti krašto ir tau-

pareiškė, kaip atsakymą į vyriausybės. PažymėtoS2 ap-
klausimą, kurį iškėlė Vienos | linkybėse pareiškia minėtas 
katalikų savaitraštis "Der profesorius, Austrijos respubli-

•' • k a b u v o s u j u n g t a s u 

ordinarinis profesorius von der 
Heydte, kuris pažymi jog anek
sija tada pilnai panaikina 
aneksuotą valstybę, ir jes 
tarptautinius juridinius įsipa
reigojimas padaro negaliojan
čiais, kada pati aneksija yra 
tobula, tai yra, kai valstybė 
aneksuotame krašte vykdo sa
vo valdžią nekliudoma, n?nu-
traukiamai ir be prieštaravi
mų. Tokios tobulos aneksijos 
Austrijos atžvilgiu Vokietija 
neturėjo taigi Austrijos vals
tybės pirmykštis kontinuitetas 

mami net iki 46 metų amžiaus. 
Be to karinė prievolė gali bū

ti atidėta ir vedusiems vyrams, 
jei šeimoje yra vaikų. Tačiau 

tebėra, ir jos juridiniai įsipa
reigojimai galioja. Tokius pat 
samprotavimus dėsto ir kiti 
žymūs profesoriai, laikydami 
Austrijos Konkordatą padary
tą su Apaštalų Sostu visoje pil
numoje galiojantį. Šis faktas 
mums yra svarbus tuo, kad ir 
Lietuvos padėtis po okupacijos 
bus ta pati. 

tos laimė. Tačiau tai nepadėjo. 
Ypatingai iš vieno pasikalbėji
mo su keliais pasauliečiais ar-
gentiniečiais išvykome su nuo
taika, kad Peron ir partijos ga
las arti. 

vienašališku aktu, 
Reichu 

kas yra 

CONMD'AS FOTOGRAFAS 
, (LIETUVIS) 

Moderniškai įreng
ta vieta įvairioms 
nuotraukoms. Spe 
eialybe — vestuves 
Jaunavedžiams dao 
dama paiki ir bran 
gi dovana. Sąžinin 
gai ir gražiai atlie 
karnai darbu. 

414 West 63rd Street 
TeL ENg. 4-5883 arba ENf. 4-5840 

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

Lietuviška gaaolino Shell stotis Ir 
Auto taisymas. 575S 8. Western Ave. 
Tel. B E 7-D5S8. Atliekami motoru 
remontai, lyginimo, dalymo darbai 
ir keičiamos dalys. 

S A U G U S 
BALDŲ 

PERKRAUSTYMAS 
Ig ARTI IR TOLI 

Naujas 19.">5 specialus dide
lis sunkvežimis su pilna ap-
drauda. Pigus Ir sąžiningas 

patarnavimas, 
gaukite: 

R. i E R t N i B 
4546 S. Wood St., Chicago U 

111. Tel. VI. 7-2972 

SUTVARKYKITE LAIKU SAVO AUTOMOBILĮ 
Complete Auto Service 

4542-44 S. Western Ave. TeL CLif. 4-007V 
Sav. Stasys Dapkus, prityręs mechani
kas, turįs moderniausius įrengimus, ge
rai Ir nebrangiai pataiso karosrriją ir 
nudažo, taip pat sureguliuoja motorą, 
kad taupiau naudotu benziną Ir alyva. 
Jis šioje srityje dirba nuo 1936 metu, 
taip kad jo darbu būsite patenkinti. Ka
rnų telef. WAlbrook 5-7580. 

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imi* 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 
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N u o 

1 9 2 4 

ki 

1955 

AUCŠTAS DIVIDENDAS Už TAUPOMUS PINIGUS - PILNAI APDRAUSTAS IR PELNINGAS SAUGUMAS 
PATARNAVIMAI VELTUI VISIEMS MOŠŲ NARIAMS 

Štai kodėl apsimoka taupomus pinigus padėti į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASS'N: 1. Pas mus visi indėliai yra apdrausti 
IKI $10,000.00. 2. Pas mus taupomi pinigai buvo ir yra išmokami pagal pareikalavimą. 3. Per 31 metus CHICAGO SAVINGS visada 
100% išmokėjo taupytojams indėlius ir visada mokėjo augštėsnį dividendą, negu kitų finansinių įstaigų. 4. Pas mus taupytojai 
gali iškeisti čekius, apmokėti geso, elektros, telefono sąskaitas, Real Estate ir Income Tax mokesčius ir visas kitas bilas mūsų 
Special Money Order čekiais. Mes nieko neskaitome už šluos patarnavimus. 5. Parduodame ir keičiame valstybes bonus. 6. Teisingo
mis sąlygomis duodame paskolas perkant namus. 

« 
Pas mus yra šie taupymo skyriai: optional, investmentų, vakacijų, Christmaa Club ir Bonus Savings. 
Kviečiame visus taupyti šioje pačioje progresyviškiausioje lietuvių taupymo bendrovėje. 

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
JOHN PAKEL, Prezidentas GRovehill 6-7575 

i 
N u o 

1 9 2 4 

*W 

6234 South Weetern Avenue 
Ketvirtadieniais nuo 9 Iki 8 
VALANDOS: Pirmadieniais 

vai. 
nuo 

vakaro. 
13 lkl 

, Trečiaediėnials uždaryta visa dieną, šeštadieniais nuo 9 ryto lkl t vai. po pietoj, 
t vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniai* nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 

1955 

•*L. i i u : n 

JŪSŲ ir JŪSŲ šeimos saugumui 
J<i turite Universal Savinps sąskaitą, tai galite būti tikri: 
Kad Jūsų taupomi pinigai atneš Jums daugiau pelno.-
Kad Jūs turite lėšų nelaimės atveju... 
Kad Jūs galite pirkti pageidaujamą prabangos daiktą tada, 
kada norite... 
Kad turėsite pinigų, kada jie bus reikalingi. 
Tarnavome bendruomenei ištisus 32 metus be pertraukos, ir 

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

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

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

1800 SOUTH HALSTED STREET 

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

įstaigoje BRICHT0N SAVINGS and LOAN! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $ 10,000.00 

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

CHARLES ZEKAS, Sec's 

OFISO VALANDOS: 
Pirmad., antrad.. penktad. Ir Trečiad. S 
iešt. 9 v. ryto lkl 4:30 p. p. Ketvirtad. 

ryto lkl 1S r., o 
I vai. lkl S vak. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. Tel. YRrds 7 3278 
MES PARŪPINAME EELIONES: Lėktuvais — Geležinkeliais 

— Autobusais — Laivais. 

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

Pildome afidevitus. 

SPECIALUS 

~sr !»»'•• • • s s : J" 

NUPIGINIMAS ! 
ROOSEVELT FURNITURE 

C0MPANY. IRC. 
2310 West R M M V C H Read 

Telef. SEeley 3-4711 
Hide away Bed — Sofa-lova $ 1 0 9 * ° 
SCFA-LOVA ir krėslas . . * | ( 0 < » 
Nauji 1955 modelio Frigidatre šaldy
tuvai, specialiai nupiginti tik $f 4 $ * * 
Pasinaudokite šiais nirpiginimaia ir 
aplankykite LIETUVIŲ IStAUTlfVC. 
Atd>ra ir sekmadieniais ano 11 vaL 
ditw iki 5 vai. vakarą 
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Lietuvių Prekybos Namai 
Tis Bendruomenes kultūros politika 

ST. DZIKAS, Elizabrth, N. 1. 

Bsndruomene baigė savo mas svetimųjų arenoje ugdytų 

1 9 5 6 M E T Ų M O D E L I A I 
Visos prekes pristatomas tiesiai iš fabriko į jūsų namus. Prekes be 

sugadinimų arba brokų — geriausių Amerikos fabrikų. 

KLIENTŲ SĄSKAITOS NEPARDUODAMOS FINANCE KOMPANIJOMS. 

Sekmadieniais neskaitome Pardavimo Taksu. 

pradinį organizavimosi laiko 
tarpį su tarybos išrinkimu ir 
valdybos sudarymu, šiuo me
tu bandoma nustatyti nuosek
li sistema organų, kurie jos ri
bose faktiškai vadovaus di
džiųjų jos kultūrinių uždavinių 
vykdymui. Reikia prileisti, kad 
valdyba liks daugiau tik admi 
nistracimu organu, nors ir pa 
vedama atskiriems jos na 

tautines savigarbos jausmą 
mūsų jaunojoj kartoj. 

Pagaliau visos pastangos 
ugdyti liet. kultūrą išeivijoj 
veikiai prieis liepto galą, jei ji 
liks svetima ir n e pasisavinta 
mūsų jaunosios kartos. Liet. 
kultūros plačiausia prasme 
perdavimas mūsų jaunimui yra 
viena svarbiausių Bendruome
nes kultūrinio darbo sričių. 

KAUJA GYDYTOJA 

riams rūpintis kaikuriomis kul-
tūrinio darbo sritimis. Tuo £ » t ™ f**?.™*. *"• k a S 

tarpu paliekant kitas Bendruo- U e č l a " t u a n ' 8 t ">? « W . J o 
nienės veiklos sritis nuošaliai. | T 0 <""ganzae.TO veiklą, ska.-
reikia pripažinti, kad didįjį jos <£* £ * " * r a d l ° ydandetai 
darbų barą sudarys visokerio- J a u n , m W stel*m* , r l ' l 

pas rūpinimasis lietuviškosios 
kultūros reikalais. Šie reikalai 
tačiau dažnai persiaurai ir ne-

KeturtoG institucijos 

Šioms keturioms kultūrinio 

Kražina Knystautaitė 
Gana pausi lietuvių profesionalų 

šeima padidėjo dar vienu nauju na
riu — dr. Gražina Knystautaitr. 
Pradėjus medicinos studijas Vytau 
to Didžiojo universitete Kaune ir 
baigus jas Erlangeno universitet 
Vokietijoje, ji atliko interns'iipę 

P R I E PIRMOS PROGOS 

PAMATYKITE ŠIUOS PUIKIUS 

B A L D U S MCSŲ K R A U T U V Ė J E 

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI — didžiausiam pasirinkimui, 1956 metų modeliai, Nylonl 
vilna. Kavos staliukas, du lempų staliukai ir dvi lempos duodami dovanai perkantiems! 

setą. 

cijų, nežiūrint kokiais vardais Ho*i»ita«- * • • f * * » {J į į « 
. ,. „ ., _. situoks su dr. chinirjni Kentcnu. jas p a v a dinsune. Galbūt, 

i toms sritims vadovaują orga- • = 
nai galėtų sudaryti Kultūros k u r i u o s t i k t o s i n s t i t u c i j o s te- m o ^ h \ T u 7 u 7 š ^ b r ^ k o ^ l u T 
Tarybą. Visai skirtingos funk- g a l g c a t l i k t i f y p a č k i e k t a i l i e . ^ rmgtynėa 8 U č i a t 8 to_ 
cijos turėtų tekti Kultūros č i a l i e t k u l t ū r o s k ū r y b o s ir re- vyklauja nčiais anglais skautais 
Fondui. Jo kompetencijoje bu- • prezentacijos sritis. Li:tuvis- kurias mūsiškiai laimėjo 10:1 
tų ne tik surinkti lėšas kultūri- k o j i k u l t ū r a l a u k i a p r ometėJų Didž. L^tuvos naudai, vienas 
nėms pastangoms remti, bet, | _ m i l ž i n u bendruomenes virr skautas stovyklos metu priėmė 
svarbiausia, jas racionaliai P^- šūnėse ir eilinių kiekvienoj k?- pirmąją šv. Komuniją. Į sto-
skirstyti. šio organo veikime | i0nijoj, kurie jos ugnimi už- vykios Uždarymą atvyko lordas 
reikštųsi tikroji mūsų tautinės d e g t ų k i e k v i eno lietuvio širdi, Baden Powell — skautybes įkū-
kultūros politika. Todėl jo va-Į ^ g i t o k u r i a r a lietuviškas rėjo sūnus. Jam įteikta dovanų 
dovybe turėtų būti sudaryta ^ į g j a u s u n k i a i suprantamas . t au t in ių raštų juostelė su Lietu-
iš pajėgiausių mūsų kultūros T u o m n g a l pavyks padaryti v o s skautų ženklais, 
autoritetų, o nariais būtų j o ^ e b u k l ą , kur j Bendruomenės Stovykla baigta rugpjūčio 8 
mecenatai ir visi, kas jį me- valdybos pirmininkas savo d- J{* gražiai įvertino ir plačiai 
džiagiškai paremtų. pranešime newyorkiečiams pa- paminėjo "Europos Lietuvis". 

FU PD 

8 dalių virtuvei chrome setai su Formlca Top — viršumi—dvi padidinimo len
tos ir dvi kėdės dovanai, kainos nuo $59-00 

Miegamojo kambario baldų, virš šimtas jvai iausių setų 1956 metų modelio, iki 
žemės veidrodžiai — patogu rūbus prisi nieruoti. Kainos nuo $ j 75.00 

Televizijos aparatai 1956 metų. Modelių Zenith, Dumont, RCA, General Electric, 
Sylvania, Admiral ir kitų. 

Turime 1955 metų keletą setų 21 inch po $150-00 

Siuvamos mašinos stalo modelio taą QQ 

Virtuvėms pečiai, parcelano, 36 inch $ftO.OO 

T cub. pėdų refrigeratoriai 1956 metų po ! $lfiO.OO » 

Vilnoniai kilimai 9x12 Magee, Blgelovv, Alexander Smith nuo $89-00 

Rašomieji stalai moksleiviams $20.00 

Knygom spintos su stiklo durim $29-00 

Vasarinės ke^ės įv. spalvų $3.50 

Kavo3 staliukai šviesūs ar riešuto nuo $fi.50 

Telefono staliukai riešuto spalvos ". $J.50 

Lempų staliukai šviesūs ar riešuto $ | .25 

9x12 linoleum $5.50 

Grindims vilnoniai takai 1 yd $3-50 

Puikios lempos svečių kambariui $7.50 

A-URNITURE CENTER, Inc. 
įmones vedėjas JUSTAS LIEP0NIS 

3222-24-26 So. Halsted St. Tel. - VIctory 2 -4226 
Atidaryta pirm.-ketv. 9 v. r. iki 9:30. v. v. kitom dienom 9 v. r. iki G v. v. 

Sekmad. 10 v. r. iki 5 v. v. 

m T T I ^ . : ~~- ~ " | darbo srit ims OrganiZUOti, g lo- Chicagpjc ir išlaikė kvotimas prak-
tikshai suprantami. Netg i ke- . . . . . * . takas teisinus (tigyti Illinois vals 
liama mintis steigti Kultūros • * • i r s k a t m t l Bendruomenes tyIKjc. šiuo metu ji specializuoja*1 

Fondą visai greta Bendruome
nės, tuo būdu daugiašakį jos 
kultūrinį darbą paliekant vi
sai be materialinio pagrindo. 
Toksai K. P., atrodo, būtų 
skirtas vien liet. kultūros kū
rybai remti. Nemažiau nenuo
seklus yra ir Bendruomenės 
Valdybos nutarimas K. Fondą 
sujungti su Kultūros Taryba. 

Kultūros problemos 

Liet. kultūros problema iš
eivijoj, atrodo, turi keturis as
pektus. Bendruomenės kultū
rinio darbo organizacijoje jie 
turėtų būti atitinkamai įvertin
ti. Šie keturi aspektai yra: 
liet. kultūros kūryba, jos po-
pularizacija, jos reprezentaci-4 š i t o k i a m ū s l * kultūrinio dar-
ja ir jos perdavimas pr iaugan- | b o organizacija Bendruomenės j 
čiai išeivijos kartai. Nedaug rėmuose turėtų užtikrinti sek-Į 
kas reikėtų pasakyti dėl šių! m i n S * J°s pagrindinio tikslo — 
keturių, liet. kultūros aspektų lietuvybės išlaikymo išeivijoje 
lietuvybės išlaikymo išeivijos,— įgyvendinimą. Dar reikia 
šviesoje. L. kultūros kūrybos pridurti, kad nė viena augščiau 
sritis, be abejo, apimtų l i e t i m i n ^ institucijų neturėtų 
mokslo, meno ir raštijos pla- j steigti savo padalinių apylinke-
čiausia prasme kūrybą ir jos « • T a i b ū t u t i k beprasmiškas 
skatinimą. L. kultūros popu-' J*** skaldymas ir tai parcika-" ^ M I « I J " . 
larizacijos sričiai priklausytų, lautų dar kelių metų nrsėkmin-1 ^ ^ n a m y r a g a r S U S k a 

mūsų tautinės kultūros lobių *° organizavimosi. Apylinkių; nonistas. 
visuotinis paskleidimas išeivi- valdybos atliktų visus reikia-
jos tarpe. Cia įeitų koncertų, m u s d a r b u s v i e t o s e -
vaidinimų, dainų švenčių, meno j Reikia tikėtis, kad suorgani-
parodų rengimo, knygynų ir ž u o t i ir išleisti į produktyvų 
bibliotekų steigimo ir išlaiky- kultūrinį darbą numatomas 
mo reikalai. Maža naudos bus Bendruomenės institucijas su-
lietuvybės reikalui, jei mūsų gebėsime greičiau, nei pačią 
mokslininkai, menininkai, ra- bendruomenę organizavome1, 
žytojai ir muzikai dirbs ir kurs Antrą vertus, kultūrinis dar-
3avo srities veikalus, bet jie i5aS) kuris iki šiol buvo dirba-
nebus išeivijos pažinti, pasisa- m a s apylinkėse, kuo greičiau-
vinti ir išgyventi. L. kultūros s i a i tm[ susilaukti centrinių 
popularizacija yra nė kiek ne- institucijų globos ir paramos, 
mažesnės reikšmės lietuvybės Q pagaliau yra visa eilė darbų, 
išlaikymui, kaip ir jos kūryba. 
LieC kultūros reprezentaciją 
suprantame kaip mūsų kultūri
nių laimėjimų sėkmingą pri
statymą šio krašto visuomenei 
ir kultūrinę informaciją. Tai 
liečia lituanistinius mokslo 
veikalus, muzikos, meno ir li
teratūros kūrinius, o taip pat 
mūsų turtingą haudies meną. 
Si sritis ypač svarbi hetuvybis T A | V " " "VUH\*\»~Y9AM 
išlaikymo atžvilgiu, nes mūsų Telefonas Vlrginla 7-Z481 
kultūrinio pajSgumo pripažini-

SKAUTAI 
MCSŲ ANGLUOS SKAUTAI 
STOVYKLAUJA LIETUVOS 

ŽEMfiJE! 

Šį pavasarį D. Britanijos Lie
tuvių Sąjunga įsigijo nuosavą 
vasarviete su dideliu mišku 47 
mylios į pietus nuo London. Ir 
skautų stovyklai ideali vieta: 
apylinkės kalvotos, lyg Žemaiti
joje, savoje žemėje ežerėlis, te
ka upelis. Cia stovyklauti pra
šėsi ir anglai skautai. 

Stovykla prasidėjo liepos 29 
d. Jau į atidarymą suskrido be
veik visas šimtas brolių ir sesių 
iš visos Anglijos. Abiems sto
vykloms vadovavo pats rajono 
vadas sktn. Kazys Vaitkevičius. 
Berniukų stovyklos viršininku 
buvo vyr. skltn. Jaras Alkima-
vičius, mergaičių — ^sktn. Da
nutė Fidlerienė, kapelionas — 
fil. kun. Dauknys, MIC, stovyk
los dienraščio redaktorius ir gy
dytojas — dr. Valteris. 

Stovyklos metu šalia visų sto
vyklos darbų padaryta iškyla į 
didįjį Anglijos karo uostą Ports-

Auksine apašt. delegato 
sukaktis 

Apaštališkasis de'egatas JAV* 
arkiv. Amleto Giovanni Cico-
gnani rugsėjo 23 d. sulaukė sa
vo kunigystės 50 m. sukakties. 
Specialų sveikinimo laišką at
siuntė popiežius Pijus XII. Ar-: 

Duona ir Įvairia* skoningas 
i >d l> i iM ' . i r t i — 

f-f. Į. i 

BRUNO'S KEPYKLA 
SS39 8. LITU ANIC A A VE. 

Tel. CLifside 4-6376.. 
Pristatome | visas krautuve* 
ir restoranus, taip pat iš
siunčia | visus artimuosius 

miestus. 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas. Visi apdraudimai 11 artinu) r 

toMmn ^»«i.aucijų 6ausiU sekančiai: 
M15 & LTTC ANIC A AVE* CHICAGO, ILL 

ANTANAS VILIMAS 
Telefonas — FRontier 6-1882 

Vestuvių nuotraukos 
Augštos rūšies fotografijom 

MŪSŲ specialybe 

Precin Photo Stndio 
I N C 

EDVARDAS ULIS, sav. 
4068 Archer Avenue 

NARIAI UETUVRJ TAUP. IR SKOLINIMO 

TELEVIZIJOS 
Ir Radio Aparate Taisymas 

Sąžiningas ir garantuotai darbas 
M. RIMKUS, 4517 8. Savycr St 
M VI 7-00S7 — VI t-«057 

. . • 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISORIVRtftlV 
MEDŽIAGĄ 

IJLL1A1II! 

CARRMOODY 
LUMBERCO. 

STASYS LITVYINAS, Pres. 
ISS9 Sa BALSTBD 81. 

T4L Vlctor j S-11TS ^ 
APKArNAVIMĄ IR PREKIŲ PR* 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAITI N 8 ATIDARYTA k*s4t«Q nuv 
8 v»j. ryto tlcS fi va!, vakaro §r 
ft*»Ui!l*r.!4ibL ik! J va!, vakaro 

MBgmBEmmammm—mmmmm 

S 0 P H I E B A R K D S 
RADIO PROGRAMA 

IS WGES stottes — Banga 1390 
NL'O PIRMA D. IKI PENKTAD. 

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

PIHMADIKNNIO vak. nuo 7—8 v. 
SF.KAD. 8:S0—0:30 v. r. IS stoties 

WOPA — 1490 kll. 
ChicaRO 29, III. HEmlock 4-2413 

7121 So. ROCKVVELL ST. 

P.&J.JOKUBK/S 
TV, DEIMANTAI IR t.A1KRODŽL%I 

Pardavimas Ir Taisymas 
4102 Archer A ve., at Mozart 

Chicago 32, DI. — TeL LA S-861: 

PARKHOLME SERVICE 
STATION 

5000 W. Cermak Rd., Cicero, I1L 
Lietuviška gazolino stotis ir 
automobilių aptarnavimas 
W$ton J . Grigelaitis, sav. 

» i i » • m • ' — ii. » * • • • • • • • • • ! • • • • • • m • e 

B-VIŲ LYGOS, K U R I O S E 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
I I 

Paskolos Duodamos Namy Jgijimui 

Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO i SAVINGS i L0AN ASSN. 
6234 S. Wcstern Ave. Chicago 36, 111. 

CRAHE SA VINGS & L0AN ASSN. 
25SS W. 47th St. Chicago 32ff IU. 

DISTRICT SAVINGS t L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8f UI 

UNIVERSAL SAVINGS t L0AN ISSN. 
1800 S. Halsted St Chicago 8f 111. 

MES PERKRAUST0ME JŪSŲ 

baidas saugiai keletą bloku 
arba keltas dešimt mylhj 

Viero kambario baldas arba viso namo. Kreipkitės pas mos. Turįs daug 
metų patyrimo porkrauatymo darbe. 

Pristatome anglis ir pečiams aliejų — dideliais ir mažais 

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

s. 
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i mus 

X Adele Duobliene, gyve
nanti Chicagoje, "Draugo" 
spaudos reikalams paaukojo 5 
dolerius. 

X Juozas Matas, 62 metų, 
841 W. 33 st., pasveiko ir grj-
žo iš šv. Antano ligoninės. 

Pirmadienis, rugsljo 26, 1955 

DIDŽIULĖS AUDROS PASEKMĖS 

X Pranas Grušauskas iš Sy-
X Dainininke) Genovaite Gied- racuse, N. Y., "Drauge" uisi-

raitiene, 3227 S. Emerald Ave., sake už 29 dolerius įvairaus tu-
išsilauže ranką. 

X Petras ir Marija Dauba
rai, 5525 So. Harlem Ave., iš
vyko į Floridą atostogų. 

X Ray Gudaitis, 4061 South 
Artesian, keturius metus išbu
vęs JAV kariuomenėje, gr|žo 
namo. 

X Walter StroUs, 7205 So. 
Rockvvell st., nusipirko naują 
namą, kontraktoriaus V. Šim
kaus statytą. 

X Inž. Juozas Ruokis, 4605 
So. Paulina st., paskiria daug 
laiko ir energijos organizuoda
mas laboratorijos technikų 
kursus Chicagoje. 

rinio knygų. 
X Kazys Jerukaitis, 6352 S. 

Claremont Ave., Edison kom
panijoje ištarnavo 30 metų. D31 
to Kazys iš kompanijos parei
gūnų ir bendradarbių susilaukė 
daug sveikinimų. 

X Anne Šukys, Apolonijos 
ir Kazimiero šukių duktė, tar
navusi JAV armijoje slauge ir 
gavusi kapitono laipsnį, g.įžj 
iš Vokietijos. Aplankiusi tėvus, 
ji sustojo Texas valstybėje. 

X Aldona Laukutyte ir Rū
ta Lukosevičiute, Alics Ste-
phens ansamblio solistes, dai
nuos Tėvų Marijonų Bendra
darbių vakarienėje lapkričio 13 
d. 6 vai. vak. Šv. Antano para
pijos salėje, 1515 So. 50 Ave., 
Cicero, 111. 

IMMJUIV 

Didžiuli' audra nusiaubt" Meksikos uostinį miestą Tampieo. Vienuolika asmenų žuvo ir šimtai žmonių su
žeista. Kairėje Meksikos jaunuoliai valo griuvėsiu*. Di'unfje audros apardyta akim ninė bažnyčia. Audra 
atnešė ir vidurių šiltine. b į j j j i • ••••• (1K8J 

_ -

redaktorius — prof. dr. J. Pu-
zinas. 

X A. Stephens ansamlio do
vanų paskirstymo biletus tu
rintieji prašomi juos skubiai 
sugrąžinti, nes spalio men. 2 d. 
įvyksta pats dovanos (300 dol.) 
traukimas. Grąžinti šiuo adre
su: Alice Stephens Ensemble, 
410 So. Michigan Blvd. Room 
308, Chicago 5, 111. 

X Ateitininku rengiamam 
tradiciniam koncerte, įvykstan-
čiame lapkričio 5 d. šaunioje 
VVeslern ave. salėje (35 ir 
VVestern), žada dalyvauti daug 
svečių. Pirmą kartą Chicagoje 
pasirodą pagarsėję mūsų solis
tai Aid. Stempužiene ir Vaclo
vas Verikaitis kelia didelį susi
domėjimą koncertu. Be to pui
ki sale, maloni aplinka, gera 
muzika šokiams. Nemaža sve
čių žada atvykti iš tolimesnių 
vietovių. Biletus jau daugelis 
spėjo įsigyti. 

X Lietuviu Enciklopedijos 
VI tomas Chicagoje jau gau
tas. Šis tomas apima raides E 
(nuo E), F ir G (ligi Gardino 
gubernija). Tomas turi 543 * " U Ž S l ^ ***** k o m P - V L 

psl. ir 306 iliustracijas. Tomo Jakubėno naujai parašytas kū
rinys, bus pirmu kart išpildy
tas Alice Stephens ansamblio 
sukaktuviniame koncerte-ban-
kete, kuris įvyks spalio mėn. 
2 d. Bismarcko viešbutyje. Vie
tas į šį koncertą-banketą reikia 
rezervuoti ir biletus įsigyti iš 
anksto, kreipiantis į inž. A. 
Rudį, tel. REpublic 7-8334, ar
ba kitus minėjimui ruošti ko
miteto narius. Ciceroje galima 
kreiptis į skautininke Oną Zail-
skiene, tel. OLympic 2-7066. 

X Ona Baniene, 3308 So. Li-
tuanica Ave., valydama spaus
tuves ofisą, 1400 N. Peoria, 
pastebėjo ant grindų blizgantį 
dalykėlį. Pakėlusi ir apžiūrėju
si, ji suprato, jog taį esama 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Brolis Klemensas, šv. 
Pranciškaus Ksavero kongre
gacijos narys (C. F. X.), sūnus 
Mr. ir Mrs. A. Paulauskų, gy
venančių VVorcester, Mass., 
spalio 11 dieną atšventė 25 me
tų vienuolyninio gyvenimo su
kaktį. Brolio Klemenso Pau
lausko sukaktuvinės iškilmės 
įvyko Kardinolo Hayes Augš-
tesniosios mokyklos patalpose 
New Yorke. Brolis Klemensas 
Paulauskas, baigęs šv. Jono 
Augs t. mokyklą VVorcesteryje, 
Mass., 1930 m. įstojo į šv. 
Pranciškaus Ksavero kongre
gaciją. Jis baigė VVashington 
universitetą, D. C, kur studija
vo padagoginius dalykus. Bro
lis Klemensas, dirbęs pedagogi
nį darbą įvairiose Šv. Pranciš
kaus Ksavero kongregacijos 
augštesnėse mokyklose, dabar i pakštas ir kt. 

— Maldos ir Darbo žygio va- ja ranka ir tokius tvirtini-
jų, Katalikų Federacijos organi
zuotą, dosniai parėmė šios para
pijos per savo klebonus: Apreiš
kimo parapija (Brooklyn) per 
kleboną N. Pakalnį paaukojo 
290 dolerių, Angelų Karalienės 
(Brooklyn) per kleboną AJkesiū 
ną — 117 dol., šv. Mykolo para
pija (Bayonne) per kleboną 
kun. dr. Joną Starkų — 80 dole
rių. 

mus, kaip "Tėvynė pasiilgo jū
sų... Jos prieglobstyje rasite tik
rą savo gyvenimą ir tikrą savo 
gyvenimo tikslą". Kaip vienas 
jaunas vyras pažymėjo — tegu 
jie sugrąžina lietuvius iš Sibi
ro ir netremia į negyvenamus 
plotus "kultūrinti" išbadėjusią 
Rusiją, tegu leidžia užsienio žur 
nalistams aplankyti mūsų kraš-

Šveicarai aplanke Žygiai švietimo 
lietuvius Vokietijoje I mįnisteriy korierencijoj 
Rugsėjo mėn. Lietuvių Bend- PLB Vokietijos Krašto Vai-

ruomenę Vokietijoje aplankė, dyba, norėdama išgauti iš Vokie 
kontakte su Krašto Valdyba,'tijos švietimo įstaigų Vasario 
šveicarų — lietuvių šalpos ko-j 16 gimnazijai valstybinės gim-
miteto pirmininkas B. Thoma su nazijos teises ir nuolatinę pa-
palydovais, katalikų kun. vika- ramą iš valstybes iždo, padarė 
ru Schmid ir jo broliu, teologi-iper paskutinius mėnesius visą 
jos studentu, evangelikų kun. eilę žygių vokiečių įstaigose. 
Schwyn ir Tbc ligonių globėja i Įžanga tokiems konkretiems 
p-le Niederer. I žygiams buvo liepos 5 d. Stutt-

Svečiai aplankė PLB Vokie- garto švietimo ministerijoje su-
tijos Krašto Valdybos būstinę, šauktoji konferencija, kurios 
Vasario 16 gimnaziją ir stovyk- metu vokiečiai pageidavo, kad 
las Muensteryje, VVehnene, Diep klausimas būtų sprendžiamas 
holze, Hamburge, Pinneberge, ne Baden - Wuerttembetgo kraš 
Lubecke ir Neustadte. Svečiai to, bet visos federalinės respu-
buvo sujaudinti sunkia tremti- blikos ribose. Todėl Krašto Vai 
nių būkk, ypač barakinėse sto- dybos iniciatyva jos būstinėje 
vykiose. Lankytojai išsivežė po to įvyko latvių, lenkų ir veng 
daug įspūdžių ir medžiagos iš nj atstovų pasitarimas, kurio 
tremtinių gyvenimo, kurį užfik- metu sutarta k'ausimą pateikti 
savo ir spalvotose bei juodai kraštų švietimo ministerių nuo-
baltose nuotraukose. Kun. vi- latinės konferencijos mokyklų 
karas Schmid jau rugsėjo 15 d. komisijon. Užsieniečių švietimo 
Zueriche skaitė viešą paskaitą centrinės įstaigos direktoriaus 
apie savo lankymąsi pas Vokie- dr. VVienert asmenišku kontak-
tijos lietuvius. Lietuvių bičių- \ tu su mokyklų komisijos pirmi-
liai šveicarai planuoja ateityje ninku buvo išgautas jo sutiki-
sustiprinti pagalbos akciją ir mas įteikti ir svarstyti šį klau-
nukreipti ją kitais, veiksminges- simą mokyklų komisijos posė

dyje. 

tą, tai bent jų spendžiami spąs-
Į tai bus gudresni. Taip tikra tie-

JAV rytinių pakraščiuatei- g*. t o k i e leidiniai kaip "už su
grįžimą į tėvynę" viena teparo
do, kad komunistai yra tie pa-

tininku kongresas bus Hartfor
de spalio 8—9 dd. ir baigsis 
koncertu didžiausioj Bushell( t y s įr n^šiol griaužia nagus, kad 
Mem. salėje. Koncerte programą n e g a l i suaidoroti su nekenčia-
išpildys solistai Stasys Baranaus m a i s t r e m t i n i a i g . 
kas ir Lilija* Mickevičiūte, ku 
riems akompanuos Vyt. Marijo-
šius. Solo pianu skambins prof. 
Andrius Kuprevičius iš Cleve-
land, Ohio. Prieš koncertą trum
putėje akademijoje kalbės prof. 

deimanto. Tą radinį O. Banie-1 mokytojauja Kardinolo Hayes 

•*41^^^&H. 

NAUJŲ MAŠINŲ 
F O N D A S 

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

E. Petraitis 2.00 
V. Simaškevičius 2.00 
A. Tumaitis 2.00 

nė įteikė ofiso raštininkei, ku
ri vėliau grąžino jį savininkui. 
Deimantas yra 500 dolerių ver
tės. Deimanto savininkas Ba
nienei davė 20 dol. radybų. 

X Jonas Gaižutis, Mažosios 
Lietuvos Bičiulių valdybos pir
mininkas; G. Bučmys, sekre
torius; ir Jagutis, valdybos na
rys, tarėsi su V. Petraičiu, at
vykusiu iš Kanados. Pasitarime 
dalyvavo Mažlietuvių atstovai 
«— Purvinas ir Daubaras — ir 
knygų leidyklos "Terra" savi
ninkas p. Civinskas. Buvo iš
aiškinta eilė svarbių klausimų 
ir aptartas Mažosios Lietuvos 
Istorijos" ir "Metraščio" ištei-
dimas liet. ir anglų kalbomis. 

X P-les Franees Sadauskas 
vardas šiemet įtrauktas garsio
je knygoje "Who's Who in 
Commerce and Industry". Daug 
metų The A. N. Marąuis Com-
pany leidėjai ruošia sąrašus jų Pr. Rastas 2.00 

F. Pecenkte 2.00 leidžiamai "VVho's Who" kny 

Augšt. mokykloje New Yorke. 

— Los Angeles lietuviai mo
kytojai pravedė Mokytojų S-gos 
centro valdybos paskelbtą aukų 
vajų jaunimo literatūrai leisti. 
Viso surinkta 64 dol. Didžiausią 
sumą surinko mokyt. A. Liūdžie 
žienė ir mokyt. A. Balsienė. Mo
kytoja Rūta Korsakaitė įteikė 
stambiausią asmeninę auką. Du 
aukų lapai grįžo tuštif trys mo
kytojai aukų lapų visai negrą
žino. 

— Vyskupas V. Brizgys spa
lio 8 — 9 bus Hartford, Conn., 
kur šeštadienį pamaldomis pra
dės ateitininkų kongresą ir teiks 
Sutvirtinimo Sakramentą lietu
vių parapijos vaikams. Sekma
dienį, spalio 9 d., 10 valandą lai
kys iškilmingas pamaldas, daly
vaujant kuopų vėliavoms. Atei
tininkams pasakys ir pamokslą. 

— Bronius Dūda, Los Angeles 
lietuvių radijo valandėlės prane
šėjas, šiais mokslo metais va-

KANADOJ 

niais keliais. 
(PLB Vok. Kr. V-bos Inf.) 

— Tėvai tarėsi. Sydnėjuje St. 
Merys kolonijos lietuvių pasita
rime sudarytas k-tas, kurio 
pirmasis rūpestis baigti šeštadie 
ninės mokyklos organizavimą. 
Komitetan išrinkti: A. Slivins-
kas, V. Hopas ir V. Lėverienė. 
Mokykloje dirbti yra pasižadėję 
St. Astramskas, Vladičkaitė ir 
Hopaitė. 

Pasitarimuose su kitomis už
sieniečių grupėmis paaiškėjo, 
kad tokioje pat būklėje, kaip lie 
tuvių gimnazija, yra vengrų re
linė gimnazija, atsikėlusi iš Ba
varijos į Baden - VVuerttember-
gą. Lenkų grupė savos gimna
zijos neturi, latvių gimnazija 
tuo tarpu eina stovyklinės mo
kyklos tvarka, o rusų gimnazi
jos vedėjas atsiliepė tik vėliau. 

Tuo būdu visus klausimus pa
vyko jšsiaiškinti tik rugpjūčio 

— Jaunimo dramos studiją1 mėn. antroje pusėje. Krašto Vai 

organizuotis Lietuvių Sąjungos 
Pirmoji, Hamiltono Uetuve; organizacijos padaliniu, patiek-

mokytoja. Danutė Celkutė,gimu damas apsvarstyti įstatų projek 
si 1936 m. Kaune, pradžios moks tą. Dienos pirm. buvo pakviesta 

— Organizuojasi moterys. 
Rugsėjo 11 d. Nottinghame po 
savo pamaldų lietuvės moterys 
susirinko parapijos mokykloje 
pasitarti savo organizacijos rei
kalais. Susirinkimą atidarė DBL 
S Nottinghamo apygardos pirm.' liją, pabrango rūkalai. Tabako 
K. Kudla, ragindamas moteris dviejų uncijų pakelis pabrango 

1,5 peno, o cigarečių 10 stuk. 
0,5 peno, 20 št. — 1 penu. 

Adelaidėje, Australijoje, suor
ganizavo ateitininkai sendrau
giai. Be vaidybos mokoma tei
singai tarti lietuvišką žodį ir rit
mingų judesių. 

— Pabrango rūkalai. Austra
lijoje, išskyrus pietinę Austra

lą ėjo Vokietijoje lietuvių mo
kykloje, o vidurinį Hamiltone, 
Loretto Academy, kurios try
liktąją klasę baigė praeitąjį pa
vasarį. Vasaros atostogų metu 
lankė Toronte Preteachers Sum-
mer Course, kuriuos gerai baigė 
ir gavo mokytojos teises. 

Jauna mokytoja Y1"* ilgametė 
ateitininkė ir sąmoninga lietu
vaitė. Paveldėjusi iš tėvų gerą 
širdį, D. čelkutė yra jautri arti
mo nelaimei. Iš pirmos savo al
gos ji paskyrė 2 dol. auką šalpai 
per šiuo metu vykstantį Hamil
tone vajų šalpos Fondui. 

DIDŽ. BRITANIJOJ 
— Daug gauna raštpalaikių 

"Už sugrįžimą į tėvynę". Komu
nistų Josifams, Aleksiejams, Ni-

dovaus savaitgalio lituanistinėsl kolajams bei Igoriams "pra-
N. Zabulionis 1.50 gai, kurioje telpa rinktiniai mokyklos tėvų komitetui. Kiti sanf", Vokietijos Demokratinės 

komiteto nariai: V. Tamulaitis, Respublikos Vyriausybė paten-N. N 1*00. vardai. Ten negalima patekti 
Kun. S. Žilys 1.00 nei už prenumeratą, nei pini-
Mrs. J. Sdiulta 1.00. gus. Apie mūsų lietuvaitę ten 
B. Baublys 1.00 Į parašyta, kad ji gavusi mokslo 
Z. Stockug 1.00 laipsnius Chicagos universitete 
M. Balčiūnas 1.00 įr VValton komercinėje mokyk-
J. Janulaitis 100 
A. Kraujelis 1.00 
A. Valantinas 1.00 
P. Gabris 1.00 
O. Auškalnis 1.00 
C. Mitsevitz 1.00 
A. M. Sutfcaitis 1.00 
L. Baltrukonis 1.00 
J. Vadopalas 1.00 
S. Čižikas 100 
S. Klumbys 100 
V. Vasiliauskas 1.00 
A Bambalas 1.00 

200 misijoje), Lithuanian Chamber 
Avižonis 1.00 o f Commerce of Illinois. Ji yra 

A. Bridžius 1-00 ir Quota International (Landa 

loję ir yra J. P. Varkala and 
Ccmpany dalininkė. Ji buvusi 
Chicago Savings and Lcan 
Assn. ir Marąuette Business 
Men's Assn. direktore; taip pat 
buvo ir national vice-presidant 
American Society of Women 
Accountants. Ji yra narė Am. 
VVomen's Society of CPA's, 
Amer. Institute of Account
ants, Illinois Society of CPA's 

D. Fidlerienė, sekr. — I. Biskie-
nė. Nutarta įsteigti lietuvių Mo 
terų Draugiją ir rūpintis savišal-
pa, ligonių lankymu, kultūriniais 
parengimais ir p. J draugijos 
valdybą buvo išrinktos: p.p. Fid 
lerienė, Zavadskienė, Ručienė, 
Matulaitienė ir Matulevičienė, 
Pasikalbėjus aktualiais moterų 
reikalais, nuspręsta ir ateityje 
laikas nuo laiko rinktis aptarti 
savo reikalus. 

— Rengiasi f JAV. Veiklus ir 
energingas DBLS Nottinghamo 
apygardos pirm. K. Kudla su 
žmona rengiasi greitu laiku iš
vykti į Ameriką, kur gyvena jų 
duktė. Ligi šiol p. Kudlų namai 
buvo lietuvių kultūrinio gyveni
mo centras. 

tooooooooooooooooooooooooo 
Jau išėjo Iš spaudos 

MIRKO JCIA SIC 

C E Z A R I S 
Istorinis romaną Iš Romos impe

rijos žydėjimo laikų, vienas įdo
miausių monografinių romanų Eu
ropos literatūroj. č ia senoji Roma 
Ir jos problemos, čia žymieji ano me
to asmens, kaip Cezaris. Sula, Ma
rius, Pompejus. Kleopatra, Cicero
nas ir dešimtys kitų; čia kovos už 
valdžią Romoj, Galijos užkariavi
mas, kovos su Mitridatu ir d. kt. Ir 
visa {domiai, talentingai ir dideliu 
istoriniu tikslumu. Trys dalys, kiek
viena po $2.00. 

Užsakymus su pinigais siųsti: 
„DRAUGAS** 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, IIL 

o ^ <XHX>rw»OOOOOOO0O0OO<K 

dybos iniciatyva buvo paruošti 
platūs memorandumai mokyklų 
komisijai, kuri šiuos klausimus 
svarstys artimiausiame posėdy
je, rugsėjo ar spalio mėn. 

Užsieniečių augltesnės mo
kyklos savo pajėgumu atrodo 
taip: Vasario 16 gimnazija — 
14 mokytojų ir 160 mokinių; 
vengrų realinė gimnazija su pra 
džios mokykla — 12 mokytojų 
ir 130 mokinu; latvių gimnazija 
su pradžios mokykla — 11 mo
kytojų ir 90 mokinių; rusų gim
nazija — 7 mokytojai ir 52 mo
kiniai. 

(PLB Vok. Kr. V-bos Ilnf.) 

A. Mitkienė, Br. Stančikai ir J. 
Vyšniauskas. 

X Ka~. turėti* biografinių ži
nių apie V. (Just inf, Jurgį 
Grišką, Mik?. Gudaiti ir kun. 
Gudą, malončklte tuojau jas įvairių Mitrofanovų, Razgoninų 
atsiųsti kun. dr. J. Prunskiui bei Vasilakių sprendimą, jog vis 

AUSTRALIJOJE 
— Mintis spaustuvė įsteigta. 

Bendrovę sudarė: A. Baužė, M. 
kino tarybinių piliečių grupės Malaitis, Pr. Nagys, Al. Maura-
prašymą įsteigti Komitetą "Už gįB> J. Karitonas ir V. Sopys. S'pmi 
sugrįžimą į Tėvynę" Vokietijos I Dabar šią spaustuvę iš kitų į ' **S^ *£***£* . J>a,vel*8Lalf 
ZL . 7 . S , - / , , . , . _ . i , , . . , T . V . w. [Patrauklūs kieti viršeliai ir tekal-
Demokratines Respublikos ten- dalininkų atpirko vienas šios nuoja tik *s.o© 
tori jos ir šią vasarą tas kemi-1 bendrovės narių — Pranas Na-
tetas ėmėsi medžioti ir lietuvių gys. 

NAUJAUSIOJI LITERATŪRA 
APIE MARIJA 

PAftVKLKIME 1 MARIJĄ. Nuo
stabus gvč. Marijos gyvenimas, pa
radytas pasiremiant Dievo apšviestų
jų regėtojų pasakojimais ( iv . Brigi
tos. Marijss Agreda, ses. Katarinos 
Kmmerich ir kt . ) . 260 pusi. Knyga 

'IltHHftltlIHIMflItffMlllIflIlIlIflimilIltlf 
Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuvių dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 
*MMtHMimil imHll tMHtMMIHHWMtMf»— 

Pirkit Apsaugos Bonos! 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i 

P0P U LA II 
LITHUANIAN RECIPES 

Surinko JUZS DAUŽVAEDIENfi 

adresų, kad galėtų jiems atsiųsti 

"Draugo" adresu. 2:nios reika
lingos Liet. Enciklcp ūdijai. 

X Kristaus Karaliaus šventu 
Chicagoje bus iškilmingai šven
čiama. Ji bus nukelta iš pasku
tinio spalio mėn. sekmadienio i 

dėlto "sugrįžti galima". Ypačiai 
gausiai to nevykusiai suredaguo 
to leidino 1 nr. buvo atsiųstas 
Leeds ir apylinkės lietuviams. 
Leidinys išsiuntinėtas gerai pa
žįstamos menkiausios vertės "ta 
rybiniuose" vokuose, kurio ki
toje pusėįe pažymėta: "Abs. pirmąjį lapkričio mėn. sekma 

(dirba taupymo bendrovių ko- # • * S v e n t e i ruošti sudarytas j ^ l i n , * Behrenst7 ^5". Vidury 
komitetas, į kurį įeina Kazys | pr idėtas atskiras lapas, sureda-

"Mintis" spausdina "Mūsų 
Pastoge", venrrų ir čekų dvisa-
vaitraščius ir atlieka kitus sp. 
darbus. 

— Lietuvos reikalai australų 
spaudoje. Adelaidės dienraštis 
"The Advertaiser", sekmadienio 
laidoj, liepos 9 d. atspaude Lietu 
vos Steigiamojo Seimo narių, e-

šią puikią knygą 
paraše p n i . dr. F . Bartkus. 

MARIJA MUMS KALBA. Svč. Ma
rija laiko bėgyje apsireiškė įvairiose 
pasaulio vietovėse. Šios knygos au
torius Kun. J. Kusmickis, šalia mu-
-»u lietuviškų šventovių aprašo ir ki-
tur žinomus. Dievo Motinos apsireiš
kimus, kaip: La Salette, Lurde, Fa. 
Urnoje: apie Stebuklingai} Medallke-
U ir kt. įžangoje ir pabaigos todyje 
autorius svarsto Svč. Marijoa Nekal
čiausios Širdies kultą ir iškelia Ma
rijos kaip malonių Tarpininkes vaid 
men} Knyga turi 169 psl.. pa veiks-
luotą, (rišta J kietus viršelius Ir kai
nuoja $2.00. 

A l AKOS 
Idltųjų 

ZVAlKSDfi. IK tautų Ir 

U. Urboną* 100 
K. Arnaatauskaitg 1.00 
V. Tlkniua 1.00 
J. Salasevičius 1.00 

ros Sąjungos) Chicagos sky
riaus direktore ir kasininkė. 

Džiugu, kad mes savo tarps 
turima veiklią sąskaitybininke. 

Kleiva, Juozas Juozaitis, Ig-ias 
Sakalais, Vilimaitis ir širvins-
kienS. Komitetas bus dar pra
plečiamas. Į jį bus kviečiami 
įvairių organizacijų atstovai. 

guotas lietuv'ams, kuriems pri
menama, kad jiems esą "visi nu
sikaltimai dovanoti". Perskaitę 
korespondenciją "Kolūkinio gy
venimo keliu" ir suradę tokius 

Rftnčiii ftianiM P*»lp5nnA« n r r l a n . ' 5 * d l d l "*Jv paaaulio p->etų dailiausi s a n c i ų S l a p u s g e l e ž i n e s U Z a a n - » l o d e l i a , m 0 8 u dangiškajai Motinai 
gOS, a t s i š a u k i m ą į laisVOJO p a - 1 Marijai pagerbti. Tuos per 600 m 

žybtelėjusius rašytojų perlus U jvai šaulio parlamentarus. 

— Sydnėjuje Camperdovvno 
lietuvių kolonijos šeštadieninės 

, 1 1 . . «_ . . i . . . J « « ^ I Užsakymus kartu su pinigais siųskite 
mokyklos tėvų komitetą sudaro1 * 

-iu kalbų surinko ir sutvarkė A. Ty 
ruolls. Tai knyga apie Mariją, kuri 
'n.etų rastis kiekvienuose namuose 
(10 psl. Kaina $2.00. 

Šventės organizatorius yra A-Į titulus, kaip "kiaulininkės V. 
merikos Lietuvių Katalikų FL>- Staskevičienė ir J. Urbonienė", 
deracijos Chicagos apskritis. J lietuviai tik nusijuokia ir nume

ri. Meiliūnas, M. Juraitienė ir 
Šidlauskienė. Komitetui pavesta 
telkti mokyklai lėšas, rūpintis 
mokyklos pasirodymais ir kitais 
reikalais. 

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

Tai nepaprasta knyga. Vir i JO© re-
°«Ptų grynai lietuvišku valgiu sraml-
oimui anglų kalboje. Ponia Daužvar-
diene. kuri dainai pasakodavo apis 
l ietuviškus valgius per Chicagos ra
dijo Ir televizijos stotis, surinko pa
čius įdomiausius lietuviškų valgių 
receptus Ir DRAUGAS juos išleido 
labai parankioje formoje. Pirmą kar
tą tokia knyga pasirodo knygų rin
koje. 

Gera dovana kitataučiams ar ang-
'iSkal skaitantiems lietuviams. 

Kaina — $2.00 
Užsakymus kartu su pinigais siųskit*: 

" D R A U G A S " 

2884 So. Oakley Aveaoe, 
CHICAGO a ILL. 

IIIIIIIIIIJJIIIUIIHIIIIIMIIHMIlItlIlIlIinmi 



Pirmadienis, rugsėjo 26, 1955 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

CHICAGOS ŽINIOS 
$50 miiionų misijoms 

Šiemet švenčia savo auksinį 
jutilejų vadinamoji Calholie 
Church Extension draugija, 

Šeimininkes dirba po 80 
valandų savaitėje 

Viena Chicagos firma ap-
., o rk- c, v.* i skaičiavo, kad seimininkes per kurios centras yra 1307 S. Wa- . . •"" 

1 savaite dvigubai daugiau dar
bo valandų turi, kaip vyrai: 

bash ave., ChicagoJ3. Per visą 
savo gyvavimo laiką ji maž
daug po milioną dolerių yra 
sukėlusi misijų reikalams kas
met. Ji leidžia "Extension"' 
žurnalą, kurs turi pusę miliono 
skaitytojų. Draugijai vadovau
ja vysk. W. O'Brien. Jubilejaus 
iškilmes bus lapkr. 20 d., kada 
per specialias pamaldas iv. 
Vardo katedroje pasakys pa
mokslą kard. Stritch. iv . Mi
šias laikys vysk. O'Brien. 
Draugiją sukakties proga pa
sveikino popiežius Pijus XII, 
pažymėdamas, kad draugija 
gali didžiuotis atsiektais rezul
tatais. Tos draugijos įstaiga 
per metus gauna 65,000 laiškų. 
Šiai draugijai talkina vadina
mas Mortos moterų ordinas, 

jos turi dirbti apie 80 valandų. 
Daugiausiai jos sugaišta laiko 
paruošdamos valgį ir paduoda
mos — apie 21 valandą per sa
vaitę; 10 valandų per savaite 
reikia sutvarkymui stalo ir in
du po valgio; 15 valandų pra
leidžia namus tvarkydamos, 7 
valandas skalbia ir lygina dra
bužius, 7 valandas reikia skirti 
pirkinių parūpinimui, 15 valan
dų vaikų globai ir 5 vai. ki
tiems darbams. Gerai, kad vy
rai moterims pagal išgales pa
deda. 

Mokyklos suaugusiems 
Chicagos katalikai šešiose 

vietose organizuoja suaugusių 
i švietimo centrus. Jie bus: Ma-

KUR PERONAS? 

Viršuje Argentinos karo laivas, ant kurio sukilėliai ir valdžią iš Pe
rono puftsif karininkai sudarė taika, o apačioje Paragvajau, | « « J 
ant kurio esąs pasislėpęs Peronas. (1NS) 

kurs per 1953—1954 metus p i 
rūpino 10.903 įvairius liturgi-! n jos Augstesniosios mokyklos 

rūmuose, Mercy, šv. Grego-
riaus, Alvernijos, šv. Pilip? 
mokyklų patalpose ir New 
Trier Sheil mokykloje. Regis
tracija vyks penktadienį, rug
sėjo 30 d., tarp 7 vai. 30 min. 
ir 9 vai. v. Daugiau informaci
jų apie tas suaugusių mokyk
las galima gauti adresu: Adult 
Education Centers, 21 W. Su-
perior str., "Chicago 10, 111., 
tel.: DE 7-6957. 

Paryžiaus berniukų 
koncertas 

Žudikui reikalaus mirties 
Kane apskrities prokuroras 

reikalaus mirties buvusiam ma
rinui Robert Hoffman, kurs 
viename Elgind saliūne nušovė 
mergaitę, kurią mylėjo — Pat
riciją Schwartz. Abu jie 20 me
tų. Nužudymo metu mergaitė 
3aliūne sedejo su vienu kariuo
menes jūrininku. Ji buvo atsi
sakiusi tekėti už Hoffmano. 

Atstatys šiaurinę dalį 
Chicagos meras pritarė planui 
atstatyti šiaurinę miesto dalį, 
esančią tarp La Salle, North, 
Division ir Dearborn gatvių. 
Visas planas pareikalaus $25 
miiionų. Tuo rūpinasi Greater 
North Michigan ave. Assn. Fe
deralinė vyriausybė duos du 
trečdaliu lėšų išpirkimui žemės. 

nius drabužius. 

Tardys nusikaltėlių tėvus 
Illinois valstybės prokuro • 

ras Gutkn?cht pranešė, kad 
berniukų teismui duotas įsaky
mas pakviesti apklausinėjimui 
tėvus, kada tik į tą teismą pa
teks nusikaltę nepilnamečiai. 
Gut knechtas tokį įsakymą da
vė po to, kai buvo areštuota 
14 paauguolių, jų tarpe 4 mer
gaitės, dėl užpuolimo dviejų 
vyrų požeminio traukinėlio sto
ty ties State ir Madison gatve. 
Guthnecht mano, kad tėvai ap
sileidžia savo pareigose prižiū
rėti paauguolius. 

Raudonosios plunksnos 
rinkliava 

60,000 savanorių pasišventė
lių pradeda aukų rinkimo vajų 
Chicagoje, scgloi^uni aukoto
jams raudonas plunksneles. 
Rinkliava bus spalio 4 d. Nori
ma surinkti $10,304,548 ir tues 
pinigus paskirstyti 174 sveika
tos ir labdaros įstaigoms. Ši Illinois valstybės sekretorius 
rinkliava organizuojama su to- vėl atėmė šoferių leidimus 161 State gatvėje ruošia paradą, 
kiu taupumu, kad kiekvienam asmeniui, iš kurių 135 nuken- Bus pademonstruota daugiau 
apmokama darbininkui atidn- tėjo už tai, kad vairavo išsigė- "kaip $100,000, vertės farmų 
ka 900 dirbančių be užmokės- rc. Iš viso šiemet Illinois vals- mašinų ir įtaisų. Į paradą at-
čio. tybėje šoferio leidimai atimti ' vyksta dalyvauti 14 pieninių 

jau 4,641 asmeniui ir suspen- "princesių" iš įvairių USA 

Mažųjų Paryžiaus Daininin
kų — taip pasivadinusio ber
niukų choro — koncertas Chi
cagoje įvyks lapkričio 23 d. 
Berniukai yra nuo 11 iki 17 
metų; chore jų yra 23. J i e ! n a r i J a - kurią lankė dauguma ir 
jau atvyko iš Paryžiaus į New i l i e t u v i u - J a u n u ^ k u n i ^ ' 

Auksine mokyklos sukaktis 
Quigley paruošiamoji semi-

Yorką ir važinėdami po įvai
rias JAV vietas duos 50 kon
certų. 

Atima leidimus nuo 
įsikaušusių 

met švenčia auksinę 
sie-

savo gy-

Nusikaltimams tirti 
komitetas 

Chicagoje trejus su puse m 
tų dirbęs Nusikaltimams Tirti 
komitetas taig'ė savo viršus 
apklausinėjimus. Jo darbas kai
navo $300,000. Savo surinktus 
duomenis komitetas sutvarkys 
ir patieks: miesto vadovybei. 
Šio komiteto sudarymą buvo 
įkvėpus respublikonų 31-mo ko
miteto narys Charles Gross, 
kurs vėliau buvo nužudytas ir 
jo dingimo paslaptis liko neiš
aiškinta. 

Madų paroda padės 
berniukams 

Conrad Hilion viešbutyje 
spalio 1 d. ruošiama madų pa-

DARBO TEISEi. ŽODYNĖLIS 
Spaudai paršuose Pr. Sukutis 

AKGLI&KU ftODMU REI l&smr.Ia-
KJMV PAAIŠKINIMAI 

Siame ŽODYNĖLYJE telpa Ht 

roda ir pietūs. Tas pramogas 
ruošianti moterų grupe nori 
sudaryti pajamų Lt. Joseph P. 
Kennedy vardo katalikų mo
kyklai berniukams. 

Teisininkų pamaldos 
K a t a l i k ų A d v o k a t ų s ą j u n g a 

Chicagoje š. m. spalio mėn. 2 
d. 10 vai. ryto turės pamaldas 
Sv. Vardo katedroje. Bus mel
džiamasi prie teisininkų globė
jo šv. Tomo More. 

Laimėjo $6,000 
Jėzuitų laikomą Marąuette 

universitetą baigęs Robert E. 
Dierbeck, 27 m. amžiaus, laimė
jo National Broadcasting Co. 
pirmininko dovaną $6,000; ta 
dovana skiriama apmokėti jo 
pragyvenimo išlaidoms New Yor 
ke, kur jis metus laiko turės 
stebėti radijo ir televizijos vai
dinimų kūrimą. 

,„.»,;w,~ - - • • •• T U .A M;M M WS{« anglų kalba žodžiai bei išsireiškimai 
vavimo sukaktj. Tą seminariją K u r l e y r a J g a v ę B p e c l a l ! n e reikime; 
įsteigė kard. Mundel in. Ji yra 
Chicagoje, 103 E. Chesnut. 

Pieninių paradas 
Chicagos pieninės spalio 8 d. 

Senute skris sutikt sūnaus 
Addie Rigney, 77 matų senu- m 

te, motina iš komunistų kalėji- £ 
mo išleisto kun. Harold Rig
ney, lėktuvu «*kris į Kaliforni
ją, pasitikti grįštančio sūnaus 
— misionieriaus. Ją lydės Jo
seph Meegan, kurs buvo suor
ganizavęs 60,000 laiškų Įvai
riems pareigūnams, siekiant, 
kad tasai Kinijos komunistų 
kalinamas misionierius būtų iš
leistas. . . m 

duoti 661. valstybių. 

NUO U2SI<*EN£JUSIŲ 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IB ATVIRŲ ODOS LIG Ų 

Tie. kurie k< nčta nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sfideti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenS justos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad paAalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
rų Ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEOULO OlntmeoL Jų g y d o m o f 
ypatybes palengvinę j asų skaudėj l 
ma ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA 
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'8 FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyfiimą 
tarpirščių. Yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos d^dlr-
vinių, odos išbėrimų ir t. t , taipgi 
tinkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty 
klų. Jis yra gera gyduolė nuo Iš
viršinių odos ligų.Le-
gulo Ointment yra 
parduodamas po T 5 
et., $1.25, Ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chl 
cagoj ir apylinkėse— 
Milwaukee, Wisc ^Ja 
ry, Ind.li Detroit, Mi-
otoigan arba rašyki
te Ir atsiųskita Mo-
ney order J: 

LEGILO, Department D. 
5618 W. Eddy St. Chicago 34, U 

KAZIK FURNITURE Co. 
1506 W. 63rd St., tel. PR 8-1331 

Naujose ordvioso patalpose, lengva pasiekti gat-
vėkariais ir automobiliams pastatyti yra vietos, be 
jokių apribojimų. 

Turime didžiaus} pasirinkimą jvalrių rūsių baldų ir kitų namų 
reikmenų. Kviečiame mus aplankyti ir pasirinkti kas yra reikalinga 
jūsų .salionui, miegamajam ir kt. kambariams. Prieš pirkdami baldus, 
patikrinkite kainas pitniiau pas mus ir įsitikinsite, kad yra pigiau 
negu kitur. 

GAMINAME SALIONO BALDUS PAGAL UŽSAKYMUS. 
Pasirinkite stilių, kuris jums patinka. Taip pat atnaujiname se

nus baldus. JUOZAS IR KAZIMIERA KAZIK AKIAI 

kai kurie paimti i i veikiančių jsta 
tymų. Spausdinami • sodžiai angly 
kalba ir patiekti platūs paaiškinimai 
lietuvių kalba. 

Leidinys 116 pusi. Kaina $1.00. 
J 

Pinigus su užsakymais siųsti: 
"DRAUGAS" 

SSS4 S. Oakley Ava* 
Chicago 8, TJL 

ONA GARALEVIČIUS 
(UI DJONYTft) 

Gyv. 4<>64 S. Artesian Ave., 
tel. FRontier 6-1812. 

Mir€ rūgs. 24 d., 1955 m., 
1:10 vai. ryte, sulaukusi 75 m. 

Cntp" Lietuvoje. Kilo ii Tau
ragės apskr., Požeriūnų ka mo. 

Amerikoje išgyveno 5 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

sūnus Antanas Garalevičius ir 
marti Marcelė, giminės: Lip
nukų šeima, Australijoje Me
delių šeima, kiti gimines liko 
Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas John F. Eu-
deikio koplyčioj, 4330 S. Cali-
fornia Ave. Laidotuvės įvyks 
antrad.. rūgs. 27 d. Iš koply
čios 8:30 vai. ryto bus atly
dėta į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenč. parap. bažny
čią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus ir Marti. 
m 

l^ald. dlrekt. John F. Kudei-
kis, tel. LAf. S-0440. 
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G U Ž A U S K Ų 
BEVERLY HILUS OELiNYCIA 

Geriausios gėlės dėi vestuvių, banke 
u, laidotuvių ir kitų papuošimų. 

244S W E S T S3RD STRKET 
flei. PRoapect 8-osM Ir PR 8-OSS 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII 

III DIENRAŠTIS MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
D U d i Uy dkna Hcmpimas, karo ir kitos galimybes verOs visus atsidėjus 

sekti kasdieniui įvykius. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybė. 
Siab metais sueina 50 metų kaip iškovota spaudos laisve. Tas ju-

bilejus tcbonle "»«»"»*fg lūkiu: kiekvienuose lietuviukuos* namuose uetu vis
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats Švęsdamas 40 m. sukaktj nuo įsikūrimo Chicagoje, daro iš savo puses 
auką: naujiems skaitytojams siusime dienraštį per mėnesį laiko nemokamai, tik 
malonėkite atsiųsti adresą savo ar kito kurs tuo interesuojasi 

"Draugas" yra sutelkęs arti 1,000 bendradarbių, korespondentų ir in
formatorių, kas šeštadienį duoda mokslo, meno, literatūros priedą, turi spe
cialios skyrius: moterų, jaunimo (ateidninkų, skautų, studentų), sparta, svei
katos patarCją; kasmet duoda $1,000 premijos geriausiam romanui ar 
atkarpoje 

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

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

^ 

MIDLAND 
Srtvmgs d n d Lo.in^, 

Associa+ion 
, I N J U P E D H 

PER 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

BENDROVĖ 

"DraugasM turi savo bendradarbiui Kanadoje, Kolumbijoje, VenecuefeJa, 
Brazilijoje, Argentinoje, CiKje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, S^eicarijoje, 
Italijoje, Praneurijoje, net Ir AuitruUjoje. 

V 

turėsite progot susipažinti su geriausiu HetuviŠku dknraifiu. Jai Tkauga" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamu, kurie 
jo dar neskaito b? mes per mėnesi laiko „Draugą" dusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

CHICAGO 8, IELINOW 

4038 Archer Avenue Tol. U3-671? 
AUGUST SALDUKAS Prezidentas 

MOVIMC MOVI M C 

NAUJI DIDELI TROKAI-NAUJAUSI KRAUSTYMO (ŠANKIAI 
ILGU METU PATYRIMAS-PI6US IRSAŽININ6AS APTARNAVIMAS 

JUOZAS NAJJ3K4ITIS 
2022 W. 69 St. CHICAGO 36, ILL. Tel. VAIbmok 5-9209 

PIRKITE TIESIOG ND0 
MR. NELS0N 

- SAVININKO — 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

S9I4 West f l f th Street 
Viens* blokas ano kapiniu. 

Didžiausias paminklams planų 
pasirinkimai mieste. 

Telaf. CEdarcrest 3-633S 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą". 

Skausmo dienose, mirus žmonai, motinai, uošvei ir brolienei 

i. t L 
Bronislavai Siimytei - Biržiškienei, 

Vilniaus Lietuvių Veikėjai, 
profesoriui Mykolui Biržiškai, pp. Barauskams, Žakevi-
ė i a m s , pp . V a c l o v u i i r V i k t o r u i B i r ž i š k o m s g i l i aus ią u ž u o 
j a u t ą re i šk ia 

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Gantro Vaidyba 

K N Y G A , 

Kokios i»as«ro<lo tik retais laikotar
piais. 

. . PRKM1.UOTA818 DRAUGO . . 
ROMANAS 

Didelė Lietuviškos buities kny^ra, 
įSrinkta iŠ daugelio kurinių Jory 
Komisijos ir nepaprastai palankiai 
sutikta skaitančios visuomenės. 

Aplankas dnil. J. Paukštienės, 
Lietuviškos Knyjros Klubo leidinys, 
434 pal. Kaina $4.00. 

Disakymus ir pinigus siųskite 
I) K A l G A S 

2381 So. Oakley Ave, 
Ctucagv H. UL 

ANTHONY B. PETKUS 
6812 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

S0 VVCSTERN AVE. . 1410 S0. 
CHICAGO, ILL 

Telefonai — GRovehilI 

50th AVL 
CICERO. 

arba 
T0wnhall 3-2109 

JOHN F. EUDIIKIS 
LMD0TŪVIŲ DffiEKTOMūS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4G0S 07 South Hermitage Avenue 

TeL Yfl 7-1741-2 ir LA 3-9851 
4330 34 South Califomia Avenue 

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

SEKANTIEJI YfeA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ^ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ A800ACU06 

Ambulansų patarna- ^ 0 ^ ^ M e s t u r i m e koplyčias | 
vimas dieną ir nak- Ęf m visose Chicagos iri 
tj, Reikale šaukite ^^saasfl Roselando dalyse ir 
mus. sssssssVVaT̂ B̂̂ SBBBBBj tuojau patarnaujame 

ANTANAS M. PHILLIPS 
k8S07 & UTUANICA AVE. Tel. Y Arda 7-5401 

PETRAS P. GURSKIS 
669 vVest 18th STREET TeL SEsiey sVffsll 

ALFREDAS VANCE 
177 WOODSIDE Rd^ Riverakle, OL 

POVILAS J. RIDIKAS 
9&U S. HAJLsSTED STREET Telephone .Arda J-lSil 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 a. MICHIGAN A V E . TeL 

iURGIS F. RUDMIN 
SS19 8. LnTJANlCA A V E . TeL YArtas 7 - 1 1 3 8 - l l J t 

PETRAS BIELIŪNAS 
4348 S. CAJLIFORN1A AVENUE Te l LAimyette 5-S5721 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 8 « a t h 60fh AVTE., CICERO, I U L Tel. OLymplo t -1008 

ZI6MUND (ŽUDYK) ZUDYCKI 
1646 W. 46th S TREET VArtU 7-0)61 

STEPONAS C. LACKAVVICZ 
UU W. f59tJi STREET REpubUc 7-1213 
'2314 W. 23rd PLACE VIrgfala 7-6672, 

Perskaitę dienr. " M u į į \ duokite jį kitiems. 
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durbo j pasirenkant iouną ar viengungį i* B A L F spaudoj skelbiamo sąrašo atba kreipiantis i 
B A L F Centrą: ULBA, 105 GraiuJ Street, Brooklyii 11, N. Y. - Kan. Dr. J. B. Končfiua, B A L F o pirm. 

Į S I G Y K I T E D A B A R ! 

Lietuviai AH*^ ^iurl«»*«tos a.«mror-
be* VMvyak. Jurgio •?! .! llailtB 

MatuleviMsut 

U Ž R A Š A I 
* rijos* d a l y t : 

I. P lrasa l : Miniya * f **+ v* '•-
ryžlmai. ^ia kaip r»* *•«*• kl«»'<1 » 
vrkivyskupo Jurgio gilus tiesos Ji* ii* 

<-<ma* bei v i n t a s pas la ikoj lms* 
tarnauti Dievui, Bažnyčiai ir si<j'.* 
io6anymui 

II. I^itSka'. Ta' Jvati'ems t i m e -
nim* rašytu laiškų ištrauko*, gyve
nimuko* iftmt*\tle« geriat. išrtikšti 
patarimu. paraginimu Ir paaiškini
mu formcle. 

III. Vth.'ute. iLVilesnla i Arkivys
kupo kančij s p^rAeštas senoje Lie
tuvos SOSMT>S >, kur Jis stengdamasis 
būti visiems visakuo. kad visus lai
mėtų. Kristui, daugiausia yra nuken
tėjęs. 

CLASSIFIED & HELP WANTED A D V i i R T I S E M E N T S 
1 E L P W A N T E I » — V l T t A I 

CARVERS - GOUNTERMEN 
AND GRILL 

Experienced cr will train — Days. 
No Sun. — Meals and uniforms 

furnished. 
HARDINGS, 68 W. Madison 

RE AL ESTATE 

Reikal ingas 
REAL ESTATE SALESMAN. 

Gera proga t inkamam asmeniui. 
Reikalinga tur.'ti automobilis. 

SVORODA 
8739 \V. 26Ul St. 

t'hicngo, n i . 

WOODWORKER MACHINE 
HAKD 

SAVININKAS PARDUODA 7 k. 
mūro namą. Pilnas .rūsys. Gazu ap*. 
Stikliniu koklių virtuve. Marqu>tte 
Park apylinkėje. KKpuMio 7-1501, 
šiokiadieniais po 6:3u vai., Seštad. 
ir sekmad. visa- dieną. 

(.iriausiav 2-Ju butų pirkinys lj«wn 
dale rajone. Arti 2<»th 8t. Mūrin s 
6 ir 6 kanib. Apšlld. Tik $17.900. 
Skubėkite. BVOBOI>A. S7»» VYest 
iJMti St., tel. l.\vM..i.il. 1-7038. 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
T A U T O S Š V E N T Ė CICEROJE 

Cicero, UI., y*a viena iš veik- kalbos! O kas toje srityje rei-
liųjv* lietuvių kolonijų. Kaip 
kasmet, taip ir šiemet čia buvo 
surengtas Tautos Šventes mi
nėjimas. Jis susidėjo iš: 1) 
įžangos žodžio, 2) paskaitos, 
3) menines dalies ir 4) pamal
dų bažnyčioje. 

kia daryti — dar neturime pla
no. Jei ir toliau taip klaidžio
sime, tai nieko neišeisią. O 
kur kiti klausimai: Tautos iš-
teįjsvinimas, Li:tuvos 'etnogra
finių žemių apjungimas, pagal
ba iškankintai tautai, kad ga
rėtų atsikurti? Būdamas Eu-

Rugsėjo 10 d. 8 v. v. minė ji- r o p o j e p a s k a i t i n i n k a s patyręs, 
mas vyko Šv. Antano parapi- k a d v e i k s n i ų tarpusaviai gin-
jos salėje ir truko tik pusan- w l a b a i k e n k i a g e r a m U e t u 

tros valandos. 

SPORTO KRONIKA 
Š. AMERIKOS LIETUVIŲ 
KREPŠINIO VARŽYBOS 

MONTREALYJE 

Trečios Kanados Lietuvių die 
nos proga Montrealyje rugsėjo 
3 — 4 dienomis buvo suruoštos 
S. Amerikos lietuvių krepšinio 
žaidynės, kurių rengėjas buvo 
Montrealio LSK Tauras. Šiose 
varžybose dalyvavo Detroito, Te 
ronto ir Montrealio krepšinin
kai. Vyrų grupėje pirmą vietą 
ir LB Kanados Krašto Valdy 

Ripping, eutting, etc. Millwork, 
Knyga turi 220 psl., paveiksluota s a s h a m j doors. Union shop. Haser 

Perkins & Kornmayer, Inc., 5319 S. 
La Salle St . BO 8-1060. 

PROGOS — OPPORTUMTIES 

Rrighton Parke. Maisto ir Mčsos 
KrautuvS. Kampinis namas. Gerai 
einąs biznis. Ten pat 5-kLų kamb. 
butas. $4,000. 

VVAlbrook 5-5031 

tiiiiitiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiitiinmiiimiiiH 
"DRAUGAS" AGENCY 

S5 Eost Waahuigtoii Street 
TeL DEarborn 1-2454 

SSS4 Sontb Oakley Avenn* 
TeL Vlrginia 7-6640; 7-6641 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiir.iiiuimitUH* 

REAL ESTATE 

HELP WANTED — MOTERYS 

ir Jrlšta i kietus viršelius. 
$2.50. 

Kaina 

Užsakymus su pinigais siuskite: 

" D R A U G A S " 

2334 So. Oakley Ave*, 

CHICAGO 8, ILL. 

IANUOMUOJAMA 

Marąuette Parke UtaHMav kamba
rys. Kreiptis tel. — 

REpubl ic 7-3522 

REMKITE "DRAUGĄ". 

<{r 

vedą j aiškią neviltį ir patar
naują tik pavergėjui. 

Tie veiksniai dar neturi jo
kio aiškaus plano, neturi tinka
mo personalo, kuris galėtų at
likti darbus. Bet šį konstata-

1. Trumpą įžangos žodį tarė 
vietinės apylinkės valdybos 
pirmininkas J. švedas. 

2. Paskaitą skaitė prof. Ge
diminas Galva. Tema: "Lais
vųjų lietuvių dabartiniai užda
viniai". Pirmiausia paskaiti
ninkas keliais tiumpais ir ryš
kiais bruožais apžvelgė Lietu
vių tautos istorijos kelią nuo 
Kryžiuočių Ordino iki dabarti
nio pavergimo, palygino sun
kią dabartinę tautos būklę po- tuo tarpu mes vis labiau atša-
litikos, kultūros, meno, muzi- į lame nuo savosios tautos, dėl 
kos, religijos srityse su ta, ku- kurios dar taip neseniai grau-
ri buvo rusų caro laikais. To- ! džiai verkėme. Čia, Chicagoje, 
liau padarė trumpą tarptauti- kur tiek daug yra betuvių, net 
nes padėties apžvalgą. Čia jis,'į svarbesniųjų Tautos įvykių 
pabrėzš, kad laisvasis pasaulis | minėjimus daug kas moja ran-
yra susigyvenęs su mintimi, j ka. Ir Cicero salė rodo, kad 
jog rusai išėjo laimėtojais. Tik j susidomėjimas yra m a ž a s . 
JAV liko jų priešu. Bet jo3 Tad patys esame kaltininkai, 
taip pat neturinčios tvirto nu-1 jei kur mūsų klausimas yra 
sistatymo, nėra apsisprendu- \ užmirštas, nepajudintas. Ši 
šios, politika kinta. Dabar 2e- liūdna būklė reikalaujanti tuo-
nevoje išryškėjo sugyvenimo j a u peržiūrėti dienos r;ikalus, 

bos taurę laimėjo Detroito Ko-
vių vardui svetimųjų akyse. Jie I v a s n u g a l ė j ę s Montrealio Tau-

noras. Tačiau Sovietai savo 
tikslų — užvaldyti ir sukomu-
nistinti pasaulį — nėra atsisa
kę. Keičia tik savo taktiką. 
Visur kursto, kelia neramu- reikalus. Lietuvos laisvinimo 
mus, keičia žaidimo kryptis 
per savo patikėtinius vietose. 
Rusai daug tuo laimi. Pavyz
džiui, kinų tauta apsisprendė 
tapti komunistine valstybe su 
tais pačiais rusiškais princi
pais, nors tie principai yra ne-

tas gėrybes. Savo abuojumu 
... . ' . . . T ', . . . ."! nekirskime tautai skaudžių miski. Korėjoj, Indonezijoj ir i _ . , 

I t a _ . . . . s smūgių, o junkimes visi i vie-kitur susidarė neramumų židi-' A . , . . • 

rą ir Toronto Vytį Antroje vie
toje liko Tauras, laimėjęs prieš 
Vytį. Jaunių grupėje, neatvy
kus Detroito Kovo jauniams, 
varžėsi tik Montrealio Tauras ir 
Toronto Aušra. Šioje grupėje 
buvo žaistos dvejos rungtynės 

vimą paskaitininkas prase ne-\ p i r m ą s a S t k u r i o g b u v o u ž s k a i . 
suprasti klaidingai. Šiandieną t y t o g d r a u g i š k o m i S t l a i m ė j o Auc 
daugiau negu bet kada esą rei- r a A n t r ą s i a g l a i m ė j o T a u r a s 

kalingas centralizuotas orga- k a r t u p a s i i m d a m a s Montrealir 
nas, kuris sistemingai atliktų A u š r o s V a r t ų p t t ipŲoi klebono 

kun. J. Kubiliaus skirtą dovaną. | 

Pirmose šių žaidynių rungty
nėse Detroito Kovas, žaisdamas 
labai atsargai ir visą žaidimą 
pasekmei esant apylygiai, tik 
žaidimo pabaigoje sugebėjo su
sikrauti patogų 16 taškų skirtu
mą. Rungtynės baigtos 67:51 
pasekme. Po pietų pertraukos 
ir oficialaus žaidynių atidarymo 
buvo žaidžama toliau. Toronto 
Aušros jauniai apylygioje kovo
je nugali Montrealio Taurą 57:-
50. Trečiose rungtynėse Mont
realio Tauras pasitempęs pas
kutinėse žaidimo minutėse iško-
voja 3 taškų laimėjimą prieš 
Toronto Vytį žaidusią be savo 
pagrindinių šulų Duliūno ir Ig
natavičiaus. Rungtynių pasek
mė 46:43. Sekančios dienos var 
žybose Montrealio jauniai nuga
lėjo Toronto Aušros jaunius 
56:42. Aušra, žaisdama be savo 
ger'ausio žaidėjo Šiurnos, žaidi
mo pabaigoje pritrūkus pakaitų, 
turėjo pasiduoti gerai žaidu
siems tauriečiams. Paskutinėse 
rungtynėse Detroito Kovas lai-

sudaryti ilgalaikį metų planą, 
apjungti visas pajėgas ir ben
dra talka judinti Lietuvos lais
vinimo ir lietuvybės išlaikymo 

reikalas turi būti visada rakš
tis šių dienų pasaulio lėmėjų 
akyse. 

Visi turime jausti didelę at
sakomybę už tautą, kuri sutei
kė mums šviesą, mokslą ir ki-

BUDRIKO PREKYBOS 
43 METŲ 

SUKAKTUVIŲ PROGA 
ant rakandy, šaldytuvų, skalbiamų mašinų, 
televizijos aparaty, jewelty — duodamos že
miausios kainos. 
DIDELIS S U T A U P Y M A S IR L E N G V I 

IŠMOKEJIMAL 
Graži dovanele duodama su kiekvienu 

pirkiniu. 

Jos. F, Bud r i k, inc. 
3241 So. Halsted St. Tel. CAlumet 5-7237 
Budriko Radio Valanda iš WHFC stoties — 1450 Kilocycles — 

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

RAŠTINĖS D A R B A S 
Įvairus ir įdomus darbas, nau

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

Mrs. I. Puniškis 
MARCUS CAMPBELL CO. 
835 Diversey Pky., Chicago, III. 

T Y P I S T — BEI*. 
To do s^neral office work inrlud-

Ing preparation purchast* orders 
and variou.s other duties. 

Interesting diverafteld permanent 
positlon in air-conditioned office. 

i 4o hour, 5 day w^ek. Ezcel lent 
oppportunity. 

SK. 3-0465. Miss Kav. 

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

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

WITH OR WITHOUT E X P E R I E N C E 
Full time or temporary emplov-

ment. Up til Christmas if you pre-
ter. Wonderful discount on getieral 
merchandise. Wearing apparel, to\s 
etc. "You will likę it here". 

CALL MR. SELLERS 
SEeley 8-2452 

SEE LIFE MAGAZINE 
Sept. 19 issue. Page 11 

If this interests you call Mrs. 
Dunkle Whitehall 3-0131; MO!iawk 
4-1163. 

BIILDLNG & RFMODELENG 
NAKV STATYBA 

Jeigu ieškote pirktinnamo, biznių 
sklypų, ūkių, arba norit ką par
duoti, atsiminkit, jog mielai ir są
žiningai patarnauja 

P. L E 0 K A S 
REAL ESTATE 

2735 W. 71>t. St. WAlbrook ft-6016 

Priei pirkdami ar parduodant 
Darnus, biznuis, sklypus ar ūkius 
atlankykite mus. 

KUTRA-NORKUS REAJLTY 
REAL ESTATE-INSURAKCB 

2405 West 51 St. 
WAlbrook 5-5030 

PRoftprct H-357S (vak. tr orkmari.) 

Kaa, perkant arba parduodant na
mus, norit sąžiningo ir lietuviškai 
nuoširdaus patarnavimo krelpkitte | 

VENTA REAL ESTATE 
4409 S. Fairfield, tel. LA f. S-S881 
Vai. K and i *-n nuo 8—12 ir 4—7 msL 
vak. Seštad. nuo t v. r. iki t v. v. 

Trečiudineiais uždaryta 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. ir INSUR. BROKERIS 

LIETUVIŲ AUDITORUA 
3133 So. Halsted S t 

Pa. DAnnbe 6-2793 
Padeda pirk it i - parduoti namus, 
ūkius, biznius. Parūpina paskolas, 
draudimus ir daro vertimus. Tvarko 
imigracijos dokumentus Ofisas atda
ras kasdi-n nuo 10—7. 

MJLSCEL1ANEOU8 
f vairūs Dalykai 

CHICAGO ACADEMY OF 
H m C l L TECHNOr/KlY 

Praparc tor a careor in MEDICAL 
TKCHMŲl E — <lay and eveniii,'. 
Classts bt-gin Gctoliėr tad. 410 So. 
Midiigan Ave. HArrison 7-2493. 

^ 

Jr 

niai. Indija žaidžia neutralu 
, , . » , . . , T, t e k a l Nemuną, išvalykime ša

mą, bet praktiškai padeda Ru- . . . . , - ; . . , r . . ._. r vąjj kiemą, kad nešvara nebrež sijai. Afganistanas tampa . . _.. , , ., 0 f , , m. i • tl* svetimų akių. Tik tada ga-beveik Sovietų kolonija. Turki- fc_ . , , 7 . _ . .. Z . . , , . . . . . . Ksime būti ramus ir duoti tm-įa priešiškai nusiteikusi savo . . . . x . ., j . , Tr. karną apyskaitą savo tautai, 
sąjungminkų a t l i p u del Kip-' a t i m k i m e i r s t v e r k i r a ė 8 
ro salos. Arabų pasaulis su di- , . y-_j- . 
« - , . ,. 7 ., .. . . , darbo iš visos širdies! — jaus-
dejiu pykčiu žvilgčioja i vaka- . , . . . . . 

• x- j - , n n A n n n l • u m i n & a i D a i g © & e r D - p a s k a i t i -
nečius del 900,000 zmomų iš-' 

ną vagą Uip, kaip mūsų upes m ė J ° P r i e š Toronto Vytį 78:64 

guitų iš Izraelio. Jugoslavija, 
gavusi apie bilioną dolerių, 
linksta į Maskvos pusę. Vokie
tijos suvienijimas kelia daug 
rūpesčių. Noras susitarti su 
Sov. Rusija, paskaitininko nuo 
mone, tikras pasitarnavimas 
Maskvai. 

Pereidamas prie mūsų pačių 
vidaus politikos pabrėžė, kad 
iki šiol mes neturime aiškios pats emesi iniciatyvos, paren-

ninkas. — 

3. Menine dalis susidėjo iš gy 
vojo paveikslo "Prabočių Ai
dai" ir liaudies dainelių. Pro
gramą parengė ir atliko skautų 
Lietuvos Partizanų būrelis, 
vadovaujamas p. Mišausko, 
skautas Povilas Sodeika ir Ci
cero vyr. skautes. Iš vienos pu
ses yra džiugu, kad jaunimas 

sąmones, ką turime daryti. Rū
pinimasis lietuviškais reikalais 
mažėja. Net apia 20% naujų 
ateivių jau nenori leisti vaikų 
mokytis lietuviškai. Nesame 
nuoširdūs lietuviškos kultūros 
srityje. Bendruomenes organų 
rinkimai jvyko. Iki šiol tęsėsi 
snaudulys. Dabar prasidėjo 

ge ir įvykdš programą. Garbe 
šiems idealistams bei pasiryžš-
Mams! Tačiau iš kitos puses 
liūdna, kad į šią brangią Tau
tos šventę atsilankė tik apie 
70 žmonių, daugiausia senesnio 
amžiaus. Asmeniški reikalai 
šiuo atveju daug kam yra 
svarbesni už tautos reikalus. 

Pirmame puslaikyje žaidimas 
buvo permainingas ir buvo ne
aišku, kas laimės, tačiau antra
sis puslaikis priklausė kovie-
čiams ir jie pelnytai laimėjo 
rungtynes. 

Tai p!rmos tokio masto krepši 
nio varžybos tol mojoje šio kon
tinento šiaurėje. Reikia džiaug
tis, kad J03 įnešė daugiau gyvu
mo Montrealio sportiniam judė
jimui. Labai gaila, kad susilauk 
ta labai mažai dalyvių. Be abejo 
to kaltinnku tenka laikyti toli
mus kelio atstumus. Varžybų 
organizacija nusiskųsti netenka, 
nors rengėjams daugumoje te
ko susidurti su šios rūšies dar
bais pirmą kartą. A. S. 

L 

įdomiausias romanas! 

Gyva intriga ir šiurpūs 
{vykiai, išsamiai pavaizduo
tas bolševikinis gyvenimą* 
Lietuvoje, dail. V. K. Jonyno 
16 originalių iliustracija. 

Abi dalys vienoje knygoje 

J.GLIAUDA m + ~ * H 0° 
Užsakymus siusti: 

" D R A U G A S " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, Dlinoii 

: ^ 

OKA PRO 
NOBIC 

PREMIJUOTAS 
ROMAtfAS 

UETUV1ARA A P D R A I D V 
AGF.NTfKA 

Oyvybea. ligonines, automobiliu, 
baldu, namų ir visos kitos apdraudoa 
— asmenims, profesionalams ir biz
nio Įstaigoms. Laisvas pasirinkimas 
kompanijos ir apdraudos rūšies. Ne
mokamas patarnavimas ir informaci
ja. Valstybes patvirtintos kainos. 
Smulkesniai informacijai gauti skam
binkite, rašykite, už« ikite: 

Jonas KIRVAITIS 
IKTERSTATE I N S I K A ^ C K 

AGENCY 
"»tOO S. Ashland Ave.. Ctilcaco 36. 111. 

TVl. VYAlbrOok 5-5f,Tl 
Agentą Ir brokeriu dėmesiai ! 

Prieš drausdami kitur pasiteirau
kite. Pirmaeilfes kompanijos — augš-
Aiausl komisai. Savi pas savus! 

ŠILDYMAS"" 
A. Stančiauskas h* A. Lapkus 

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

1500 SOUTO. 50th COURT 
ir 1505 SO. 51 st COURT 

Cicero, Illinois 
Telefonai: OLympic 2-6752 

ir OLympic 2-8492 

^ 

4) Pamaldos už kenčiančią 
Tautą vyko šv. Antano para
pijos bažnyčioje. Rugsėjo 11 d. 
sumą laikė kun. Aleksiejus. 

Trumpą pranešimą padarė ' ir 
paragino pasimelsti kun. Gau
dąs. Žmonių buvo apypilnė 
bažnyčia. K. Obeliškis 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

Ka/ONĖ- s 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su plnlgaia siuskite: 
860 psl., kaina $2.50 

DRAUGAS, 2834 S. Oakley Ave,. 
Ooloago S. m . 

Stos nuostabios Ir nepaprastos kny 
gos personalus i i taip {vertina ra 
iytojas Gliaudą: M...Welsaa — pa 
niekintas niekintojas, bet turl» 

įvyje Fra Angelico angelu varsų 
gama, Tatjana—nesuprantanti sie 
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius.., pasiilgės 
skaistumo Ir nesuvokiąs jo esrafta, 
drąsus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotejlmo prooesV. 

I vairas ' įtaisymai Ir pardavimas 
Jei norite' pirkti ar užsakyti namą, 
kuris būtų gerai išplanuotas, pato
gus, gražus Ir pigus, pirkite ar u i sa-
%ykiu pas 

Susitarti saukit REUance 5-8202 
V. ŠIMKUS 

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

\dresas: 4645 So. Keating Ave., 
CHICAGO 32, ILK 

KONTR AKTORIUS 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 YV. 18th SL Cicago 16 

A. Gintnerls, pirmininkas 
V. Petrauskas, statybos vedėjas, 

OH S-1535 
Lietuvių Statybos Bendrove" stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir 
atlieka remonto darbus. 

ANTANAS LUKAS ir ŠONUS 
6450 So. Fairfield Avenue 

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

TeL HEmlock 4-5881 

Mlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l in i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t t 
UETUVIfJ STATYBOS 

BENDROVEI 

1 BUILDERS. INC. | • Telef. — Hūnibold 6-1038 
Stato gyvenamuosius na- s ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

=| mus, ofisus ir krautuves pa- |S, 
E gal standartinius planus ar H j." 
5 individualinius pageidavimus. < 

Įvairūs patarimai staty- j 
bos bei finansavimo reika- j 

S lais, skiciniai planai ir na- s 
i mų įkainavimas nemokamai, i 

Statybos reikalais kreiptis j 
S į reikalų vedėją šiuo adresu: S 

f JONAS STANKUS Į 
s kasdien nuo 4 vai. popiet. E 

TeL PRo«pect 8-2013 arba i 
LUdl<m 5-8580. 

S 6600 SO. CAMPBELL AVE., 5 
Chicago 29, Illinois 

Tfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiuiiiiiiiiiiir 

ūpostingai ir p i g i a i t a i s a u 

T E L E V I Z I J O S 
A P A R A T U S 

Sarantnoja darbą Ir dalis. 
I. M I G L I N A S 

'S'SAV\l\& 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR 1* TOIJAU .' 

K. L I D U K O N I S 
Turtu naują dldeit snnk»enl—f 

tr apdraudas 
«tS0 8. Talman, Chicago 2 t . D 

Tel GRnvefcfU «-TtM 

JONAS CRADINSKAS 
TELEVIZIJOS. RADIO, PATEFONU 

TAISYMAS 
PASKAMBINKIT PRIEŠPIET — 

ATVAŽIUOSIM POPIET 
J. O. Television, 2512 W. 47th St 

Telefonas FRont ier 6 - 1 H 8 
Pas lietuvi — ir geriau ir pigiau! 

Skolbkitps "Drauge"! 

file:///dresas

