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SAARAS SKALDO ADENAUER KOALICIJA ? 
Nepalankūs agresijos aptarimui 

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
Mūsų korespondentė Jungt. Tautose 

JUNGTINĖS TAUTOS. — Gana nuobodžiai vykę posėdžiai 
teisiniame komitete diskutuojant agresijos apibūdinimą tuojau 
pagyvėjo, kai tik sovietams buvo pasakyta, kas atvirai galvojama 
apie jų siūlomą agresijos aptarimo projektą. 

Į britų atstovo Fitzmaurice. • 
kalbą, kuria jis, tarp kitų d a l y - l r e t ų b u t i l * * * * * Daugiausia 
kų, iš praeities dulkių i š k ė l ė i klausimas statomas šitaip: 
Londono susitarimų prisimini
mą ir vardais išminėjo valsty
bes, su kuriomis Sovietų Sąjun
ga turėjo pasirašiusi nepuolimo 
sutartis, bet jas vistiek užpuolė 
ir okupavo, sovietinio bloko at
stovai visom keturiom šoko gin
tis. 

Lenkas gina sovietus 

Pirmasis buvo Lenkijos atsto
vas dr. Katz - Cuchy. Kadangi 
Britas savo kalboje buvo minė
jęs ir Lenkiją, tai lenkas ..paju
to reikalą" tuojau deklaruoti, j 
jog britas iškraipęs istorijos fak 
tus. Girdi, Lenkija nebuvusi ir 
nesanti jokia sovietų agresijos 
auka — ji tik laiminga, galėda
ma būti sovietinėje šeimoje. Tai 
argumentas, visiems čia šimtus 
kartų girdėtas iš bolševikinių 
lenkų atstovų, o savo tikrojoje 
šviesoje pakankamai nušviestas 
buvusio tos pačios Lenkijos de
legato dr. Mark Korowicz ir kt. 
lenkų patriotų, kurie vis dar bė
ga į Vakarus iš to „laimės kraš
to". 

Jau iinomą. sovietų uis. reik. 
ministro Molotovo mintį karto
damas, jog sovietų siūlomos agre 
sijos apibūdinimo priėmimas bū
tų leidęs išvengti II Pasaulio ka 
ro, lenkas kaltino Vakarų vals
tybes, kad jos, norėdamos įtikti 
Hieleriui, jam paaukojo mažą
sias valstybes, jų tarpe ir Lenki
ja. 

I r pats sovietų atstovas Mo 
rozovas rodėsi labai įsižeidęs, 
kad britas priminė šešiasdešim
ties tautų atstovams kaip sovie
tai sulaužė nepuolimo sutartis 
ir pavergė tautas. J is netgi pa
reiškė apgailestavimą (lyg kas 
rimtai į tą jo žygį žiūrėtų), kad 
„tokiomis kalbomis drumsčiama 
drauginga posėdžių nuotaika"*. 
Girdi, sovietai jau ankstyvesnių 
sesijų posėdžiuose yra pakanka
mai atsakę į tokius „išsigalvo
jimus" ir „istorijos iškraipy
mus". 

Čia, matyt, ruselis turėjo gal
voje savo bosą Andriejų Višins
kį, kai prieš dvejus metus, gero
kai vakariečiams pakaitinus, 
anas iš komiteto kėdės nuvarė 
Morozovą ir pats sėdosi ginti 
„tarybų tėvynės", aiškindamas, 
jog Pabaltijo ir kitos jų paverg 
tos valstybės savanoriškai prisi
jungusios prie sovietų. 

Į abiejų sovietinio bloko at
stovų kalbas tuojau pat atsakė 
britas, pareikšdamas, jog jis su
tinkąs grįžti prie „draugingos 
nuotaikos", bet tai tegul būna 
taikoma visiems. O kai dėl Lon
dono konvencijų, kurias jis jau
tė reikalo priminti ir apie jų re
zultatus paaiškinti, tai šitai jis 
padarė tiktai todėl, kad jas mi
nėjo pats sovietų atstovas ir sta
tė kaip pavyzdžius, norėdamas 
įrodyti, kaip gera buvusi ir esan 
ti ta jų agresijos definicija. Bri
tas pasakė, kad jis nieko nuo 
savęs nepridėjęs, bet tiktai per
vertęs istorijos lapus, parodyda
mas, kad istorija kalba kitokia 
kalba, negu sovietai norėtų. 

Daug planų — nieko aiškaus 

Tai vienam, tai kitam kalbėto
jui nukrypstant į istorijos lapus, 
bejieškant argumentų savo tie
sai ginti, pačiame komitete nėra 
jokios aiškios nuomonės kaip tu-

— Galima ar negalima, reikia 
ar nereikia agresiją apibūdinti ? 

Kai vieni aiškina, jog šiuo 
metu yra geriau palikti tą klau
simą nuošaliai, nes vistiek da
lyko pilnai negalima bus apimti, 
kiti tvirtina, kad ne komiteto 
narių dalykas tvarkyti tą klau
simą. Esą, pati Generalinė Asam 
blėja 1952 m. yra nusprendusi, 
jog turi būti bendros formulės 
jieškoma. 

Sugrįžtant gi prie to Gen. 
Asamblėjos nutarimo, prisimin
tina, jog prieš dvejus metus bu
vo sudarytas specialus komite
tas, šiai sesijai turėjęs padaryti 
pranešimą apie savo darbą. O 
jam buvo pavesta parengti agre
sijos apibūdinimo projektus. Tas 
komitetas posėdžiavo pernai ru
denį, bet vieningumo nepriėjo, 
nes buvo įvairių pasiūlymų. Vie
ni, pavyzdžiui, norėjo, kad būtų 
bendra definicija, kiti siūlė su
daryti smulkų sąrašą veiksmų, 
sudarančių agresiją, dar treti pa 
geidavo, kad būtų mišrainė. 

Todėl tas komitetas buvo nu
taręs visus tuos pasiūlymus pa
siųsti paskiroms valstybėms su
sipažinti ir pareikšti savo nuo
monę. Iš dešimties narių buvo 
gauti atsakymai, o dabar tas vi
sas komiteto pranešimas įra
šytas teisinio komiteto darbo
tvarkėje. 

Tarpe siūlymų apibūdinti agre 
siją yra Sovietų Sąjungos pro
jektas su gana smulkiu agresijos 
veiksmų sąrašu; Meksika pasiū
lė kaikurių pataisų prie sovie
tiškojo plano; du dokumentai 
tautinės Kinijos — vienas api
būdinąs agresiją bendrai, o an
trasis siūlo rezoliuciją; dar yra 
Bolivijos siūlymas, kad Asam
blėja būtų kviečiama apibūdinti 
kaikuriuos stambesnius agresi
jos aktus. 

JAV nuomonė 
Amerika tuo tarpu neparodė 

palankumo jokiam pasiūlymui. 
Jos delegatas Charles Mahoney 
anądien pareiškė, jog šiuo metu 
bandymas parengti agresijos api 
būdinimą neatneš jokių kons
truktyvių darbų. Jis priminė, 
kad nuo pat San Francisco kon
ferencijos yra aišku, jog JT 
Chartoje agersija paliko neapi
būdinta ir visos pastangos nuo 
1945 m. ligi šiolei nuėjo niekais. 

JAV manymu, kaip sakė Ma
honey, yra pavojinga priimti ko
kį nors dokumentą, nes visados 
yra galimybių, jog koks nors 
atvejis galįs palikti nenumaty
tas. Esą, agresijos problemą ge
riau spręsti veiksmais, negu žo
džiais, kurie praktiškai nieko ne 
reiškia. Be to, dar ir kitas da
lykas JAV verčia pasisakyti 
prieš abstrakčią ar ir detalizuo
tą agresijos definiciją. Čia JAV 
delegatas priminė, kad britų — 
prancūzų siūlomam nusiginkla
vimo plane, kurį sovietai sutiko 
imti pagrindu diskusijoms, yra 
minimas agresijos terminas. Te
nai, ryšium su atominių ginklų 
uždraudimu, sakoma, kad ato
minių ginklų panaudojimas yra 
draudžiamas, išskyrus „apsigy
nimą prieš agresiją". Kadangi 
yra pagrindo manyti, jog netru
kus savo darbą galinti pradėti 
nusiginklavimo komisija, tai ji 
diskutuos ir tą klausimą ir susi
durs su tuo punktu. 

Formozą saugoją laivai aprūpinami iš tiekimo laivų jūroje, nes nėra laiko dažnai plaukioti i uostus 
Kairėje matomas tiekimo laivas Aludra siunčia kabeliu krovinį į lėktuvnešį Hornet (dešinėje) o 
toliau priekyje matosi admirolo komandos laivas kreiseris St. Paul. (INS) 

Nuduota nuolaida ir 
Austrijos klausimu 

LONDON, sp. 25. — Prašyda
ma konferencijos Vokietijos 
reikalu, Maskva kartu praneša, 
kad ji įgaliojo savo ambasado
rių Vienoje tart is su JAV, Ang
lijos, Prancūzijos ir Austrijos 
atstovais dėl Austrijos nepri
klausomybės sutarties užbaigi
mo. Tai yra atmetimas JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos sąlygos 
naujai keturių konferencijai su 

Šiandien Italijos kariuomene 
» 

perima Triestą ir zoną 

Italijos parlamentas sutartį su 
Jugoslavija jau patvirtino, o Ju
goslavijos parlamentas tai va
kar atliko. Ta pačia proga Jugo
slavijos parlamentas patvirtino 

kviesti. Šios valstybės rugsėjo ir mažosios Balkanų santarvės 
1 0 H h n w A V o c l r v i i ; n M n f t J , , o i n n _..i.__L.« 1 • • "l^*Li_i -r 

TRIESTE, spalio 26. — Šiandien Italijos kariuomenė turėtų 
įeiti į Triesto miestą ir apylinkes, kad perimtų iš amerikiečių ir 
anglų teritorijos apsaugą 

10 d. buvo Maskvai pranešusios, 
kad kita Berlyno konferencija 
galės įvykti tik tada, kada Mas
kva jau bus sutikusi pasirašyti 
Austrijos nepriklausomybės su
tartį ir daryti Vokietijoje lais
vus rinkimus. 

Kaltina boikotuojant 
imigracijos programą 
WASHINGTON, spalio 26. — 

Kongresmanas Celler, dem. iš N. 
Yorko, kaltina valstybės depar
tamento saugumo viršininką ty
čia sabotuojant įstatymą, ku
riuo per 3 metus yra leista įva
žiuoti į JAV viršum kvotos 209,-
000 asmenų, daugiausiai komu
nizmo aukų. Mat, jam pavesta 
to įstatymo vykdymą prižiūrėti. 

Per 14 mėn. išduota tik 11,316 
vizų. Jei tokiu tempu vizų išda
vimas vyks, tai tik ketvirtadalis 
galinčių įvažiuoti asmenų turės 
progos t a galimybe pasinaudoti. 
Visa toji programa esanti pa
skandinta popierizme, nes įsta
tymą vykdąs McLeod tyčia klai
dingai aiškinąs įstatymą. 

• Guatemaloje pagauti penki 
komunistų žurnalistai, besislaps-
tą nuo Arbenz režimo nuvertimo 
ir gaminą bei platiną prieš Ar-
mas nukreiptą literatūrą. 

sutartį, kuriai priklauso Jugo
slavija, Turkija ir Graikija ir 
kuriai dar, sakoma, turi priklau 
syti Italija, jei Triesto klausimas 
ją sudarant nebūtų ant kelio sto 
vėjęs. Tito vaka'r darydamas pra 
nešimą apie tą klausimą neužsi
minė, bet Italijai nieko nebeprie-
kaištavo, pripažindamas, kad 
Triesto reikalu abi pusės pagal
vojo praktiškai ir realiai. 

Iš Triesto jau išvyko daug 
amerikiečių i r anglų, likę tik 
laukė italų, kad galėtų apsaugos 
pare igas perduoti . Civilinė val
džia de f acto j a u seniai buvo ita
lų rankose. 

Taip i r vėl s u t v a r k y t a s vienas 
klausimas, kur i s nuodijo dviejų 
t au tų santykius . 

Tito ragina ištirti 
Rusijos intencijas 

BELGRAD, spalio 26. — Ju
goslavijos parlamentas vakar 
pradėjo diskusijas užsienio poli
tikos klausimais ir t a proga pa
tvirtins susitarimą dėl Triesto. 

Kalbėjo ir pats Tito, pasiėmęs 
uždavinį pareferuoti apie sunor-
malėjusius diplomatinius santy
kius tarp Jugoslavijos ir Rusi
jos bei jos satelitų. Ten jau da
bar pradėta kalbėtis su Jugosla
vijos diplomatais, sudarytos ne-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Parlamente kalbėjęs Anglijos užsienio reikalų ministeris 

Eden pareiškė, kad susitarimas dėl Vokietijos atginklavimo gali 
paskatinti Sov. Rusiją atsisakyti dabartinės politikos ir sunorma-
linti savo santykius su kitais kraštais. 

— Anglijos dokerių streikas vakar nebuvo nutrauktas, bet ir 
kariuomenė dar neišvesta laivų iškrauti. Vyriausybė buvo susi
rinkusi kito posėdžio padėties aptarti. 

— Pakistano nauja vyriausybė sudaryta, bet nepaprasta pa
dėtis palikta ir vyriausybei perduotos visos valdymo galios. Krizė 
įvyko dėl steigiamojo seimo nesutarimo redaguojant konstituciją. 

— Dar penki Persijos karininkai nuteisti mirties bausme už 
priklausymą Sov. Rusijos šnipų tinklui. 

— Korsikos saloje kalnuose nukrito amerikiečių kariškas lėk
tuvas, skridęs su kariais is Romos į Angliją. Manoma, kad visi 
keleiviai yra žuvę. Vyko 21 karys. 

— Vakar Paryžiuje ir Bonnoje paskelbtas Prancūzijos ir V. 
Vokietijos susitarimas dėl laikino Saaro statuto. Teoretiškai ne
atrodo, kad Adenauer būtų pardavęs Saarą Prancūzijai, nes gy
ventojams palikta teisė išspręsti savo ateitį. Susitarimas yra lai
kinas — tik iki Vokietijos taikos sutarties sudarymo. 

didelės apyvartos prekybos su
tartys, atnaujintas nutrauktas 
susisiekimas geležinkeliais, nuo 
Jugoslavijos sienų at i t raukta ka 
riuomenė, sustabdyta propagan
da. 

Šituos ir dar kitus reiškinius 
suminėjęs, Tito nori daryti išva
dą, kad Sov. Rusija greičiausiai 
nori švelninti santykius su kitais 
kraštais, todėl Vakarų „didieji" 
gerai padarytų, jei tą progą pa
naudotų įtempimui pasaulyje su 
mažinti. 

Pabėgęs lenkas savo 
auka išlaisvino 

VARŠUVA, spalio 26. — čia 
praneš ta , kad paleis tas iš kalėji
mo amerikiet is He rman Field, 
areštuotas 1949 m. rugpj. 22 d. 
Varšuvos aerodrome, ten atsira
dęs bejieškodamas už geležinės 
uždangos dingusio savo brolio 
Noel Field ir jo žmonos, apie ku 
riuos pasakojama daug vienas 
kitam prieštaraujančių dalykų 
(jie įtariami buvę abiejų pusių 
šnipai). 

Apie Herman Field arešto lai
ką ir vietą pranešė amerikie : 

čiams H. Field areštavęs Lenki
jos augštas slaptosios policijos 
pareigūnas Swiatlo, kuris 1953 
m. gruodžio 5 d. pabėgo į Vaka
rus ir dabar yra amerikiečių ži
nioje. 

Apie H. Field paleidimą pra
nešąs komunikatas sako, kad H. 
Field buvo Swiatlo auka — bū
damas amerikiečių agentas pro
vokatorius, Swiatlo areštavo H. 
Field tyčia išgalvotais kaltini
mais pasirėmęs ir turėjęs bėgti 
pajutęs, kad jo melas bus išaiš
kintas. 

H. Field esąs visai reabilituo
tas ir jam net būsią atlyginta už 
padarytą skriaudą. Paleisti esą 
ir lenkai, kurie Swiatlo buvę 
įvelti į tą sufabrikuotą bylą. 

• Popiežius Pijus XII Pakis
tano potvynio aukoms per vy
riausybę paskyrė 20,000 dol. 

• Haiti saloje kalnų slinki
mas užvertė kelis kaimus. Tai 
uragano paliestos vietos. 

Kalendorius 
Spalio 26 d.: šv. Evaristas. 

Lietuviškas: Nergis. 
Oras Chicagoje 

Minkštas, drėgnokas oras, su 
temperatūra apie 68 laipsnius; 

Saulė teka 6:16, leidžiasi 4:54. 

Prancūzijos parlamentas dabar 
pritarsiąs Paryžiaus sutartims 

PARIS, spalio 26. — Paryžiaus susitarimais yra nepatenkintų 
Prancūzijoje ir Vokietijoje, bet abiejų valstybių premjerai pasi
rengę savo politiką ginti iki pergalės. 

Vakar į specialius posėdz-ius 
buvo susirinkusios ir Prancūzi
jos ir V. Vokietijos vyriausybės 
vienodų klausimų svarstyti — 
ką daryti su Maskvos pasiūlymu 
kviesti antrąją Berlyno konfe
renciją Vokietijos suvienijimo 
svarstyti ir kaip greičiau išgau
ti parlamentų pritarimą Pary
žiaus susitarimams. 

Atrodo, kad Mendes - France 
padėtis šį kartą geresnė už Ade
nauer, nes prancūzuose nėra žy
mesnės opozicijos nė Saaro su
tarčiai (šia ypač prancūzai pa
tenkinti), nė susitarimams dėl 
Vokietijos atginklavimo. Net 
Mendes - France antikomunisti
nė opozicija tvirtina, kad istori
niai dokumentai šį kartą bus ra
tifikuoti. I r nepriklausomųjų 
grupės vadas bei radikalus Vo
kietijos atginklavimo priešas P. 
Reynaul pareiškė, kad jo grupė 
šį kartą nuo balsavimo susilai
kys, nors susitarimams ir nepri
taria. To'kio elgesio priežastį pa
aiškins prieš balsavimą. 

Maskvos pasiūlymas atnaujin 

Jis pareiškė, kad politinius su
sitarimus norįs papildyti toli sie 
kiančiais ūkiniais susitarimais, 
nes Vokietija yra geriausias 
Prancūzijos aprūpintojas pramo 
ninėmis prekėmis, o Prancūzijos 
žemės ūkio produktams yra ge
ra rinka Vokietijoje. 

Katalikai bėga iš 
komunistų Vietnamo 
SAIGON, spalio 26. — Apie 

15,000 vietnamiečių katalikų 
mažais laiveliais pasitraukė į jū
rą iš komunistų jau perimtos 
šiaurinio Vietnamo dalies ir 
prancūzų laivų paimti už trijų 
mylių nuo kranto. Reikia prileis
ti, kad apie prancūzų laivų atvy
kimą prie nurodytos vietos bu
vo iš anksto susitarta. 

Eisenhower stiprina 
Vietnamo premjerę 

VVASHINGTON, spalio 26. — 
Vietnamo premjeras, gavęs kraš 

ti derybas dėl Vokietijos Pary- {tą b e p r į e m on ių jį valdyti, yra 
žiaus nesuviliojo — pri tar ta Lon 
donui ir Washingtonui, kad Mas 
kva nieko naujo nepasiūlė, to
dėl pirma reikia įgyvendinti Pa
ryžiaus sutartis i r žiūrėti, ar 
yra medžiagos naujai konferen
cijai. 

Kancleris Adenauer susilaukė 
opozicijos Saaro sutarčiai ne tik 
iš socialdemokratų, bet ir jo vy
riausybėje dalyvaujančių laisvų
jų demokratų partijos. Vakar 
dar nebuvo aišku kokia forma 
toji opozicija pasireikš — pasi
traukimu iš vyriausybės ar su
tarties perdavimu konstituci
niam teismui patikrinti. Nepra
randama viltis, kad bus visgi su
si tarta eiti pirmyn kartu su vi
somis sutartimis, nes kitaip už
klius reikalai Paryžiuje ir Vo
kietija vėl paliks be suverenumo 
ir be kareivių. 

Mendes nori daugiau 
sutarčių su vokiečiais 
PARIS, spalio 26. — Prancū

zijos premjeras Mendes savo šeš 
tadieninėje radijo kalboje įtiki
nėjo prancūzus, kad su vokie
čiais reikia gyventi geruoju ir 
bendradarbiauti, nes to reika
lauja abiejų kraštų gerovė. 

tapęs savo ministerių ir kariš
kių kalinys, nes niekas jam ne
nori padėti pravesti reformų, be 
kurių išsigelbėjimas nuo Ho Chi 
Minh nebegalimas. 

Reikia žemės reformos, reikia 
panaikinti korupciją, išvalyti 
armiją ir policiją, aprūpinti pa
bėgėlius iš šiaurinio Vietnamo, 
tačiau kavinėse laiką leidžią ka 
rininkai, kurių žmonos prancū
zės ir kurių širdys ilgisi senų 
prancūziškų kolonializmo laikų, 
yra didžiausias premjero Diem 
stabdis. 

Naujas is premjeras esąs labai 
švarus patriotas, bet panašių 
pagelbininkų negalįs susirasti, 
nes niekas nenori su kariškiais 
kovoti. I r amerikiečių misija pa
dariusi politinių klaidų, kurios 
buvo nenaudingos premjerui. 
Imtasi padėtį gelbėti pasiunčiant 
premjerui prez. Eisenhower laiš
ką, kuriame žadama vyriausybei 
visokia galima pagalba refor
mas pravedant ir žmonių gerove 
besirūpinant. Tas laiškas turėtų 
būti įspėjimas premjerą nuvers
ti tykančiam štabo viršininkui, 
kad jis nuc oavo intrigų atsisa
kytų, jei nori pagalbos geram 
darbui padaryti. 

VVestinghouse pareigūnas Sirapson su modeliu jėgainės, kur elektra 
bus gaminama atomine energija. Jėgaine statoma Pensilvanijoje 
ir pradės veikti 1957 m. Kita itatoma Chicagoje, bet ši tarnaus 
daugiausia moksliniams tikslamt. „(INS) 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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Rašo DR. AL. RftČKUS 

SVEIKATA BRANGIS TURTAS 
4342 5rcher Ave., Chicago 32 

Kova SU dž iova delnų ir pirštų luposi oda, palik-
T, . • _ • » « . ' , dama apačioje labai ploną ode-

ir S
U r a u r n v 7 e š o s a S S S ^ S * k a S d i r b a n t S U d a r ° d a U g k a " 

,-. . , s o e .yi€ °fe ' . e n čios. Ir tas per paminėtą laiko-
džiova yra labiau išsiplėtojusi. ^ * k a r t u s g u 
Pnes 50 metų kun. Mateuszas . J L w . u i . C l i - . * - i ^ - » * -Kravvczunas savo atspausdinto- chemikalais rankos jokio reika

lo neturi, išskiriant namų ruo-
je knygutėje Naudingi Pamo- P r a š a u p a t a r t i , k a i p t ą o d o s 
kinimai L ie tukams Katah- ,. , .. . Z i M --i • - J« . • hgą pagydyti ir kas per prie-kams savotiškais žodžiais grau 2 a g t i s

F 6
2 ) A r y i s o s £ ^ „ . 

deno lietuvius, kad jie nespiau- . ... . , . , 
, • , - , . , „ gos aps: reiškia su akių obuo-

dytų ant grindų Sv. Jurgio baz- j į ^ g e I t o n a v i m u ? 
nyciojc, Chicagoje. Tai pagel- A t s a k y m a s z y _ T a m s t o s į,'. . K~ , . . . , . • -I delnų odos gydymo būdas pri-Pncs 50 metų baisiai daug, , , . , , . -v. . . , 6 ' klauso nuo to, kokios rusies perdaug lietuvių mirdavo nuo A ,. * . . . . *, -. M J 7 „ . . . . odos liga ten yra Įsimetusi, — džiovos. Ne tik lietuviai, bet 
ir kitų tautų žmonės Amerikoje 
dažniau užsikrėsdavo tąja "po
etiška" liga. Ir mirdavo nuo to 
"baltojo maro" daug daugiau ne 
gu dabar. Policija areštais ir 
piniginėmis pabaudomis išmoki
no žmonos nespjaudyti viešose 
vietose. Dabar jau žmonės yra 
įsąmoninti nespjaudyti ant ta
kų, nes skrepliais, ypač džiovi
ninko skrepliais galima užkrėsti I daug du kartus į mėnesį. Jaus-

ar dermatitis calorica, dermati-
tis gengrenosa, dermatitis medi-
camentosa, dermatitis trauma-
tica, dermatitis venenata, ar ki
tokios rūšies dermatitis. Tams
ta priavlai nueiti pas daktarą 
dermatologą, norint sėkmin
giau savo delnus pagydyti. 

Klausia B. K. — Sergu cuk
raus liga, insuliną vartoju maž-

liga kitus žmones. mas yra nepergeriausias. Jau-
Nors dabar džiovininkų lietu- [ čiuosi pavargęs ir kartais nuga-

vių tarpe rečiau pasitaiko, bet I rą skauda ir gerklėje jaučiu to-
visgi toji liga pas mus teberu-1 kį nemalonumą, bet jau gerti 
sena. Ypač tarpe žurnalistų to-I vandens nesinori taip labai, o 
ji liga dažniau pastebima. Kiti i svoris po truputį smunka že-
nct nežino, kad džiovą turi. O myn. Kai dažniau pavartoju in-
sužinoti ir išvengti peranksty-; sutiną, tai visi nemalonumai pra 
vos mirties kiekvienam yra pra-! puola. Ar nepakenktų sveika-
vartu. Nuolatinis* budėjimas ir, tai dažniau insuliną vartojant? 
kova su džiova privalo būti kiek! Atsakymas B. K. — Insuliną 
vieno išmintingo žmogaus pa-? reikia vartoti griežtai prisilai-
reiga. j kant savo daktaro instrukcijų. 

Kiekvieną ligą yra lengviau; Paprastai insulinas privaloma 
pagydyti, jei nedelsiant gydo-' vartoti pagal reikalą, t. y., jei 
masi. Įsisenėjusią — įsigalėju-: šlapumo tyrimas parodo, kad 
sią ligą jau sunkiau pagydyti. ' cukraus šlapume nėra, tai in-
Ir džiovos liga yra pagydoma,, sulino vartoti tą dieną nereikia, 
j e i ž m o g u s n e d e l s i a i r l a i k u s t r o j B o t j e i š l a p u m e y r a % r/° a r 

piai gydosi. Todėl yra labai. daugiau cukraus, tai tuomet rei 
svarbu pažinti džiovos pradinius kia varoti insulino kiekį pagal 
simptomus, kurie pasireiškia pa kūno svorį, amžių ir t.t. Visas 
čioje tos ligos pradžioje. 

Pradinės džiovos svarbiausie-
instrukcijas apie insulino varto, 
jimą individualiai privalai gauti 

ji požymiai yra šie: sausas ko- [ nuo savo daktaro Toronte. 
sulys, popietinis beveik kasdien v l T . , T . . . 

Klausia J . A. — Norėčiau su
žinoti gerb. daktaro nuomonę, 
ar nėra svaiktai pavojingas ger 
ti vanduo, kada vartojamas su 
"salt softener nuggets" priemai
ša. Mat mūsų šuliny vanduo 
yra labai kietas ir šiaip neįma
noma vartoti, nes muilas ne-
tirpsta. 

Atsakymas J. A. — Rektifi
kuotas vanduo neprivalo pa-

nuovargis, popietinis galvoso 
pis, naktinis prakaitavimas, 
dažnas slogavimas, dažnas už
kimimas, popietinis temperatū
ros pakilimas, svorio menkėji
mas, vidurių nevirškinimas ir 
retais atvejais kraujoplūdis iš 
plaučių. Dar kartą pasiskaityk 
čia suminėtus simptomus, ir jei 
bent keletą iš tokių simptomų 
pastebėsi, tai nedelsiant tuojau 
eik pas gydytoją. 

Čia suminėti simptomai yra 
tiktai dalis ryškesnių reiškinių, 
kuriuos pastebima pas džiovi
ninkus. Yra ir kitokių davinių, 
kuriuos gali tiktai gydytojas su 
prasti ir po nuoseklaus ištyrimo 
gali nustatyti diagnozą bei pro-
gnozą tam "baltajam marui" — 
džiovai. 

kenkti sveikatai. 

Klausia Bronius. — 1) Ar 
geriau vartoti duoną raginę juo
dą ar baltą? 2) Kokius rieba
lus, ar sviestą, margariną, tau
kus, augalų alyvą ir kokią mėsą 
geriausia būtų vartoti? 3) Ko
kių daržovių galima daugiau 
vartoti? 4) Ar galima kokių 
vaisių vartoti ? Aš turiu cukrinę 

Kosulys. Žmogus kosti gan ligą. 
dažnai ir dėl įvairių priežasčių,1 Atsakymas Broniui. 1) Juo-
tad jis mažai dėmesio kreipia da duona sveikiau. 2) Iš visų 
į savo kosulį. Ne kiekvienas ko- riebalų sviestas yra sveikiau-
sulys jau reiškia džiovą. Žmo
gus kosti gavęs katarą, ir jei 
perdaug rūko, užsitraukdamas į 
plaučius tabako dūmų, ir jei šir 
dis yra išsiplėtusi, ir jei bron
chitas užklumpa, jei gerklė yra 
įrituota, ir jei tonsilai yra blogi 
ir t.t. Gali būti šimtai priežas
čių, kodėl žmogus kosti. 

Bet džiovos kosulys yra ypa
tingas tuo, kad yra dažniausiai 
sausas, įkyrus ir neatlaidus. Ir 
jei žmogus kosti ilgiau kaip vie
šą mėnesį, tai jau privalo eiti 
pas savo daktarą ir patikrinti 
ar tai nėra džiovos pradžia. Il
gai neatleidžiąs kosulys dažniau 
šiai reiškia džiovą arba kurią 
nors kitą plaučių ligą, kuri gali 
privesti prie džiovos. 

Apie kitus svarbius džiovos 
simptomus bus^ kitą kartą. 

Daktaro atsakymai į 
klausimus 

Klausia Z. Y. — Man nuo pa-
vasario iki vėlyvo rudens nuo 

sia, nes turi vitaminų ir leng
vai virškinamas. 3) Daržovių 
lapinių galima valgyti kiek rei
kiant, bet šakninių daržovi var
tojimo klausimu privalai pasi
tarti su savo gydytoju. 4) Iš
skiriant kriaušes, visokių vaisių 
galima vartoti tik šviežių, bet 
ne konservuotų. Kadangi turi 
cukrinę ligą (diabetes meilitus), 
tai privalai prisilaikyti tokios 
dietos, kokią tamstai įsakė dak
taras. 

Aš įžvelgiau Viešpatį praei
nant tolumoje ir nustebęs par
puoliau ant kelių. 

-•— Karolis Liono 

Rūpestingai ir pigiai taisau 

T E L E V I Z I J O S 
APARATUS 

Garantuoja darbą ir dalis 
J. M I G L I N A S 
Tel. HUmbold 6-1038 

Nauji vaistai prieš 
gyvates įkandimą 

Stiprus ar silpnas, didelis ar 
mažas, turtuolis ar biedniokas 
visi be skirtumo bijosi nuodin
gų gyvačių, kurių įkandimas 
vienodai pavojingas visų profe
sijų žmonėms be jokios amžiaus 
ribos. Patekus į vietoves, kurio
se paprastai gyvatės prisilai
ko, reikia gerai apsižiūrėt. Ke
liaujant tokių "progų" pasitaiko 
labai daug. Žvejojant šis pavo
jus yra ypatingai didelis, kadan 
gi gyvatės mėgsta šliaužioti 
drėgnose vietose. Gal būt, iš 
dalies ir dėl to vyrai dažniau 
nukenčia nuo gyvačių įkandimo, 
negu moterys. 

Variagalves (JAV gyvatė su 
vario spalvos galva, iki 3 pėdų 
ilgio. Laike civilinio karo šiau
riečiai, simpatizavę petiečiams, 
buvo vadinami šios gyvatės var 
du), mokasinai (pietinėj JAV 
dalyje sutinkamos nuodingos 
gyvatės, iki SV& pėdų ilgio), 
barškuoles (nuo 2 iki 8 pėdų il
gio pagal rūšį, barškėjimą su
keliančios su uodega) ir kitos 
yra dažniausiai sutinkamos pik-
tadarės. 

Gyvatės įkandimo ženklai yra 
labai įvairūs. Skausmas ir suti
nimas pasireiškia visuose nuo
dingų gyvačių įkandimo atve
juose. Dažnai pakyla augštas 
karštis (temperatūra). Daugu
ma nukentėjusių jaučiasi blogai 
(jūros ligos reiškiniai) ir ve
mia. Tam tikrais atvejais odos 
spalva pasikeičia aplink įkandi
mo vietą. Nusilpimas yra labai 
pavojingas, perspėjantis, kad li
gonio gyvybei gresia pavojus. 
Gyvačių įkandimas didesnį pa
vojų sudaro senesnio amžiaus 
žmonėms, lengviau perserga vai 
kai. 

įprastu būdu greitoji pagal
ba nuo gyvatės įkandimo teikia
ma, perpjaunant odą virš įkan
dimo vietos ir nuodus pašali
nant iščiulpimu. Tam tikras 
nuodų (venom) kiekis tuo būdu 
pašalinamas. Patart ina tuojau 
užveržti augščiau įkandimo vie
tos, kad sulaikytų nuodų išsi
plėtimą sistemoje. Neužveržti 
per stipriai, nes visiškai sustab
džius cirkulaciją, galima dar 
daugiau žalos padaryti už patį 
įkandimą, suardant kaimyni
nius audinius. Šalti kompresai 
aplink įkandimo vietą taip pat 
pagelbsti, sulaikydami nuodų 
plitimą organizme. 

Nauji vaistai, "antivenom'" 
vardu, gerai veikia prieš gyva
tės įleistus nuodus, dažnai net 
gyvybę išgelbsti. Paskutiniu me 
tu keletas gyvatės į.kastų pacien 
tų buvo gydomi kortisonu. Visi 
pasveiko, nors nebuvo naudoja
ma "antivenomo". čiulpimo ir 
net užveržimo. A. V. 

Psichologinis, intriguojąs 
JURGIO JANKAUS 

r o m a n a s 

Namas Geroj Gatvėj 
268 pusi., kietais viršeliais — 

Kaina $4.00 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

PADĖKA 
Chicagos Skautų-čių Tėvų Ko

mitetas nuoširdžiai dėkoja: vieš
nioms ir svečiams dalyvavusiems 
spalių 16 d. suruoštame baliuje; 
p. Vanagaitienei ("Margučiui"), 
Sofijai Barčus, "Draugui", "Nau
jienoms" ir "Laisvajai Lietuvai" 
už malonų šio parengimo garsini
mą ir jo tikslų nušvietimą; p. Gri
galiūnienei už menines programos 
paruošimą ir pravedimą, vyresnio
sioms skautėms už programos iš
pildymą; skautų ir skaučių mamy
tėms už gausias dovanas bufetui, 
vyriausiai bufeto organizatorei 
Dr. Nakutienei ir jos talkininkėms 
p. Gaižutienei, p. Kavaliūnienei, p. 
Mulokienei, p. Radzevičienei ir p. 
Rimienei, taip pat visoms po
nioms ir ponams dirbusiems prie 
šio baliaus suorganizavimo, jo 
pravedimo ir aptarnavimo. 

Ypatinga padėka priklauso p. 
Juozui Sakalauskui, vyriausiam 
šio vakaro organizatoriui ir vado
vui >• 

Gautu iš baliaus pelnu tikrai 
džiaugsis mūsų skautiškas jauni
mas ateinančios vasaros stovyk
lose. 

Chicagos Skautų-čių 
Tėvų Komitetas. 

T U IR JI 
knyga jaunuoliams. Parašyta Har
dy Schilgen, S. J. Išversta kun. 
Ant. Bieliūno, S. J. Buvo išleista 
Kaune 1932 m. ir iš to leidinio 
perspausdinta Čikagoje 1953 me
tais. Toje knygoje įdomiai kalba
ma apie jaunuolio santykius su 
mergaite. Nors ši knyga yra ski
riama berniukams, bet ji gali tik
ti ir mergaitėms pasiskaityti. Kai
na $2. Gaunama "Drauge", 2334 
So. Oakley Ave. CHICAGO 8. ILL 

DR. JUZĖ AGLINSKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vaiki; ir moterų Ilgos 
5 1 5 9 S o u t h D a m e n A v e n u e 

Pirraad., treėiad. 10—4; antrad. IT 
penktad. l o — 1 p.p. Ir nuo C—9 T.V 

Šeštadieniais 10—12 vai. pietų 
Ofiso tel. — PR 6-7800 
Namų tel. — TE 4-1765 

DR. KĘSTUTIS AGLINSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2300 West 51 Street 
Vai.: pirm., ant. 10—12 v., ketv. tr 
p e n k t . 6 8 v. v. t reč . , še§t . s u s i t a r u s 

Ofiso teL Pl&^spect 6-1795 
N a m ų tel. Titiaiugle 4-1765 

Tel. ofiso H E . 4-6699, rez. P R . 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL: 1—4 Ir 6—9 

Šeštadieniais nuo 1 iki 4 vai. p. p. 
išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

DR. ANNA BALIUNAS 
Akiu. ausų, nosies ir gerkles l igos 

Pritaiko akinius 
6322 South Western Avenue 

Valandos: Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. šeštad. 
nuo 10 ligi 12 ir nuo 1 ligi 3 v. p. p. 
Kitu laiku tik susitarus. 

Ofiso te lefonas: PR. 8-3229 
Rez. telef. WAIbrook 5-5076 
Tel. bato GRacelana 2-920$ 
2336 West Chicago Avenue 
DR. JUOZAS BARTKUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
NORTHWEST MEDICAL C E N T E R 

TeL ARmitage 6-0161 
Vai. 1—3, 7—9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad. 
10 v. ryto — 1 v. p. p., trečiad. 

12—4 T. p. p. šeštad. 

Tel. ofiso P R 8-1717. rtm. BJEL 7-7868 
DR. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8148 West 63 Street 

Kasdien 1—8. Vakarais 7—8, tiktai 
antradieniais ir penktadieniais . Tre-
čiadien. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

Itezid. 3241 \V. 66tli P L A C E 

DR. VL. BLAŽYS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4701 South Damen Avenue 
( K a m p a s 47-tos ir D a m e n Ave . ) 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštadieniais 2—4 vai. vak. 
Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Telef. of iso LAfayette 3-6048 

Rez. FRont ler 6-0H14 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
Mūsų bendrovės laikomi pinigai yra apdrausti iki $10,000 

Pradėk taupyti tuojau. Mes mokame augštus dividendus 

MIDLAND SAVINGS & 10AN ASSN. 
4038 Archer Avenue Telef. LAfayette 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 
I Už Taupomus Pfaigus Mokame SVt Nuošimčio 

Tel ofiso HE. 4-684*. re*. SB 4-2124 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 \Vest 71st Street 
Vai. Pirm., ketvir.. p e n k t 1-4 Ir 7-9 
Antr. 1-6, treč. ir i e š t paeai sutart} 

Tel. ofiso WA. 8-3060. res. rjO. 4-118' 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Mit-higan Ave. 
VAL.: ( išskyrus Seštad. ir' sekmad. ) 
nuo 2 iki 4 v. p. p . : 7—9 v. vak. 
Ligonius priima tik pasral susitarimą 

Rezid.: 10838 So. Wabash Ave. 

Ofiso valandoms akamb. Y A 7-352<* 

DR. ALINA D0MANSKIS 
GYDYTOJA LR CHJJlURGfi 

SPEC. REUMATINES IR 
SĄNARIU LIGOS 

Ligonius priima ketvirtadieniais 
6:30—8:30; kitu laiku Dagai susita
rimą. TeL GArden 4-5869. 

4 0 3 8 A r c h e r A v e n u e 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 ir nuo 6-8:80 vai. 
vak. šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiso tel.: Vlrginia 7-0036 

, Rezidencijos: BEver ly 8-S244 

Tel. of iso VI. 7-06O6, rez. VL 7-7303 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
( S p e c moterų l igos ir akušerija) 

4055 Archer Avenue 
K a m p a s Archer ir California Ave 

VAL.: 2—4 ir 6—8 v. p. p. 
Šeštadieniais 2—7 vai. p. p. 

Išskyrus sekmadienius 

Ofifo LAfayette 3-1707, rezidencijos 
FLUmore 3-8614 (Maywood, 111.) 

DR S. GEŠTAUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sirdie-s vidau* ir vaikų l igos 
4055 So. Archer Ave. 

( K a m p a s Archer ir California Ave.) 
Antradieniais ir ketvirtad. 6—8 % v. 

Šeštadieniais 2—4 vai. popiet 

PfN oflSO GR 8-6199. PR. 6-471? 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. CHIRURGINES LIGOS 
2423 VVest 63rd Street 
(kampas 63 ir Artesian) 

VAL. 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
šešt . 2—4 popiet 

Trečiad. ir sciunad. uždaryta 

Telefonas P U l l m a n 5-8277 

DR. I. E MAKARAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

11750 South ParneU Ave. 
ral kasdien 2—4 popiet ir 6—8 v * 

išskyrus trečiadienius 

Dr. EcJvvard B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2750 VVest 71st Street 
Ligonius priima pagrat susitarimą. 

Susitarimui skambinti GRo. 6-1321, 
jei neatsi l iepia — VIncennes 6-3900 

Ofiso ir buto tel. H E m l o c k 4-5815 

DR. A. NARBUTAS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS LIGOS 

6757 South Western Avenue 
Valandos: pirmad., trečiad., ketvirt., 
penktad. 6:30—S:30 v. vak. Antrad. 
10—12 vai. ryto. šeštad. 2—4 p. p. 
Kitu la ike pagal susitarimą. 

Ofiso telef. YArds 7-1166 
Rezidencijos — STewart 3-4511 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

750 West 351h Street 
( k a m p e s Halsted ir 35-ta gatvS) 

VAL. 1—4 ir G.80—8:30 p. p. kas
dien, išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 

Ofiso GRovehil l 6-40 20 
R e z . H l l l t o p 5-1660 

DR. ALBINA PRUNSKiS 
DR. VLADAS PRUNSKIS 

G Y D Y T O J A I LR C H I R U R G A I 
3 2 5 9 S o u t h H a l s t e d S t , 

Kasdien 3—6 vai. vak. Seštad. nuo 
1—5 vai. vak. 

Kitu laiku pagal susitarimą 
Telef. VIctory 2-1484. Re*id. 2257 W. 
23 PL Telef. FR. C-5041. 

Ofiso te lefonas — B l s h o p 7-2*25 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4342 Archer Avenue 
( K a m p a s Kedzie ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2 iki 9 vai. 
Trečiad. ir sekmad. tik eusi»aru» 

Antradienis, spalio 26 d., 1954 

DR. VYT. TAURAS 
TUPČIAUSKAS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
(Bendra praktika ir spec. Moterų Hg. 
Ofisas ir rezid.: 2410 W. 51st St. 

(antras namas nuo Western Ave. ) 
Ofiso ir rezid. telef. PRospec t 8-1223 
Ofiso vai . : Pirm. 8—10 v. v. Antr., 
Treč ir Penkt . 6 — • v * »r Ketv. tr 
Šeš,t. 2-4 v. p.p. Kitu laiku tik s u s i t 

Tel. ofiso H E . 4-2123. rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

C H I R I R G I N E S LIGOS 
6255 South VVestern Avenue 

Vai. 2—4 ir 7—9 v. p. p. šeštad ieniaU 
2—4 vai. p. p. Trečiadieniais ir sek 
madieniais uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 

DR. A. VALIS-LABCKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

S267 South HalsUid Street 
Vai. 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. va* 

Šeštadieniais 1—4 v. JB. n 
YArds 7-3526 YArds 7-7410 

DR. G. 4. BYLAITIS 
Nervų, vidaus ir vaiku l'goa 

Vai.: antrad., penktad. 7—8:30 p. p 
šešt . 12:30—1:30 p o p i e t Kitomis die
nomis tik susitarus. 

DR. J. G. VALAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Vai.: kasdien 6:30—8:20, Šešt. 4— t 
4038 So. Archer Ave. 

Tel. ofiso PRospect 6-9400 
Rezid. HEmlock 4-386 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VaSkevičiūte) 

GYDYTOJA LR CHIRURGE 
6560 So. Westeni Ave. 

Vai. kasdien 1—3 p. p. ir nuo 6- t 
v. vak. Šešt. 1—4 p. p, Trečiad. ir 
kitu laiku tik susitarus. 

TeL ofiso V I 2-1581, rez. V I S-074V 

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 VVest S l s t S t r e e t 
K a m p a s Halsted Ir I I - m o s gatvių 

į Pr iėmimo valandos: 2—4 p. p. ir 
6—8 v. v. Šeštad. 2—4 v. po pietų 

Dr. Aleiander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Rd. 

Vai. 2—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutart] 

Tel ofiso PR. 6-3838. rez. R E . 7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS} 
2500 VVest 63rd Street 

VAL. kasdien nuo 2—4 p. p. ir 7:30 
iki 9 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 

GRovehi l l 6-1696 

DR. ALDONA A. 1USKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO A K I N I U S 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susi tarimą išskyrus trečiadienius 

2422 VVest Marquette Rd. 

Ofiso Ir buto tel. OL. 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 10—12 ryte ir 6—8. v. vak. 
Šeštadieniais 10—2 v. r. ir 4—6 v. v. 

Butas 1832 So. 49th Ct. 

Telefonas REl lance 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL. 1—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Uždaryta trečiad ir šeštad. vakarais 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
GYDYTOJAS LR CHLRURGAF 

Telef. RCpnblir T-S2*o 
SPECIALYBE CHIRURGINES IR 

ORTOPEDINES LIGOS 
2435 VVest 69th Street 

Vai. kasdien 10—12 ir 5—8 vai. vak. 
išskyrus pirmad. tik nuo 5 iki S v.v. 
Šeštad. 10-12 vai. Kitu laiku susitarus 

Tel . o f i s o C L 4 - 0 ^ 5 3 , rez . V A 7-tt3«S 

DR. A. Z. ŠAULYS 
GYDYTOJA LR CHIRURGĖ 

4645 S. Ashland Ave. (kamb. 211) 
Pirmad. , antr., ketv. ir penkt 

6:30—8:30 vai. vakare. 
Šeštadieniais 2—4 vai popiet 
Rez. 4420 So. Tai man Avenus 

DR. L J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd St 
Ofiso tel. Ki:i ianoe 5-4410 

Rezid. telef. GRoveluIl 6-0617 
Valandos: 1—3 p. m. 7—8 p. m 

Penktadien} tik popiet. 
Trečiad. ir šeštad. pacal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 So. Ashland Ave., Chicago 

VAL. nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš 
tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel. ofiso YA. 7-4787, rez. P R . 6-1930 

Jei neatsil ieps viršmineti telefonai 
šaukite M l d u a y 3-0001 

Tel. ofiso PR. 6-6A46. rez. H E . 4-315< 

DR. F. C. VVSNSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL. nuo 2 iki 4 p. p.: 6 iki 8 vak 

Trečiad. ir šeštad. pacal sutarti 

Tel. ofiso CA. 6-0257, rez. PR. 6-665* 

DR, P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL. U v. r. iki 3 p. ©.; 6—% v. v 

4lS% Ortoiiedas-Protczistas 

J? 

M O V I N G MOVING 
PERKRAUSTYMAS Iš ARTI IR TOLI 

Nauji 
Ilgų metų patyrimas. — Pigus sąžiningas patarnavimas. 
ji dideli sunkvežimiai. — Patobulinti perkraustymo įrankiai, 

kaip patys sunkvežimiai, taip ir jūsų perkraustomi baldai yra 
apdrausti — inšiurinti 

2022 VV. 69th St., Chicago, Hl. 
Telef. VVAlbrook 5-9209 J. NAUJOKAITIS 

TeL ofiso ir buto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1435 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 1—3 v. ir 6—8 v. vakare 

Šeštadieniais 12—2 v. ir 3—5 v. v. 
Butas 1526 So. 49th Ave. 

Ofiso telef. LAfayette 8-1210, Jei 
neatsil iepia, šaukite KEdzie 8-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA, LR CHLRURGfi 

4146 S. Archer Ave. 
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 • . 
Vak. ptrm., antr., ketvirt. 6-8:80 • . 

Trečiadienį t ik susitarus 

DR. IRENA KURAS 
SUEC. KŪDIKIŲ LR VALKŲ 

LIGŲ 
7156 So. VVestern Ave. 
(MEDICAL BUILDINO) 

Pirmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 8—5 p. p. ir 6—8 v. v.; trečiad. 
nuo 6—8 v. v.; Seštad. 10—12 T. p. 
Ir nuo 1—8 v. p. p. 

Ofice telef. REpubl i c 7-1168 
Namų telef. VVAlbrook 6-3745 

Tel. ofiso XA. 7-6557, rez. R E . 7-496* 

BR. FRANKO. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

MGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
\ a l . iki> 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:S<> 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Šeštad- vak. 

Ofiso tel. CLiffside 4-2896 
Rezidencijos: LAfayette 8-1172 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 W. 47th St. 
K a m p a s 47th ir Hermitagre 

Vai.: nuo 2 iki 4 Ir 6 iki 9 v. vak. 
Šeštad. nuo 2 iki 6 vai. išskyrus sek. 

DR. FL. TALLAT KĖLPŠ/T 
DR. E. TALLATKELPSA 
GYDYTOJAI LR CHIRURGAI 
Marguette Parko of isas: Fordon 

Medical Arts Bldg. 2656 W. 63rd St. 
(kampas Washtenaw ir 63rd). Vai 
kasdien 3—5 išskyrus antrad. ir ketv 
ir kasdien nuo 6—8:30 išskyrus treč 
ir šeštad. 

Telefonas — PRospect «-8548 
Cicero of isas: 5002 \Vcst l « t h St. 

Vai.: kasdien 6—8:30, antrad. ir ketv 
1—S ir šeštad. 11—1 vai. p. p. 
Telef. TOwnhall 3-0950: namu telef. 
ITEmlaok 4-7I&S0. K i t u l a i k u misitA*"'* 

Visuomet būsi l inksmas, pero j • 
nuolaikoje, .iri jsipysi ir skaitysi 
humoro eilėraščius 

VALERIJONO LAŠAI 
kuriuos sutaisė ir sumai^S DR. S. 
ALJCAAS. 

Naudingi pritarimai seniems ir jau
niems, vedusiems ir nevedusiems. 
AuprStos polit ikos vyrams, žaliųjų do
lerių garbintojams. 

Visiems, kas tik juda. kruta pol i
tikos, v i suomenes ir kultūros veik
loje. 

Kaina tik 1.00 dol. 

Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

I P. Š I L E I K I S 
Kaulų fraktūrom įtvarai, 
P<o l i o-Cerebral Palšy ir 
įvairioms vaikų bei suau
gusiųjų deformacijoms pa 
šalinti spoe. aĮKiratai. Am 

put. kojoms ir rankoms visu si.st< mų 
Prote—1 Opthop. p ė d o s Plokšte les 
(Areli SupiMJrts). Moterims, vyrams 
Ir va ikams įvairių tipų med Banda
žai ir t. t. 

VAL.: 9—4 ir 6—8. Šeštad. 9—1 

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS 
LABORATORIJA 

1911 W. 59th St., Chicago 36, Illinois 
Tel. P R o s p e c t 6--OS4 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

96 metu patyrimas 
TeL YArds 7 - 1 * 2 ! 

Pritaiko akiniu* 
Kreivas akis 

ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbt u vg 
756 VVest S5th Street 

VAL. nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
čiad. nuo 10—12: šeštad. 1 0 — t n. p 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avenae 
VAL. pirmad., antrad., ketvirtad. 
penktAd. 9:30—12; 1:30—8 v. v 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 ik 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-052S Tlatt B ldg 

'S-ŠA.\j\\\cJz 

Remkite dioii. Draugą! 

Pirkit Apsaugos Bonus! " 
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Member of the Cathplic Press Ass'n 
Publlshed dally, except 

by the 
Llthuanian Catholic Pross 
PRENUMERATA: 
Chicago j ir Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
Užsienyje 

ss Ass 'n 
3undays, 

Soeiety. 
M e t a m s 
$9.00 
$8.00 

$11.00 

S U B S C R I P T I O N R A T E S 
$8.00 p e r yea r on ts ide of Chieago 
$9.00 per y e a r in Chicngo & Cicero 
$8.00 p e r yea r in P a n a d a 
Fore ign $11.00 per yea r . 
Vz me tų 3 mPn. 1 mSn 

$5.00 $2.75 $1.25 
$4.50 $2.50 $1.00 

$5.50 $3.00 $1.35 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, Juos grąžina tik 15 anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

Politines partijos ir kataliku vienybe 
PASIKALBĖJIMAS SU PROF. J. GRAVROKU 

— Miis.,i spaudoje dažnai pa- nukris mūsų tėvynes vergijos 
sigirsta ha su, kad mes turime,1 panč ai, atsikūrus'oje mūsų val-
perdaug politinių partijų. Kokia \ stycėje mes turėtume daug'au 
Tamstoj micmonS tuo Liausi- kaip tris pollt. partijas 
mu? 

RINKIMINES KALBOS NEW VORKE 

— Mano manymu, aktualus 
— Bet kas daryt*, k id ta 

mint's mumyse vis nebręsta, o 
ne partijų gausumo klausimas, Į karkart vfa d d "ija mūsų polili-
kur'o nepajėgs *me išspręsti, o 
partijų pateisinamumo klausi
mas. Šiuo k'ausimu esu jau per 
nai rudenį pas'sakęs "Drauge". 
Atrodo, kad turėtume laikyti 
pateisinamas tiktai tas partijas, 
kuries aiškiai ir konkreč ai pa
skelbusios, ką jos siekia Įvyk
dyti taut'nšje, ekonominėje, so
cialinėje ir politinėje srityse. Iš 
tų pasisakymų paaiškėtų taip 

Londono konferencija davė tvirtesnius Europos saugumo p a t i r p a r t i j ų Pa^lėžvalgišku-
pamatus. Jos nutarimai jau realizuojami, o tas faktas duoda m a s a r nepasaulezvalg skumas. 
vilčių, kad devynių vakariečių pasirašytas dokumentas nesu- N e t u r e t u taip pat partijos kar-
byrės į skeveldras, kaip kad atsitiko su Europos Gynybos Ben
druomene. Prancūzijos baimė vokiečiais pamažu blėsta. Va
karų Vokietija priimama į šiaurės Atlanto pakto organizaciją, 
jai suteikiama nepriklausomybė, ji turės teisę apsiginkluoti, jos 
santykiai su Prancūzija grindžiami draugiškumu. 

Prie Vokietijos problemų 
ADENAUERIO POLITIKA 

totis, taigi, neturėtų būti visai 
identiškų dviejų partijų, bet jos 
turėtų esminai kuo nors pagrin 
diniais siekimais viena nuo ki
tos skirtis. 

nio skaldymosi t?ndenci a? Ta-
ta< gi liudija mums ir mūsų ka
talikų susiskaldymas, atsk lu J 
nu> Krikščonių Demokratą, 
vad. Lietuvių Frontui. 

— Kai dėl Krikščionių Demo
kratų, taį aš nemanau, kad čia 
įvyko koks labai g lus, neatšau
kiamas partijos skilimas. Ne3 

U. S. sen. Irving M. Tvcs ir \V. Averall Harriman savo rinkiminių kalbų metu Ncw Yorke. (INS) 

LS toms ambicijoms tenkinti, sliniam, pedagoginiam ar politi- y. siekimai grąžinti Kristų i vl-
neturime jokio išsiskyrusios iš Tam visai nesinorėtų tikėt*. I n'am darbui, sėkmingiau vyk- sas gyvenimo sritis, yra priva-
partijos rėmų veikėjų grupės wr M m \ dys savo paašukimą ir bus tau- lomas. Ištikimas tos akcijos tik

tai ar žmonijai naud ngesnis, slams katal.kas džiaugsis bet-

Išmintinga Vak. Vokietijos kanclerio Adenauerio politika 
yra daugumos vokiečių pritariama, nes Adenauerio vedamosios 
linijos pagrinde yra sukaupti krikščioniškojo Vakarų pasaulio 
principai, Vakarų kultūros augštumas ir civilizacijos platumas. 
Tačiau, kaip buvo su Europos Gynybos Bendruomenės idėja, taip 
ir dėl Londono konferencijos nutarimų Vak. Vokietijoj šiuo laiku 
ku kursuoja įvairios pažiūros, įvairūs Adenauerio vyriausybei 
opoziciški vėjai, kurie parlamente ar žmonių masėse kartais su-, 
!C:!haukf I;ŠtU_!^U_ar a b e J ° J i m ų d ė l d a b a r t i n ė s Vokietijos p a d ė - | k u r i o g g a l § t ų regi s t ruoti mūsų 

politines partijas ar leisti joms 
veikti. Šiandien galima tikta/ 

pareškimo apie jų naują 1 riks- " " K a i k a * aran: skil mui pa
goniškojo mokslo pagrindų ar t ( 1 , m ' m 3 J > S k o teme' k a d a t~ 
Šv. Sosto autoriteto atž ilgiu • * * • n u o Kril,ščionių Demo-
credo. Atrodo, kad partijos vi- k r a t l * I^ tuv iu Frontas nori pa-
si veikėjai tuo atžvilgiu sutaria s u k t * daugau rezistencijos ak-
ir visi lieka vieningi. Greičiau- j c l J o s k r y t i m i . Ar toks skill-

čia bus įvykęs t ktai visai m o • »***»• » * * r mtas? 

Nemanau. Mums gyvenant 
sia, 
natūralus trynimasis tarp tų, 

- B e t kas ir kaip ti) mūsų k u r i e labiau linkę partijos fk s - l a i s v a j a m e p a s a u ly je , 
partijų atsiradimo pateisinamu 
mą, galės patikrinti? Kas šian
dien bus autoritetingas tarti 
žodį, kad ta arba kita partija 
"nepateisinama" ? 

— Žinoma, šiandien neturime 

rezisten
tus vykdyti tradiciniais būdais c i j a t e g a l i r e i k š t i s pastangoms 
ir tų, kurie tiems pat'ems tiks
lams vykdyti jieško naujų me 
todų. Tad į pasireiškusius nesu 

ties bei jos ateities. 

TRYS B I V . KANCLERIAI PRIEŠ VIEN£ 

Vak. Vokietijos nepriklausomybė, jos apginklavimas, į At
lanto paktą priėmimas ir įjungimas į Vakarų Europos saugumo 
sistemos grandį prikėlė tris buvusius Vokietijos kanclerius, ku
rie smarkiai pradėjo rodyti savo aktyvumą eidami prieš da
bartinio Vak. Vokitijos kanclerio Adenauerio vedamą politiką. 
Štai jie: Joseph Wirth, buv. kancleriu 1920 ir 1921 m. Hein-
rich Bruening, buv. kancleriu nuo 1930 iki 1932 m. ir Franz 
von Papen, buv. kancleriu prieš Hitlerio įsigalėjimą. Jie vieno
dai gieda prieš dabartinį kanclerį: Vokietija turi būti neutra 

brandinti mūsų visuomenėj par
tijų pateisinamumo mintį. To
kiai minčiai subrendus, be jokio 
pateisinamo pagrindo ats'radu
sios partijos, neturėdamos vi
suomenėje atramos, greič ausia, 
pačios susilikviduos ar įs'lies į 
jau esamas, seniau įsisteigusias 
analoginių t'kslų ir uždavinių 

kaip tik ir būtų pažeistos jų, 
kaip piliečių, teisės. Tai būtų vi
sai nepateisinama. 

lizuota. Vak. Vokietijai susidėjus s u JAV ir jų sąjungininkais, | siekiančias partijas. Tai partijų j kuriems jų asmeninės amb'cijos 
komunistinė Rusija niekados nesutiks su visos Vokietijos su- pateisinamumo minčiai subren- būtų visų brangiausias dalykas, 
vienijimu, o suvienijimas turi būti pirma atliktas, negu nepri
klausomybės atgavimas ir atsiginklavimas, gi suvienijimui kelias 
vienas — kalbėtis su Maskva, nes kitaip padalintoji Vokietija 
ateityje taps kovos lauku tarp Vakarų ir Sovietų Rusijos armi
jų. Neutralumo šalininkai važiuoja dar toliau: Europoje taika 
bus išlaikyta tik tada, kada tarp komunistų ir vakariečių stovės 
stipri ir ekonomiškai nepriklausoma Vokietija neutralioj pozici
joj. Jei kaikurie vokiečiai dar tiki į paskutinius Molotovo klas
tingus pareiškimus Ryt. Vokietijoj ar Višinskio kalbų sušvel
nėjimą Jungtinėse Tautose, tai jie ne tik sapnuoja, bet ir padeda 
Kremliui vykdyti jo tikslus. 

Ypač daug aktyvumo rodo J. Wirth su savo partija. Brue
ning ir v. Papen nėra tiek aktyvūs politiniame gyvenime, tačiau 
ir jų kalbos susilaukia atgarsio. Brueningui nepatinka, kodėl 
vak. sąjungininkai įjungia Vak. Vokietiją ekonomiškai ir ka
riškai į Vakarų Europos sistemą, o v. Papen argumentuoja, kad 
Vakarų Vokietijos jėgos ir su sąjungininkų parama vistiek ne
atlaikys komunistų armijų veržimosi į vakarus. Šie trys "buvę 
kancleriai yra seni valstybininkai, jų žodis vadinamas "balsu iš 
patyrimo", jie sako, kada Vokietija turėjo gerus santykius su 
Rusija, buvo viskas gerai, kada vokiečiai rusus laikė priešais, 
Vokietija susilaukė skaudžių nelaimių. Tas yra tiesa, tačaiu 
jie pamiršta, kad dabar turima reikalas ne su Rusija, o su 
Kremliaus tironų gauja, kuri labai godžiai nori apžioti ne tik 
vokiečių tautą, bet ir su malonumu siekia užnerti komunistinės 
vergijos virvę visoms pasaulio tautoms. Reiškia, kalbėtis su ko
munistais, tikėti į Kremliaus giesmyną, būtų tas pat, kas pri
tarti plėšikui vykdant jo naikinimo a r žudymo darbus. 

KITA OPOZICINE PUSfi 

Vakarų Vokietijos socialdemokratai yra stipriausia pozi
cinė partija Adenaueriui ir jo vedamai užsienio politikai. Aiš
ku, jie nėra betkokie komunistinės Rusijos agentai, bet jie iš 
džiaugsmo šokinėjo, kada Prancūzijos parlamentas vežė į kapus 
Europos Gynybos Bendruomenę ir dabar jie atmeta visus Lon
dono susitarimus, jie yra priešingi krikščionių demokratų par
tijai, kuri visgi yra didžiausia ir stipriausia partija, kovojanti 
prieš komunistų piktuosus kėslus. 

Laisvųjų demokratų partija, kuri Adenauerio vyriausybėje 
vaidina svarbią rolę, taip pat, kaip ir socialdemokratai, rei
kalauja kalbėtis su Sovietų Rusija dėl Vokietijos suvienijimo. 
Vokiečių prekybos unijos darbininkai priėmė rezoliuciją, kad Va
karų Vokietija neturi dėtis prie jokių vakariečių planų, kol visa 
Vokietija nebus suvienyta. 

Apskritai, kaip ten bebūtų, Londono sutartis, atrodo, ne
iširs. Vakariečiai paliko atviras duris tartis dėl visos Vokie
tijos suvienijimo, bet iš antros pusės jau pakankamai įsitikin
ta, kad komunistams ne suvienijimas rūpi, o jos pagrobimas. 
Aišku, ka:'p žmogžudžiui nepatinka policinė ranka, taip Mask. 
va dės visas pastangas išardyti Vakarų Europos ir bendrai Va
karų pasaulio apsigynimo reikalus, stengsis vakariečių saugu
mą paversti sovietišku saugumu. Pirmieji žingsniai jau atlikti: 
Molotovas "gražiai" pakalbėjo Berlyne, sovietai pasitraukia iš 
Port Arthuro. Tai klastingi ir apgaulingi ėjim.ii. Jie gali trauktis 
iš ten, kur palieka savo įpėdinius, bet ne iš Vokietijos. 

Jonas Brazdžionis 

dus, aš nemanau, kad ateity, ka\ | o veikla partijoje — tiktai lau 

Didelis smūgis komunistams 
Devynių valstybių susitarimas bendrai organizuoti Europos 

gynybą yra didelis smūgis Sovietų Rusijai ir jos satelitams. Juk 
jie darė viską, ką tik galėjo, kad šį visą reikalą sutrukdytų. Pra
džioj atrodė, kad jiems tai gali pavykti. Tačiau JAV sekretoriaus 
Dulles ir britų užsienių reikalų sekretoriaus Edeno apsukrumu 
pasiekta šio svarbaus istoriško susitarimo, apie kurį aną dieną 
buvo gana plačiai pranešta. Netenka užmiršti ir Vakarų Vokie
tijos kanclerio dr. Adenauerio vaidmens, kuris buvo tikrai gar
bingas ir lemiantis. Europos gynybą perorganizuojant ir pačios 
Vokietijos demokratinį gyvenimą organizuojant jis bus atlikęs is
torišką rolę. Jo dėka Vokietija dabar jau žengia į nepriklausomą 
gyvenimą ir pasidaro viena iš stipriausių ir vertingiausių valsty
bių Europos gynyboje. 

steliacijos, kuri art 'ntų Lietu
vos laisvės dienas. Galima su
dėtis prie tokios politinės kon-

tarimus tenka žiūrėti tik kaip į; t i k t i s u t u o k a d m u m s i k i §ioi 
epizodinį, partijos istorijoje| n e daug apčiuopiamai aiškaus ta 
greit išnykstantį reiškinį, n e l a i - ; p r a s m e pavyko a tsekt i . Bet vi-
kant jo anaiptol partijos skili- s i t o trokštame ir, aš manau, 
m u - visi be išimties partijos nariai 

— Yra nuomonių, kad pagrln l a b a i d ž i a u £tųs : , jei partijoje1 _ Bet xlsdmo t u o "klerika-
dinė ta katal ku suskilimo prie- ! &ts_;rastų ypatingai aktyvių vei- | i 7 i r u „ d a u g k a s ^ j t n a k a t a l i . 
žastis yra pa r t i>s veikėjų a s - l k e j ų ' k u n e s u § ^ b § t u i š v e s t i l a i" ku politines partijas ir net pa-
meninlų ambicijų susidūrimas, j s v m m o v e i k l ą * P l a t e s n J * l a" čią Bažnyčią. Norėtųsi visg' iš-
Ar tatai galėtų būti? . | fclau A k t y v ų kelią. Tai t k pa-

J keltų partijos prestyžą ir, vyk-
— Būtų be galo l.ūdna, jei; dant visų lietuvių bendrą troš-

toks spėjimas būtų teisingas, j kimą, dar labiau sustprintų 
jei partijoje tikrai atsirastų mo- j partijos vieningumą, bet anaip-
rališkai visai nejautrių veikėjų, i tol negrėstų jos skilimu. Todėl 

spėliojimas, kad reikalavimas 
susfprinti partijos rezistencinį 
pagrinde sudaro ginčo objektą, 
atrodo, sunkiai bepatikimas. 

negu atlikdamas vien tik kimi-; kuriuo esančiu valdžioje politi-
go pareigas bažnyčioje, tai bū-j ku — nesvarbu, ar jis būtų pa
tų visai net kslinga, jei jis už- saulietis, ar dvasiškis (pasta -
sidarytų tik bažnyčioje. Ypač rasis šiuo atveju yra t k lygus 
gi katalikams nederėtų tą pa- su kitais valstybės piliečiais, 
saulietišką jo veiklą iš princ po bet ne Bažnyčios atstovas), jei 
smerkt ar ją kliudyt. Vyskupo't ik tas politikas geriausiai su-
reikalas leisti jam darbuotis to- geba vykdyti akcijos tikslus, 
je srityje ar neleisti. Valstybe*! grąžinant Kristų į viešąjį gyve-
gi jokiu būdu negali spręsti ku-i n imą. Jei katalikų polit kų tar-
nigo, kaip piliečio, teises, nega- pe atsiranda tokių, kurie ryžta-
li laikyti jo antros rūšies pilie- • si kovoti su šia krikščion škąja 
čiu. O jei kunigams ji neleistų tendencija ir katalikų akcijos 
reikštis politinėje veikloje, tai tikslais, tai labai liūdna. Abe-

girsti Tamstos platesnį pasisa
kymą dčl to vad. "klerikaliz
mo 

joju, ar tokių ir vad. Lietuvių 
Fronte besirastų. 

— Kadangi sunku atspėti ka-
tal-kų susiskaldymą pr ežastK, 
tai sunku ir vienybę atstatyti , 
nes nežinoma, kokios tos vieny-
be.į kliūtys. Kas daryti, kad ta 
vienyoė vėl būtų a ts ta ty ta? 

— Negalint išaiškinti ginčo 
objekto, nežinau, ar, skęstant 
įvairiuose spėliojimuose, pasi
tarnaudama ginčo likvidavi-

— Dar girdėt', kad skilimas 
įvykęs dčl to, jog Krikščionių 
Demokratų partija atstovaujan 
tj "klerikalizmą", kad ji lei
džianti kun'gams dalyvauti po
litinėje veikloje. Kokia Tamstos 
nuomoni} to neva "klerikaliz
mo" klausimu? 

— Sunku būtų patikėti, kad 
katalikų politikos veikėjų tarpe 
atsirastų tokių, kurie vestų be
prasmišką kovą su tuo jų vad. 
"klerikalizmu". Jei dvas'škis 

— Popiežių encikl.kose yra. 
aiškiai nustatyta, kad laikinų
jų dalykų tvarkymas nepriklau-j m u i - T e n k a Sal> svarbiausa, at-
so Bažnyčios kompetencijai, j kreipti ypatingą dėmesį į tai, 
Tad, jei kas klerikalizmu laiko j ka<* tiek daugis susiginč: jusių-
Bažnyčios norą tvarkyti ir pa- j M> t-ek i r v Jsa kita katalikų vi 
šaulio srities reikalus ir taip su
prastam klerikalizmui skelbia 
kovą, tai tas kovoja su nesamu 
priešu. Tačiau, nepretenduoda
ma tvarkyti laikinuosius daly-
kus,#Bažnyčia slek'a persunkti 
laikinųjų dalykų tvarkymą Kri
staus dvasia. Gal būt lietuvių j sieks žūt-būt įrodyti savo 
tarpe yra tokių, kurie šį Bažny- z i c iJos tame ginče teisingumą, 
čios siekimą laiko klerikalizmu! Pastarųjų užsispyrimas būtų 
ar yra pasiryžę taip suprastam v isai pateisinamas ir netgi bu-
klerikal zmui priešintis; taip! tinas tik tuo atveju, jei ginčas 
manančių ir nusistačiusiųjų tar- l i e s tU pasaulėžvalgos pagrindi
ne, betgi negalėtų būti katali- n : «s Klausimus srlia iškiltų dėl 

suomene tos vienybės atstaty
mo trokšta. Yra tikras dalykas, 
kad katalikškoji visuomenė la
biau įvertins tuos jos veikėjus, 
kurie parodys iniciatyvos ir g J-
ros valios ginčo likvidavimu^ 
negu tuos, kurie užsispjTus ai 

po-

jaučia, kad jisai, atsidėjęs mok I kų, kuriems katalikų akcija, t. (Nukepa į A psl.) 

r^BB8gggwgggggggg 
A i a r \ M A c? H ALOYZAS BARONAS 

S O D A S U Ž 
H O R I Z O N T O 

ROMANAS 

^ \ % \ V \ \ % % \ \ \ \ \ \ \ V V \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ % V \ \ t \ \ % x t N ' J 
54. 

(Tęsinys) 

Mažam kambary vėl žodžio Vaičiulionis neduo
da Valiniui: 

— Tai .kaip laikaisi? Kaip Jane? Gal vėl sugrį
žai? Graži mergaitė. Nieko. O gal vis tą vaikiškais 
žandeliais vedž;ojiesi? Ji nieko, bet pavers ją tau koks 
karininkėlis. Žii>ai, mano, kad kas turi puštalietą, tas 
filminis herojus. Žmogui gražu žiūrėti filmoj kaip 
šaudo ir pats norėtum šaudyti, bet niekada pats ne
norėtum mirti kaip triušis. Ten žmonės kaip žvirb
liai — pykšt, pokšt. Kvailas reikalas. Nuo ko čia 
pradėjom? A, nuo moterų. Tai kaip Janei seikasi? 
Viršininkas rašė, kad turi naują, bet žmona ir tai ne
tiki. Bobos pavydžios. Tai kur, rodos sakei, Jane tar
nauja? 

—,Na pas tokį advokatą. Duktė Aušra. Leitenan
tas Sagys padėjo surast. Mergaitė patenkinta. Sako, 
ponas labai geras, — Valinis sėda prie stalo. Ant jo 
kumpis, duonos kepalas, knygos ir sąsiuviniai, peiliai 
ir pieštukai. 

— Sėskis. Pažįstu ir tą Aušrą, ir jos tėvą, ir tą 
Sagį. Draugavom truputį. Norėčiau susitikt ją, bet 
vis nepasitaiko. Cerberis saug^. Žinai, tas Sagys. Taip 
vis ir tęsiasi. Bet vistiek eis viskas velniop. Nors bū
tų neblogai. Tėvas išmintingas. Na, Janei kas gi gali 
būti blogas. Sunku nebūt geram. Hm. Sakai, geras. 
Mergina nežiūri nei metų nei dantų, tik mokslo, pinigo 

Mergina žno , bet tik vieno ne, kad ne tokiai užkai ] — Palauk. Gal alaus po stiklą, — Vaičiulionis 
kaip ji, — Vaičiulionis nusikelia akinius, nusišluosto I uždega šviesą. 
stiklus, paskui renka trupinius nuo stalo, — miegojau, — Ne, ačiū. Nuūšim kita proga. Netoli atosto-
kaip jautis. I r dar vieno mergina nežino. Nesupyk, j gos. Tada bent vakarai bus laisvi. Bet tu gal važiuosi 
bet tiesa, kad toks kelias veda į kekšes. namo ? 

— O aš jau dieną fabrike išdirbau, — jaučia kaž- — Nežinau. Turiu darbo čia. Gal tik per pačias 
kokį skaudėjimą savo balse Valinis. šventes. 

" —Brolau, ir man kartais tenka pasėdėti per nak-! Na, tai po švenčių kurį nors šeštadienį. Tie-
tį prie stalo. Ne prie kortų ar degtinės, bet prie kny- | sa, prieš Tris Karalius Galina daro pobūvį. Bet su-
gos. Bet argi negerai padarei išvažiuodamas? Vary
kis pirmyn. Nežiūrėk nieko. Jeigu yra žodis gyveni
mas, tai yra kitas žodis jame — viskas pateisinama. 
Viskas, kas reikalinga, kad tau būtų gera ir naudin-

rasim progą. Papasakosi, ka namuose. Gal kumpį ko
kį atveši. 

— Kas ten pas Galiną? 
— Nežinau kitų. Bus toks iš gimnazijos draugas, 

ga. Šitaip darosi pažanga. Kada nors aš baigsiu. Aš ' toliau, — atmeni Bareiką tokį, ir Sagys. 
tikiu savo ateitim. Aš tau padėsiu, kai pats surasiu 
darbo. Galėsi tarnaut pas mane. Į tėviškę automobi
liu parvažiuosim. 

Vaičiulionis krausto stalą. Truputį temsta. Iš 
gatvės" ateina vežiko švilpimas suskanduotas arklio 

— Aha. 
Valinis pakelia durų rankeną: 
— Na, tai iki. Eisiu. 
— Pabūk. — Ir Valinis gerą pusvalandį stovi įsi

tvėręs rankenos. Kai išeina, lauke visiška sutema. Va-
pasagų ritmu. Ant stalo traškėdamas suka savo ratus i linis gatvėj atsisveikina Vaičiulionį ir lipa laiptais į 
žadintuvas. I r Valinis jau nori klausti, kiek galima ti-1 kalną. Sunkiai, lyg nešdamas visų savo buvusių metų 
keti Spaičiu, bet Vaičiulionis pertraukia: I vargą. O turėtų išmesti viską, kas trukdo. Pirmiau-

— Jei jau kartais užsikabinai už kokio žmogaus I sia šį ėjimo tikslą. Paskui Galiną, paskui mokslą ir 
apsirikimo, pasinaudok. Gyvenimas ne kortom lošti j staiga pasidarytų laiko daug ir rūpesčių maža. Kai 
ar šachmatais. O ten išloši tik iš apsirikimų. Gyve- j Valinis sugalvoja grįžti atgal, prisimena upelį, šokan-
nimas svarbiau, todėl šimtą kartų labiau pateisina- I tį po kojom per akmenis, giedrą dangų ir veidą ra-
ma. Jeigu, matai, žmogus truputį nuslydo, paspausk, \ mios rudenio nakties ir sakinį Vaičiulionio, kad^ visa 
kad iš to kas nors ir tau liktų. Tai ne šantažas, tai ' gera, kas tau reikalinga. Šis atsiminimas jį užveda pas 
politika. Jei kas nors išsitiesia ir stovi augštai, nusi 
lenk tam. Tai ne pataikavimas, tai politika. 

Valinis nebesako nieko, nes galvoj drumsčiasi 

Spaičį. Jauna, lipšni bobelė sako, kad nėra namie. Už
eina į krautuvėlę, nusiperka papirosų, ir ten nėra. 

Gatve praskrieja gimnazistai. Šokoladininkai pus-
prietema. „Žinoma, jei žinos, kad ne aš pats įstengiau I ličius uždirbinėja sriubas valgydami ar riebią mėsą. 
išlipti, kad jieškojau talkos pas Spaičį, būsiu spaudžia- j Tėvas užmoka, kad valgytų. Žiba šviesos prekylan-
mas. Ne, ne, jis pats nevalys batų. Nežinojau, kad j giuos ir radijo bokštuos ir Valinio mokyklos languos, 
mano kaimynas toks stiprus. O Aušrai, sako, tokie kurių vienoje klasėje jaudinąs Kalėda, žiūrėdamas į jo 
patinka. Kam pametė? Juk jis ir vyriškas ir nuo tuščią vietą. I r Valinis nori užeiti į gimnaziją ir per 
žuliko netoli". I r Valinis atsistojęs sako: 

— Tai jau eisiu. Žinai, užėjau, sakau, reikia pa-
#ir garbės. Su mokslu gali gaut pinigą ir garbę, susikalbėti. Pirmadienį diena tik vizitams. Seniai ma-
pinigu taip pat abu iš tų trijų, o ir su grožiu galima.tėmės. » 

pertrauką įeiti į klasę ir atsisėst, bet užsuka į stu
dentų barą. Prie vieno stalo sėdi Spaičys ir gudriomis 
akimis mirksi, lyg gindamasis mėlyno dūmų vilnijimo. 

(Bus daugiau) 
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AV L A I V Y N A S P A R U O Š T A S PRIEŠ KOMUNISTUS laivų, kurie per 30 dienų jau 
gali stoti į ugnį. Kaikurie laivai 

— K r t o t i H rusų laivai Pacifike. — JAV vyriau siu vadų pasitarimai. — Spaudos konferencija, j J a u fc«vo taip įtraukti į Korėjos 
kur dalyvavo 13 admirolų. Havajai kaip JAV ap saugos baze. — Pasikalbėjimas su vyriausiu Pa 

cil'iko kirvy no vadu. 

DR. JUOZAS PRUNS KIS, Havajų salos 

Amerikiečiai pastebėjo rusų laivyno tarnybą. Laivynas turi 
karo laivų judėjimą Pacifike. 
Tuo tarpu tai dar nėra pavo
jaus ženklai. Visdėlto, turėdami 
"Draugo" atstovas, lankąs šias 
m s dienomis j Havajų salas su-
važ avo visi svarbesnieji JAV 
Pacifiko laivyno vadai. 

aktyvioj tarnyboj 1,130 laivų. 
Apie 1,600 laivų yra užkonser
vuotų po II Pasaulinio karo, ku 
rie greit gali būti išvesti į ri
kiuotę. Dafcar statoma 40 nau
jų laivų ir tam reikalui kasmet 
panaudojama po $2V1> bilionų. 

Ta proga buvo sušaukta spau j Spaudos konferencijos salėje 
dcs konferencija, j kurią ir j buvo didžiulis žemėlapis, kuria-
"Diaugo" atstovas,lankąs šias me Pacif.kas buvo sudarytas 
salas, buvo pakviestas. 

Į konferencijos salę pas laik
raštininkus atsilankė 13 admi-
rqlų ir laivyno marinų viršinin
kas gen. Pepper. 

SSSR submarinai Pacifike 

Laikraštininkams papasakojo, 
kad sovietai Pacifike turi nema-1 čia yra didžoji laivyno bazė 
žai sutmarinų. Lėktuvai, laivai I Pearl Harbor. Komandierius 
(su radaro įtaisymais) ir kitos | Jay Smith buvo toks malonus 
priemonės nuolat seka laivų ju-1 kad suteikė man daug inf orma 
dėjimą Pacifike. Dabar atgaban j cijų, davė laivyno automobili su 
ta naujį milžiniški keturių mo- j dviem kariais ir leido trejetą va 
torų lėktuvai — (super Constel landų pavažinėti stebint šį mll-

kvadratais, atžymint įvairių J. 
AV laivynų veikimo sritį. 

Paeifiko laivyno centras 

Havajų salose yra Pacifiko 
laivyno centras, kurio ž nioje 
yra visa plačioji sritis tarp JAV 
pakrančių ir Kinijos. 

žinišką laivyno centrą. Jis 
raa 10,000 akrų žemės ir 
kvadr. mylias vandens. 

Požeminiai sandėliai 

Čia yra įrengti požeminiai 

Submarlnų centras 

Havajų salos yra ir subma-
rinų centrinė bazė. Ir daug jų, 
tokių tamsių, povandeniniam 
plaukimui pritaikytomis linijo
mis čia matėsi. Vienas jų m-
taip seniai kaip pasinėrė prie 
Hong Kongo, tai tik iškilo po 
23 dienų, atplaukęs \ Pearl Har 
bor. 

Stebėjau tą garsųjį Pearl Har 
bor, kur japonai suna kino 18 
amerikiečių laivų ir arti 450 lek 
tuvų. Pusiau nuskendusio "Ok-
lahoma" laivo turėjo būti iš
pjautas šonas, kad galėtų nors 
dalį įgulos išgelbėti. 

Laivas, kuriame nuskendo 1,00C 

Iš vandens dar tebekyšo lie
kanos "Arizonos" laivo. Jis tu
rėjo daug sprogstamosios me
džiagos, į kurią pataikė japonų 
bomba. Laivas tapo suwrasky-
tas ir žuvo daugiau ka'p 1,000 
jūrininkų. Dabar ant stiebo, ky
šančio iš jos liekanų, kasdien 

frontą 
Pearl Harbor uostą JAV lai

vynas ruošė per 53 metus. Jam 
čia patogi vieta. Potvyniai ir 
atoslūgiai — labai maži. Mažai 
teužneša smėlio. Karntinių čia 
tiek įrengta, kad, kaip, man sa
kė jūrininkai, sutilptų viso pa
saulio karo laivai. 

Aviacijos baze 

Prie laivyno bazės yra avla-

Mozarto muziką supranta 
miškiniai 

28 metų prancūzų antropolo
gas A. Gheerbrant su dviem sa
vo draugais iš Prancūzijos ir 
vienu kolumbiečiu 1949 m. rugp. 
6 d. padarė ekspediciją: per 330 
parų perkeliavo per "žalią pra
garą", t. y. per Sierra Parima 
džungles ir susipažino su dviem 
baltosios civilizacijos nepalies
tom indėnų tautom: su maąuiri-
tarais ir guaharibais; šie pas-

gyvenamąjį kaimą, jis griežtai Su Mozarto muzikos pagalba 
atsisakė, jokiomis dovanomis ekspedicija laimėjo maguirita-
negalima buvo jį paveikti, bet! rus, o su maguiritarų pagalba 
Gheerbranto draugas Pierre i anksti pavasarį 1952 m. ekspe-
Gaisseau užsukė patefone j dicija galėjo išdrįsti įžengti į 
"Star s and Stripes" maršą. Ma- guaharibų sritį. Gheerbranto 
guiritarų vyresnysis klausėsi manymu, guaharibai gyvena 
tylėdamas. Gaisseau uždėjo taip, kaip gyveno priešistorinis 
Louis Armstrongo džazą, bet žmogus vadinamame akmens 
atrodė, kad karšti džazo rit-1 amžiuje. J . Gs. 
mai jokio didesnio įspūdžio jam 

Tikras gamtos tyrinėtojas 
nepadarė negu amerikiečių mar 
šas. Po to Gaisseau užgrojo Mo-
zarto simfoniją Nr 26 in Es-dur. negali būti Dievo neigėjas. Kas 

taneji laikomi kanibalais, žmo- Miškinių vyresnysis buvo sujau taip giliai, kaip mes, įžvelgia 
gedromis, tačiau Gheerbranto, ^Sam "Kas čia per muzika?" \ Dievo darbą ir turi tiek daug 

T a T l ^ t ™ £ r • ekspedicija po labai r iz ik ingų! . . p a k l a u s ė j i g . J £ b u v o p r 0 g o s stebėtis Jo visažinojimu 
karo transportų aviacija, avantiūrų iš Kolumbijos perke-

aptarnaujanti 
tus. 

kelius kontinen-

latlons), kurie pagaminti po 10 
metų studijų ir kurie aprūpinti 
radaro įtaisą s, sverianč'ais 6 
tonas; šie lėktuvai gali skristi 
po 335 mylias per valandą. Šie 
milžinai skirti stebėti, kad neį-
vyktų nenumatytų priešo atakų | karo reikmenų sandėliai Iš viso I ^ . ^ 

karo atsargų cia yra daug.au 

ap*-, 
8' > rl l iškeliama vėliava, pagerbiant tą 

baisų vandens kapinyną. Yra ir 
paminklinė lenta, kurios įrašas 
baigiasi žodžiais: 

— Lai Dievo veidas jiems 

ir, antra, diriguotų laivyno lėk
tuvais, jei reikėtų atakuoti prie
šą. 

JAV submarinai ta'pgi pisi-
ruošę ir jei komunistų laivai ar 
submarinai priartėtų su nedrau
giškais tikslais, greit prasidėtų 
veikimas. 

Važinėdami po uostą su jūri
ninkais matėme milžinišką plat 
formą, su šalutinėmis sienomis, 
kuri bėgiais gali nusileisti į 
vandenį, ant jos tada užplaukia 
laivas ir jį iškelia iš vandens 
taisymui. 

Laivu taisymo dirbtuvės 
Laivų, taisymo dirbtuvės čia 

taip suorganizuotos, kad II Pa
saulinio karo metu atplaukė 
priešo apdaužytas lėktuvnešis 
"Yorktovvn". Normaliai jo pa
taisymui būtų reikėję 3 mėne
sių, tačiau buvo sutraukta 1,400 
darbininkų ir jie pataisė per 48 
valandas. 

Laivai, plaukusieji į Korėjos 
frontą, ėia vis sustodavo ir ka
riai gaudavo paskutines instruk 
cijas, o laivai — prisipildydavo 
reikmenimis. 

liavo "žaliąjį pragarą" ir beveik 
nuogi atsidūrė Brazilijoje. To 

aiškinta. Po kokios minutės j i s , i r amžina tvarka, 
pasakė: "Ten kalnuose maguiri 
tarai groja. Jūs turite kartu ei 

kios keliones per tą milžinišką t i j ų m u z i k o s p a s i k l a u s y t i i r j ą 
džiunglių rajoną dar niekas j į mm> m a š i n ą u ž r e k o r d u o t i , kad 
prieš tai nebuvo padaręs. Į v ė l i a u s a v o ž m o n ė m s j ą p a r o . 

"Jei jūsų nesuės aligatoriai; dytumėt ir galėtumėt pasakyti, 
ar skruzdžių armijos, jei nesu- kad tai yra maguiritarų, geriau-
draskys aštriadantės piranijos,' sių indėnų muzika. Ar galime 
jūs būsite kanibalų suėsti" sa- mes rytoj pas jus užsukti?" 

Pa3ika.bej.inas su admirolu 
— Pacifike mes esame pasi

ruošę veiktį bet kokioje situaci-

kaip už S150 milionų. Išaugęs Tą japonų atakos metą šioje 
ištisas laivyno miestas su 40C ! saloje buvo užmušta daugiau 
pastatų, ir šalia kariškių čia kaip 3,000 karių. Ir dėl to da-
dar dirba apie 6,000 civilių. bar laivyno vyrai skelbia: 

Pravažiavome didžiulį karo j — Sakoma, kad karinio pa-
laivyną, kurs turi visus įrengi- i siruošimo išlaidos didelės, bet 
mus laivams jū* *je taisyti. Ma- j nepasiruošimo nuostoliai dar di-
člau naujus išradimus — plau- j dėsni, 
k'ojančlus laivų taisymo dokus. Į Juk tada japonai nuskandino 

j 

kurie sužalotą karo laivą toli; 18 amerikiečių laivų. 
. . . , . , , vandenyne pakelia ir pataisoj { dėl netikėtu ataka 

joje. panašiai, kaip įskilus Karui, j a p 0 n a i negalėjo atsistebėti,i * 
Korėjoje. — pasakojo JAV Pa- j k a i p č i a t a j p g r e i t grįžta į kau- — Mes suprantame, kad ir 
cfiko laivyno vyriausias v a d a s j t y n e s a pdaužyti amerikiečių lai-i dabar gali įvykti net ketų a t a - | l a i ~ ~ 
admirolas F. B. Stump. j v a į | kų, — sako komandierius J ' 

Turėjau progos su juo asme-j Privažiavome milžin'šką ' K e ! Smith. 
nlškai pakalbėti ir paklausiau: S 3 r g e " lėktuvnešį, kurs neša 75 j Ir dėl to budima. Nuolat se

kė visi to Kolumbijos pasienio 
žmonės Gheerbrantui, nes joks 
baltas žmogus, drįsęs įžengti j 
"žaliąjį pragarą", negrįžo: arba 
žuvo, arba tapo miškinių indė
nų vergu. Gheerbrant tačiau grį 
žo ir savo ekspediciją aprašė; jo 
knyga išėjo ir anglų kalba — 
"Journey to the Far Amazon" 
(353 pusi.). 

Knyga įdomi, bet ypačiai įdo
mus jos puslapis, kuris kalba 
apie Mazarto muzikos patikimą 
miškiniams žmonėms. 

Gheerbranto ekspedicija turė
jo gidą iš maguiritarų tautelės 

privalo 
nuolankiai savo kelius nulenk
ti prieš šventojo Dievo buvimą. 

— Heinrieh Maedler 

c: 
KNYGA, KURI VISADA DDOJO 

IR NESENSTA 
Tai Juozo Švaisto 

Mačiau specialų bokštą, p Iną vyresniųjų. Kai Gheerbrant pa- j ia::kų 

Tai buvo pirmasis Mozarto 
laimėjimas džunglėse. Po to jo 
simfonija Nr 26 in Es-dur pasi
rodė kaip magiškas tarpininkas 
tarp mūsų ekspedicijos ir miš
kinių indėnų. Toliau Gheerbrant 
rašo: "Kaip mus, taip ir indė
nus Mozarto muzika veikė rami. 
namai, joje yra retas burtas, ji 
atidarė mums slaptas jų širdžių 
duris. Aš niekuomet neužmiršiu, 
kad ji (Mozarto muzika) mums 
suteikė retus momentus, kuriais 
nyko skirtumai tarp mūsų, XX 
amžiaus civilizuotų žmonių, ii ! 
jų, barbarų iš priešistorinių' 

Šioje knygoje gražios mūsų žmonių 
.pasakos, su paveikslais. J a s mielai 
skaito ir suaugę ir jaunieji. Labai 
Unka lietuvių kalbos pamokoms. U 
viso 73 pasakos. Kaina $2.50. Pla
tintoje nus didelė nuolaida. 
Užsakymus kar tu su pinigais? siuskite: 

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

Chicago 8, Illinois 

vandens — 100 pėdų gilumo 
Juo iš apačios mokomi iškilti 
submarinų Įgulos nariai. Je:gu 
jie kiltų pergreitai, jų krauju-
je rastųsi oro burbuliukų, ir jie 
mirtų. 5"e pratinami kilti su su 
stoj mais. Taip jie išmoksta iš
sigelbėti, jei submarinas nebe
galėtų iškilti. 

JAV patruliuoja jūras 

Šiandien, susilpnėjus britų 
patruliuoja Ame 

prašė jį parodyti jo tautiečių 
PLATINKITE "DRAUGĄ' 

— Ar amerikiečiai laiko For 

marinus, kur persvarą ima Ru
sija. 

JAV šeštoji flotllija, patru- j 
liuoja Viduržemio jūroj, lan- ] 

ko uostus valstybių, esančių 
Rusijos kaiminystėje ir parodo, j 
kad pavojaus atveju Amerika j 
pasiruošusi talkinti. 

Šiandien piniginė JAV laivy
no vertė prašoka aštuonių di- { 

džiausiu JAV korporacijų ver- į . 

ALGIRDAS LANDSBERGIS 

KB-IONĖ' 
Premijuotasis romanas 

259 psl., kaina $2.50 
V. Adamkevičiaus apianka 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS. 2334 S. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 

šios nuostabiom ir nepaprastos kny
gos personažus šitaip įvertina įa -
šytojas Gliaudą: "...W< isas — pa
niekintas niekintojas, bet tur |8 
savyje F ra Angrelico angelų vaisų 
gama, Tat jana—nesuprantant i sie
los sąvokos, bet mylinti skaisčia 
meile. Pagaliau Julius... pasiilgės 
skaistumo ir nesuvokiąs jo esm"s. 
d rusus be drąsos, nesuprantąs pa
vojaus beprotejimo procese". 

sorausminius lėktuvus. Gražu Į karna, ar kartais priešas nepa-

rika, ir jos laivynas galingesnis tę draugėn pa.'mtų: Amerikos 
negu kitų pasaulio valstybių j laivynas šiandien vertas $82 bi-
drauge, gal tik išskyrus sub-1 lionu. 

mozą gyvybiniu gynybos punk- j b u v o stebėti, kaip nuo jo pakįlo< sirodys. Visi laivai jūroje turi 
tu ir ar ją gintų, jei pultų prie- \ helikopteris. » j radarai aprūpintus stebėjimo 

^ 

s a s • j Pravažiavome laivą su raudo-
— Taip, — atsakė admirolas. Į nomis patrankomis — tai kare 

Ar yra jaučiamas pavojus | ugniagesių laivas. 
iš komunistų pusės7 

Įtaisus. 
Pearl Harbor yra daug už

konservuotu II Pasaulinio karo 

Kol jie turi jėgų ir reiškia- j y 
si kaip mūsų priešai, aišku, pa
vojus yra. 

— Ar JAV Paeifiko laivynas 
koordinuoti savo veik'mą su 
Britų ir Australijos karo laivy
nais? 

— Taip, ir tai labai draugiš
kai ir sėkmingai. 

Atominiai ginklai 
Admirolas Stump su kitais ad 

mirolais papasakojo, kąd Paci
fiko laivynas turi moderniškai 
įrengtą laivyną, jų jėga, įve
dant naujus išrad.'mus, didėja, 
jais pervežami kariškį daliniai 
turi ir atominius ginklus. T k 
laivyno vadovybei rūpestis, kad 
nėra pakankamai savanorių \ 

SŪNUS PALAIDŪNAS 
Studija Apie Vakarų Civilizacijos Krizg 

PARTIJOS IR 
VIENYBĖ 

lAtkelta iš 3 pusi.), 
tam tikros grupės noro pavers
ti partiją sąjūdžiu, kuris gintų 
kad ir tos pačios krikščioniško
sios moralės dėsnius, bet re
miantis tik žmogaus protu be 
sąsajos su Dieviškuoju Įstaty
mu ir ugdyti tuo būdu savo 
narių galvoseną tik grynai hu
manistinėje dvasioje. Bet kad 
ginčai būtų išėjęs į principų 
plotmę, to tuom tarpu dar ne
atrodo. Reikia tikėtis, kad ka
talikų vienybės idėja, kurios 
trokšta visa mūsų kat. visuo
menė, bet kuria iselojasi tik 
tam tikra dalis susiginčijusiųjų, 
pasidarys visiems jiems (ti^ms 
susiginčijusiems) aiški, kad ne
bus prieita prie tokio gilaus ka
talikų skilimo, kuris būtų jau j 
neataidkuonaa. 

Vietoj 

1,000,000 
DOLERIŲ 

tik 

2 DOLERIAI 
f i 

l 
D R A 

2334 So. Oakley Ave. 

Šios knygos autorius vysku
pas F . J. Sheen prieš kiek 
laiko pradėjo savo Televizi
jos programą per "Du Mont" 
stotį. Televizijos aparatų fir
ma "Admi ra r šiai programai 
finansuoti paskyrė vieną mi
lijoną dolerių. 
Lietuviškos knygos Klubas 
džiaugiasi galėdamas savo 
skaitytojam pateikti šio įžy
maus kalbėtojo mintis už du 
doleriu. \ J 

U G A S M 

Chicago 8, III. 

SPECIALUS NUPIGINIMAS 
^ 

l \ . 

ROOSEVELT FURNITURE COMPANY, INC. 
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Telef. SEeley 8-4711 
Gausite dar specialią dovaną, jei paminėsite, kad šį skelbimą 

matėte "Drauge" 
11 dalių miegamojo baldai 

tik už $149.00 
Pasinaudokite šia reta proga, 
nebrangiai įsigyti miegamojo 
v i s ą apstatymą įskaitant 
matracus ir spyruokles. 
Atdara sekm. nuo 11 iki 5 v. vak. 

Užeikite į 
LIETUVIŲ KRAUTUVĘ 

F 

jt> 

# 

<? 
TAUPYKITE 

Chicagos Stipriausioj Taupymo įstaigoj 
T U R T A S . . . . $46,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS . . . $3,700,000.00 

JUSTIN MACKTKWICH, Presideut and Manager 
ĮSTAIGOS Kasdien, įskaitant šeštad., nuo 9 v. ryto iki 4 p. p. 
VALANDOS: Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDEKAL SAVINGS 
— J L 

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

: ^ , 

L I E T U V I Š K A Į S T A I G A 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

VVELC0ME, SAVER! 
Smulkūs ir stambūs taupytojai vienodai prašomi 
atsilankyti prie mūsų langelio. Jūs galite pasi
rinkti taupymo sistemą ir visada rasite draugiš
kus žmones, pasiruošiusius jums patarnauti. San
taupos apdraustos iki $10,000. Dideli dividendai 
mokami 2 kartus į metus. 

INSURED 

UNIVERSAL SAVINGS 
l LOAN ASSOCIAT ION 

1800 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 8, ILLINOIS 

Telef.: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmad., antrad. ir penktad. nuo 9 ryto iki 4 vai. 
vak. Ketvirtad. nuo 9 ryto iki 8 vak. Trečiad. uždaryta, 
šeštadieniais nuo 9 vaL ryto iki 3 valandos po pietų. 

AflC 

Lietuvių Poezijos 

4192 ARCHER AVE., CHICAGO 32 
PHONF: V l rg in ia 7 - 1 1 4 1 

^ J* 
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I Be poetįĮ nebūty geliu — būty tik šakniavaisiai. 
Galima klausti, a r Idiliška bei grožį bei prasmę. Be poetu ^ b ū t v | 

skambi lyrika gali iš viso derintis g§lių, būtų tik šakniavaisiai, 
su mūsų laikais, kurie yra toki 

| triukšmingi, skubūs ir pilni rūpes-
j | Člų. Tiesa, kad dabar t in i žmonija 

| yra pasinešusi į išorę. Bet tai n«ra Al l tOlOCf l ld 
'i I joks klausimo sprendimas. Sveika- . _ „ . , "" ' . . . . . . . ,, I 

\ ta eina tik iš vidaus. Tyro džiaugs- *>u<lare *. Aistis ir A. A aiciulaitis, | 
I mo ir žodžio paklausa liks amži- 102 poetu atvaizdai kreidinėje po- | 
g aai. Mūsų nepaprastos mintys ir pieriuje. T)ail. A. Varno viršelis ir | 
I kilnūs Jausmai dažniausiai yra ap- iliustracijos, 392 pusi., kietai riš- | 

nesami gyvenimo pareigų dulkių, te. Kaina 6 rlol. 
! nuovargio ir susierzinimo. Tačiau \ .šiuos lakštus susirinko visa | 
I iirdla visuomet rusena. J i visuomet dainuojanti mūsų tauta. . . Tai | 
į yra pasiruošusi kilnesniam jaus- yra veikalas, kurio pasigedome ;au | 
i mui. Poetas Ja v8l suvirpina, pri- Nepriklausomybės m*'tais. J is nu- 1 
i mena senas dienas, grožį, meile, ei pelno, kad būtų kiekvieno kul- | 
1 d raugys tę . . . turingo lietuvio pačių rinktiniau- | 

Mūsų nuotaikai pakelti n8ra r t l - s įu Knygų skaičiuje. 
% kalo griebtis nuduoto džiaugsmo. • „,..+„. 
1 Gražiausi, kilniausi ir garbingi Lzsakymus su pinigais siuskite. 
i j ausmaL to nereikalingi. Maži, seni 
I vos ne vos ryškūs dalykai gali būti 
į priežastis kitos mūsų nuotaikos ir 
f tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
i pažvelgia 1 visus dalykus naujai, 
I kūdikio akimis ir atveria mums jų 

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

Chicago 8, BĮ. 

'-••• „ r - - m - : - - " • — « * — • • • - * • "•" _ _ 
t:iifr\r-i :-| ...i^.... 

įdomiausias romanas! I 

i, 
J. GLIAUDĄ 

ORAPUO 
PREMIJl/OTAS 
R O M A fsJAS 

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psL — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

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

Chicago 8ff Illinois 

http://daug.au
http://Pa3ika.bej.inas
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Ar sovietų vyriausybe įveiks religiją? 
J. GOBIS, Los Angeles, Calif. 

Ortodoksų patriarchas trem- tų jaunimas auklėjamas ne 
tyje Anastasij praėjusį pava-j "moksliško materializmo" dva-
sarį kalbėjo apie "gaivalingą j šioje, o "įvairių prietarų" jta-
tikėjimo atgijimo bangą Sovie- koje. 

PRIE MIRŠTANČIO VAIKO LOVOS 

tų Rusijoje", o jam artimas 
laikraštis paskelbė, jog bemaž 
visi mirusieji sovietų žmonės 
laidojami su religinėmis cere
monijomis, nors Maskvos po
nams tai labai nepatinka; du 
trečdaliaj vaikų krikštijami ir 
pusė santuokų laiminama bažny 
čiose. Ortodoksų vadovybė už
sienyje yra įsitikinusi, jog reli
gija už geležinės uždangos tu
ri didelę pasipriešinimo jėgą, 
kurį verčia sovietų vyriausybę 
skaitytis su visuomenės religi
nėmis nuotaikomis, nors komu
nistų spauda jas šturmuoja. 

Vokiečių stebėtojai mano, 
kad ortodoksų bažnyčios esan
čios patrauklios tuo, kad jose 
pamaldų centrą sudaro bažnyti
nės giesmės ir liturgija, kai tuo 
tarpu protestantų bažnyčiose 
vyrauja pamokslai, Šv. Rašto 
aiškinimas. Rusų ortodoksų 
bažnyčia yra muzikališka; vo
kaline muzika perteikiamas žmo 
nėms tikėjimas. Ne tik vokiečių 
stebėtojai, bet ir rusų pravo-
slavijos apologetas Rozanov sa
ko, kad rusas pravoslavas savo 
bažnyčios liturginėse giesmėse, 
jų "muzikahškume" randa savo 
gyvenimo prasmę, pajunta kitą, 
augštesnį gyvenimą, į kurį per 
kelia jį bažnytinė liturgija. 
Krikščionybės persekiotojai ne
gali taip lengvai prikibti prie 
bažnytinės muzikos ir liturgi
jos, kaip prie pamokslų; o tuo 
tarpu religinė muzika esanti pa
trauklesnė, negu pamokslai. 
Taip galvoja Rytų problemų 
("Ostprobleme") tyrinėtojai ir 
daro išvadą, kad "muzikališka 
bažnyčia" turinti tą silpnybę, 
jog ji nesukelia revoliucinės di
namikos, todėl sovietų profsą
jungų organas "Trud" panieki
namai pavadino krikščionišką 
religiją "savot'škos rūšies dva-

Rusų Sovietų respublikos mo 
kytojų konferencija š. m. rug
pjūčio mėn. gale Maskvoj pri
ėmė rezoliuciją, kurioje pabrėž
ta, jog "religingumo dvasia mo
kyklinėje jaunuomenėje pasta
ruoju laiku žymiai sustiprėjo", 
nes "net daug komjaunuolių ir 
kareivių pasidarė uoliais bažny
čių lankytojais". Laikraščio 
"Trud" reporteris aprašo savo 
įspūdžius iš Glinkovo (netoli 
Maskvos), kur yra šventieji 
vandenys, gydą nuo įvairių ligų. 
Jis ten rado maldininkų iš įvai
rių sovietinės visuomenės sluogs 
nių, kurie ten buvo atvažiavę 
sveikatos atgauti. 

Inteligentija ir religija 

Tą dieną "Trud" reporteris 
matė sveikatos jieškotojų tarpe 
Maskvos universiteto tyrimų la
boratorijos direktorių, vieno di
delio fabriko vyriausiąjį inžinie
rių ir Maskvos mokslo instituto 

išauklėtą inteligentiją. šis Sąžinė yra tai priimtuvas, vo sieloj nebus jokios abejonės 
"Pravdos" vedamasis laikomas kurs pagauna tylų Dievo artu- dėl Jo buvimo.. 

— Kard. Fauihaberis 

signalu pagriežtintai antikrikš- mo bangavimą, lengvą jo ma-
čioniškai propagandai. Ir š. m. lonės plaukimą 
rugpjūčio mėnesio antikrikščio-
niška propaganda vėl pagriež-
tėjo, tačiau ji bus ir toliau ne-i 
sėkminga, nes religija žmogaus Sąžine, sąžine! O, tu dieviš-
sielai yra taip reikalinga, kaip kas instinkte, amžinasai ir dan-
kūnui maistas. giškasai balse, tu patikimas pa 

— Jean Jacques Rousseau 

Nenugalės 
.tarėjau nežinančio ir riboto, bet 
supratimo turinčio ir laisvo as-

Po kelių valandų, kai šis vaizdas buvo nufotografuotas, Helena 
mieste, Mont., 6 m. Eddie Brooks, Jr., mirė nuo leukemijos Jo 
tėvas (kairėje) prie sūnaus lovos išbuvo be pertraukos 50 valandų. 
Šalia stovi ir aktorius Gene Autry. Jie abu yra žymūs "cowboys". 

Kažkurie "Draugo" bendra- m e n s > tu neklaidingasai teisė-
darbiai pareiškė baimės, jog per Jau apie tai, kas gera ir bloga, 
ilgą laiką Sovietų Sąjungos vy- j ta žmones darai panašius į Die-
riausybė taip perauklėsianti pa
vergtąsias tautas, jog jos visiš
kai pasikeisiančios ir jokio išva
davimo nebenorėsiančios. Šito
kiai baimei nėra rimto pagrin
do, nes joks režimas negali iš
rauti iš žmogaus sielos to, ką | sūnau, savo sielą nuolatos lai 
Dievas joje įdiegė. Sovietų spau | k y t į tokiame stovyje, kad ji no 

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

U WGES stoties — Banga 1390 
PIRMAD ir PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 ryte 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
Sekmad. 8:30—9:30 v. r. ii itotiei 

WOPA — 1490 kil. 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, UI. HEmlock 4-2413 

vą; tau žmogus turi būti dė-' ELasr tUSrr-- >jrgjsąr5LSS 
k n g a s dėl savo prigimties to
bulumo ir dėl dorovingumo sa
vo veiksmų. Be sąžinės aš ne
rasčiau savyje to, kas mane iš-

CONRAD'AS - FOTOGRAFAS 
(Lietuvis 

Moderniškai Įrengta 
! vieta įvairioms nuo-

keltų augščiau gyvulių. Mano i raukoma speciaiy 
o€—vestuves. Jau 
navedžiams duoda 

da parodė eilę matomų religijos 
pasireiškimo faktų, bet tai dar 
ne viskas: už šitų matomų tikė
jimo reiškinių yra dar daugiau 
nematomų, vien asmeniškai ir 

da" laiko Michailą Postnikovą,. Šitų viešai komunistinėje 
kuris "eum laude" baigė mark- spaudoje paskelbtų faktų aki-
sizmo — leninizmo studijas Mas vaizdoje sovietų kompartijos mtimiskai išgyvenamų religinių 
kvos universitete ir buvo kom- oficiozas "Pravda" š. m. liepos momentų, kurių vulgariški ko-
jaunimo sąjungos išsiųstas į 24 d. vedamajame straipsnyje m umstų publicistai negali pa-
provinciją paskaitoms kovoti reikalauja "moksliško ateistiš- stebėti ir suprasti, . tad galima 
su "religiniais pr ie taras" . Ne- ko švietimo", kuris turįs būti drąsiai teigti, kad neoficiali, ne
trukus M. Postnikov vedė ir lei- rimtas; ne toks žargoniškas matoma Sovietų Sąjunga anaip-
dosi dvas.'ninko sutuokiamas kaip karo metu uždarytos Be- tol nėra nutraukusi santykių su 

retų Dievo buvimo, ir tada ta-

ROŽANČIAUS MĖNESYJE 
Kiekvienam katalikui reikia 

knygeles 

J> 

direktoriaus pavaduotoją. Ne- vienoje iš 4 S neuždarytų Mask- dievių Sąjungos, vadovautos D ievu ir krikščionybe. 
toli nuo tų gydomųjų šventų šal | vos cerkvių, 
tinių stovėjo ilgos eilės liuksu
sinių automobilių, o liuksusi
niais automobiliais Sovietų Są
jungoje važinėja tik komparti
jos pareigūnai ir augšti valdinin 
kai. Jei jau taip yra su sovietų 
inteligentija, tai ką bekalbėti 
apie žemdirbius kolchozininkus. 

Reikalauju "mokslinio 
bedieviiiimo" 

'ROŽIŲ PUOKŠTĖ 
Kurią paraš§ KUX. J . BURKUS 

"Rožių Puokštėje" rasite visoms-
Rožančiaus paslaptinis trumpiu, ap-
nąstymus. kad geriau galėtumėte at
kalbėti Rožančiaus maldas. Gražiais 
ir pritaikintais žodžiais apmąstymai 
išaiškina paslaptis su kiekviena Ro
žančiaus malda. Tai yra tikrai naujas 
Inldas Rožančiaus kalbėjime. Tai yra 
pirma tokia knygelS išleista lietuvių 
kalboje. Kaina 25 centai. 

ma puiki ir brangi 
dovana. Sąžinuigap 
Ir gražiai 
darbą* * 

a t i " • • • < * 

"Komsomolskaja Pravda" pa
vadino jį užtai "falšyva siela" ir 
pabrėžė, jog tokios sielos ky
lančios iš to žalingo ateistinio 
laksizmo, kuris atsirado anti-

garsaus Jaroslavskio. "Prav-į , 
da" konstatuoja faktą, kad reli- Į S ą ž i n ė ^ ^ a p t e m d y t a > 

gingumas pasidarė ne vien kai- n c s jį n ė r a D i e v a s t a c i a u jį n e_ 
miečių reikalas, — jis persime- gali būti sunaikinta, nes ji yra i DRAUGAS. 2334 so. oakiey Avenue 
tė į naują, sovietų mokyklose iš Dievo. Tertulionas chicago 8. 111 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

414 WEST 63rd STREET 
Tel. E\g. 4-5883 arba EVg. 4-5840 

PIGIAI IR SAUGIAI 

PERKRAUSTAU 
B A L D U S 
VIETOJE IR I* TOLIAU 

K. EIDUKONIS 
1 urin liaują didei} «anktei l ia j 

Ir apdraudas 
"•30 S. Talman, Ohtoaeo 29. 

Tel. GRrovfihiU «-7O»0 
W 

"Komsomolskaja Pravda" pa-1 krikščioniškoje komunistų pro-
siuntė savo reporterį į pavyz- pagandoje. 

siniu samagoni1 

Komunistų baimė 

Ir visdėlto komunizmo viršū-
'samagono" ir ner-nės biio to 

vingai 

dingą kolchozą netoli Maskvos, 
kuris vadinamas "Sievernaja 
"Pravda" (š iaurinė"tesą) , bet 
jo nelaimei tą dieną toje apylin
kėje buvo parapinė šventė — 
Kazanės Dievo Motinos šventė. 
Nė vieno darbininkų brigadų 
šefo reporteris nerado namie: 
v'si buvo Serkve^evo miestelio 
bažnyčioje. Jo pasipiktinimui 
vienas namie pasilikęs senukas 
pasakė, kad Serkvejeve šventės 
truksiančios dar keturias die
nas. "Šiaurinės Tiesos" kolcho
zo laukuose buvo tylu: nė vieno 
gyvo žmogaus nebuvo matyt ir 
niekur traktorių ūžimo nebuvo 

reaguoja į objektyvius g i r d ė t i > t o d ė l -Komsomolskaja 
religijos atgijimo faktus. Štai, P r a v d a " r a d a tikslinga pamo-
pvz., kompartijos organas u i - N ^ t u o s m a i d i n i n k u s š i t o k iu 
atakavo seneles. Jame rašoma, teigimu: "Ne Kristus duoda 
kad pirmoji sovietų "pažangio-1 m u m s d u o n o S 5 b e t m a š i n o s i r 

šios inteligentijos" karta pro : kolchozai", bet kolchozininkai 
pro pirštus žiūrėjusi į faktą, kad 
senelės pagal seną rusų paprotį 
kertėje prie pečiaus laikė paka
binusios šventuosius paveikslus, 
bet šiuo metu jos savo anūkams 
perteikiančios "religines pasa
kas", todėl komunistų partija 
ypačiai rimtai žiūri j senelių pa
saulėžiūrinę konrtofenzyvą, nes 
jos, senelės, jaunimą "nuodija" 
ir tuo "atidaro pavojingą atei
ties perspektyvą". Rusų kom
jaunimo organas vaizdingai ra
šo, jog "Kungursko rajone slen
ka smilkalų debesys ir temdo 
jaunimo sąmonę". Ir "Pravda" 
nevieną kartą konstatavo, kad 
daugelyje Sovietų Sąjungos vie-

žino kitą tiesą, būtent, Kristaus 
žodžius, jog žmogus gyvena ne 
vien duona, bet svarbiausia Die
vo žodžiu. 

NUO U2SISENSJUSIU 
SKAUDANČIŲ ŽAIZDŲ 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir S K A I Č I Ų ŽAIZDŲ. jie 
negali ramiai pudeli ir naktimis 
miegoti, nes jų uf kišene j usios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad pašalinti ta 
niežėjimą ir s k a u ^ j i m a senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždekita 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
S1S Taipgi pašalina peršalimą, ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarpirščių. Yra t inkamas vartoti nuo 
džiūstančios, suskilusios odos dedir-
vinių. odos išbėrimų ir t. t . taipgi 
t inkamas vartoti vaikučiams kada pa
sirodo skaudus išbėrimas nuo vysty-

I klų. Jis yra gera gyduolė nuo iš
viršinių odos ligų Le-
gulo Ointment , yra 
parduodamas po 75 
e t , $1.25, ir $3.50. 
Pirkite vaistinėse Chi 
cagoj ir apylinkėse— 
Milvvaukee, Wisc. Ga 
ry, Ind. ir Detroit. Mi 
chigan a rba rašyki
te ir atsiųskite Mo-
ney order J: 

Tipingu ateistinio laksizmo pa i LEGULO, Department D. 
vyzdžiu "Komsomolskaja Prav-*5618 W. Eddy St . Chicago 84, III. 

bičiulystę ir iš jos 
jas. 

kilusias situaci 

Išėjo Stasio Būdavo romanas 

UŽDRAUSTAS STEBUKLAS 
M tremties dienų Vokietijoje. Šioje 
knygoje autorius aprašo ^ietuvio pa
bėgėlio ir vokintės motnrs — to už
drausto stebuklo užsieniečiams — 

248 psl. Kaina $2.60 

Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 

2334 So. Oaklcy Ave, 

CHICAGO 8, ILL. 

MES PRISTATOME ANGLIS IR PEČIAMS ALIEJŲ — 
DIDELIAIS IR MAŽAIS KIEKIAIS. 

Mes taipgi perkraustome jūsų bal
dus saugiai keletą blokų ar keliasde-
šimts mylių. Reikale šaukite mus. 
Vieno kambario baldus arba viso namo. Kreip
kitės pas mus. Turįs daug metų patyrimo per-
kraustymo darbe. 

S T A S Y S F A B I J O N A S 
2146 So. Hoyne flve. Teh VItginia 7-7097 

mile ! 
"ž.nojimas" duoda jums daug 

gerų gyvenimo dalykų: jis yra 
pasižymėjęs pramonininkas. Jo 

stikle? Malonioji Old Sunny Brook, 
žinoma. Nuo jo šypsenęs 

gali ta žinoti. 

4/5 QT. 
KENTUCKY BLENOED 

VVHISKEY 

H-79 
Qt. 

\ 

BOIH 93 PROOF. KENTUCKY BlENDED VVHISKEY CONTAINS 65% GRA1N NEUTRAL SPIRITS 

KENTUCKY STRAIGHT 
B O U R B O N VVHISKEY 

THE OLD SUNNY BROOK CO.. IOUISVIUE, VI, 

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS 
Perdirbami motorai, stabdžiai, transminijos, keičiamos dalys 
Atliekami lyginimo ir dažymo darbai. Garantuotas darbas. 

M. ČESAS — A. STANEVIČIUS 
1835 C A N A I P O R T Tel. Di rb tuvės SEeley 3-?14e 

N a m ų K £ n w o o d 8-3092 

r^ 
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"PASKAMBINKIT PRIEŠPIET 
— ATVAŽIUOSIM POPIET" 

TELEVIZIJOS, RAIHO, PATEFONC 
TAISYMAS 

JONAS GRADINSKAS 
J. O. Television, 944 \V. 35th PL 

Telefonas FRontier 6-1998 
Pas l i e t u j — Ir geriau Ir pigiau! 

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

jstaigoje - BRIGHT0N SAVINGS and L0AN ! 
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iki $10,000.00 

BRIGIITON SAVINGS AND 10AN ASSN. 
4071 Archer Ave., į vakarus nuo Caliiornia Ave 

CHARI.E3 ZEKAS. Sec'y 

O F I S O VAJLANDOS: 
Pirmad., antrad., penktad Ir Trečiad. 9 ryto Iki 12 T. d. 

tottad. 9 T. i r t o lkl 4:10 p. p. Ketrtr tad. • ryto Iki 8 rmk. 

30 METŲ SUKAKTIS -
Chicago Savings and Loan Association mini pasekmingo finansinio gyvenimo 30 metų sukaktį. Šia proga 

Chicago Savings per ateinančius šešis mėnesius, pradedant Liepos-July 1 dieną, apdovanos puikia Ball-Point 
plunksna kiekvieną naują taupytoją ir kiekvieną seną taupytoją, padidinusį savo indėlius. Be to, kiekvienas 
taupytojas dar gaus tikieta, Kuriuo turės progos laimėti vieną iš 150 tableware setų: 25 Rogers Silver setų 8 
asmenims ir 125 vėliausių ir gražiausių stainless steel setų 6 asmenims. 

Chicago Savings kviečia lietuvius pasidėti savo su taupytus pinigus į šią saugią ir tvirtą 14 milijonų įstai
gą. Mūsų 30 metų saugus ir pelningo patarnavimo lietuviams rekordas užtikrina indėlių saugumą ir geresnį 
dividendą. Be to, pas mus kiekvieno taupytojo pinigai yra apdrausti iki $10,000 by an Agency of the United 
States Government. Nėra saugesnės vietos taupomiems pinigams laikyti. Partrauksime jūsų pinigus iš kitur, 
jei atsinešite savo banko knygutę. 

I 
Šios įstaigos puikiai įrengto j raštinėj teikiami sekantieji patarnavimai: 
1.—Apdraustas taupymas 
2.—Pirmų morgičių paskolos 
3.—Pardavimas ir iškeitimas 

valstybės bonų 
4.—Christmas Club Savings 

5.—Vacation Savings Club 
6.—Duodami Travelers Checks 
7.—Notary Public 
8.—American Express Money 

Orderiai. 

Be to, kiekvienas taupytojas 
dar gali išsimainyti čekius, 
apmokėti gazo bei elektros 
bilas, nemokėdamas nieko 
už šiuos patarnavimus. 

VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 valandos po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vai. vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną. Šeštadieniais nuo 9 ryto iki 2 v. p.p. 

* CHICAGO 
6234 So. Western Ave. 

JOHN PAKEL, Prezidentas 
SAVINGS AND LOAN ASS'N. • 

Telef.: GRovehill 6-7575 
//> 

• 
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Apie veržlumą ir pastovumą 
K. MOCKUS* Boston, Mass. 

Dėl kri t ikos 

Prieš kiek laiko šio dienraš
čio vedamuoju buvo paskelbtas 
mano straipsnis "Dėmesio dir-

r faktorių. Juo daugiau pajėgsi
me prieš tuos faktorius a t rody
ti vieningi ir s t iprūs, tuo sėk
mingesnės bus mūsų pastangos. 
Man rodos, kad mūsuose per-

bantiesiems". I tą s traipsni , ' • r ,mUtma. m •„,• 
. . . . . . * ... X •i daug esama pa lnk imo neigti po kiek laiko gana ilgais išve

džiojimais atsiliepė St. Vykin
tas "Laisvojoj Lietuvoj" . Ne

praeiti bei vyr. kar tos darbu3 
iš vienos pusės, o iš kitos pusės ' 
permaža daroma pastangų išsi- ' 

noriu cia polemizuoti visais t en . u g d y U p r i a u g a n č : o s k a r t o s v c i . 
keliamais klausimais, kurių ne- kėjų. Esu aname straipsnyje 
maža dalis sprendžiama man , . r i «•« 1,0,1 ^ O „ 

. . . . . . . A .. . x (akcentavęs faktą, kad dau_ 
visai priimtinai, tačiau noriu ta . . . • „ „__ • Atrun 

1 , 7 / . . . , ! jaunų žmonių priaugo ir dirba 
proga padary t i keletą pastabų _ * J _.,__u- m„x:„.. _„ 
dviem klausimais. Pirmiausia 
tai kri t ikos klausimas. St. Vy-

gražų darbą. Tačiau nuolatinės 
rietenos t a rp grupių, dažnai gy-

. venimo tikrove visai nepagrjs-
kintas suprato, kad aa turėjau n e m a - d a l į p r i c a u g i ; o a t . 
galvoj Vhko kri t ikos klausimą. | ^ . ^ n u Q į s i j i m 0 j p o l i t i n ę 

Niekada nesu dalyvavęs P a n a - | v e i k , N ė r a a b e j o n ė s k a d j a u . 
« ų k l a u s i ų diskusijose, toliau; n i m u i d a r Q d Ž Q k a l b o s a p i e 

nuo jų stoviu ir iš viso manau, i v e r ž , T a č i a l | k a i t o s k a ] . 
kad ypač dėl Vliko ir Lozorai
čio santykių pas mus perdaug 

mas. Tačiau, jei įj'.s tik purvins 
nešvankiais žodžiais kitą, o nie
kuo nepasireikš, negalėsime lai
kyti jo darbą pozityviu. Tar i 
me a tpras t i manyti , kad kažkas 
ki tas, a r gal koks visuomeninis 
organas turi viską padaryt i . 
Kiekvienas savo iniciatyva ir pa 
gal savo sąžinę tur ime atiduoti 
duokle bendram reikalu5, o ta-
da ir vadovaujantiems orga
nams bus lengviau, ir bendrasis 
vežimas Kėdės žymiai sėkmin
giau. 

-Turime a ts ikra ty t i perdėtos 
pažiūros, kuri mūsuose tebesiu 
reiškia, kad naujo sąjūdžio, nau 
jos organizacijos kūr imas jau 
būtinai 3'ra pozityvaus veržlu
mo pasireiškimas. Jei norime 
būti su gyvenimu, jei nenorime 
eikvoti be reikalo energijos, tu-

(Nukelta j 7 p.il.) 

Don't Smoke 
inBed! 

»HIH»"" , CLASSIFIED AND HELP WANIID ADS MALDAKNYGE 
"JAUNUOLEI MALDOS 

Kurią paruoSt 

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

Ka ina : $1.50 ii- $^50 

Užsakymus adresuokite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

IIIIIIIIIIIIII 

* " D R A U G A S " AGENCY * | 
55 E a s t Washington S t ree t 

TeL DEarborn 2-2434 

2334 South Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

REAL ESTATE 

J E I G U ieškot p i rkt i namu, 
biznių, sklypų, ūkių, a rba nori t 
ką parduot i , a ts iminkint , j og 
mielai ir sąžiningai pa t a rnau ja 

P . L E O N A S 
REAL ESTATE 

PROGOS — OPORTUNITIES 7350 S. Calffomia Ave. PR. 8-0097 

bos ir lieka tik kalbomis, ne 
vienas skaudžiai apsivilia. Tu-

rašalo ir nervų gadinama. Ana . r i m c l a b i a u i š m o k t i d e r i n t i s a v 0 

me savo straipsnyje, keldamas ( k u l t ū r i n i n k ų b e i p o l i t i k ų p a s t a n 

kri t ikos klausimą, turėjau gal- j T a d a x a t s i k r a t y s i m e 

voje daugybę tų mūsų brolių • s i a u r Q s r o v i š k u m o i r išmoksime 
ir sesių, kurie savo laiku buvo j l a n i i a u d r b t L 
pozityvūs ir ak tyvūs mūsų vi-
suomenės nariai , o dabar metai Veržlumas pirmiausia netar i 
iš metų vis- t raukias i daugiau iš reikšti neigimo kito darbo, o 
p r m ų j ų eilių ir pasitenkina tik reiškimąsi sava veikla. Jei kas, 
kitų k r i t kav imu , pa tys jau fak- pavyzdžiui, sako, kad mūsų pro . 
t iškai veikloj nedalyvaudami, paganda šlubuoja, jis tur i būti 
Tai visai ne koks srovinis ar 

-partinis klausimas, todėl man 
rodos, kad dėl jo ir dviejų nu6-
mon :ų negali būti. Neabejoju, 
kad ir Stp. Vykintas , pasilikęs 
senajame kontinente, ten pa
stebi panašių reiškinių, kaip ir 
mes čia naujajame. Nauja
sis kontinentas gal dar daugiau 
y ra palietęs mus, nes naujos 
materialiniu atžvilgiu š !aip ar 
taip neblogos aplinkybės tąja 
prasme darosi vis daugiau pa
vojingos. 

ReraUtf dien. Draugą! ! 

Don't give tire a piace to start! 

M o v i N G 
A.. BENIULIS atlieka įvairius per-
kraustymu* ir pervežimus iš toli
mų ir artimų atstumų. 

Telef. SE. 3-2146 
arba BI. 7-7075 

1885 CANALPORT 

J A U K U S B U T A S • • • 

pasirengęs pa ts savo asmenine 
veikla tą propagandą stiprinti 
ir ta i jau bus t ikrasis veržlu-

Ir radoM pilkumoje, JŪSŲ namai pavasariu dvelks: išklijuokite savo 
buto sienas naujais apmušalais (sienoms klijuoti popieriais). J Ų t ikrai 
didrij pasirinkimą rasite !>. JURJONO krautuvėje, l / e ik i t e patys asme
niškai arba paskambinkite telefonu lUshop 7-3371 ir J u m s bus prista
tyta į namus naujausi IMA m. apmušalų pavyzdžiai ir kar tu apskaičiuo
ta, kiek ju rekes .Ji ĮSŲ kambariui . 

Be to yra didelis dažu pasirinkimas rūsiu ir kainos atžvilgiu. Pavyz-
ilžiui: Baltai /.viliančiu dažu jau galima gauti pradedant $l.tt« galioną, 
o baltŲ matiniu — 8I.!)1 už galioną. I r daugy be kitu reikalingu namu 
ruošai ir dovanoms prekių rasite pilna, pasirinkimą. Kainos žemos, pa
tarnavimas lietuviškai nuoširdus. 

Adresas: 3524 So. Halsted St. Tel. BIshop 7-3371 
Krautuve at idaryta darbo dienomis /prastomis valandomis ir .šventa

dieniais nuo 10 vai. ryto Iki 2 vai. po pietų. 

Veržlumas ir pas tovumas 

Stp. Vykintas yra palietęs 
veržlumo klausimą visuomeni
nėj veikloj, p ' rmoj eilėj politi
koj . Kas galėtų būti prieš po
zityvų veržlumą? I r kas ga
lėtų tvirt inti , kad betkur i gru
pė tur i veržlumo monopolį? Pa
pras ta i k :ekviename visuomeni
niame junginyje a ts i randa įvai 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKĮ V Rl Al V 
MEDŽIAGĄ 

CARRMOODY 
LUMBER CCX 

STASYS LTTWINAS, Prez. 
S039 8 a HALSTED ST. 

TeL Vlctory 2-1272 
APKATNAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ryto Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais Iki 8 vai vakaro 

^iiiiiiiiiiiiffliiiiiiiHiHsumi'iiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiiniim wmmammmmmmmm 

PERKRAUSTYMAI — MOVING 
Pigus, sąžiningas darbas . Visi apdraudimai . Iš art imi] ir § 

j tolimų distancijų, šauk i te sekančiai : i 

ANTANAS VILIMAS j 
gi 1841 S. CALIFORNIA AVE. CHICAGO, ILL. I 

Telefonas — ROckwell 2 - 2282 

iiiiilillilllliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 
J . Grabau-Grabausko knyga 

Kelias į Pasisekime 
mandagumo bei g ražaus elge
sio vadovėlis. Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais sių
ski te 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, IU. 
iiiiiiifniiiiiiiiiimiiii]iiiiiiiHfii(3iinii!i;i 

L. TOI.STO.IAIS 
Jūsų laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
iau pasirodS knygų rinkoje T, I I to
mas 440 puslapių, kaina $4.00. 

Levas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiSkus karekterius-t ipus. Roman
tiškos scenos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 
prabanga, irstančios šeimos, prieta
ringi papročiai. 

Neišperknmos kaltes Ir šiurpi ne
suvaldomos aistros tragedija. 

Visi skaitysite su įdomumu ir pa
sigerėjimu. J ūsu bibliotika t ikrai bus 

GROSRRNfi ir delikatesu krau tu-
v"\ (Serai einas biznis. Gražus 4 k. 
butas užpakaly. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Gera vieta pardavtnCtl 
švieži:}, mėsa. Dėl silpnos sveikatos 
nori skubiai parduoti, nebrangiai, 
$3.254. Parduoda bišnj arba kar tu 
su pajamų namu. 1'amate įvertinsite 
gvrą proga. M t \V. 2"lh St., «'Alumet 
- *> *» m m 
. > - * » 4 4 • > . 

SKUBIAI PARDUODAMA arba 
arba išnuomuojama moderniškai 
įrengta, gerą apyvartą daranti ir 
dar tebeauganti taverna su val
gykla ir butu. Prieinama kaina. 

6706 So. Ashland Ava. 
RfBŲ VALYKLA — KRAtTCVft 

— Notions, žaislai, saldainiai, žurna
lai, ir l.t. Gražus 6 k. butas užpaka
ly. Getai einas biznis: daug prekių. 
Skubiai nori parduoti, nebrangiai, 
$2,960. Pamatę į vertinai t e gerą 
kinį. 

16r.fi W. 381 h Piace, 
Vlrginia 7-nii4 

p i r -

KOMB1NUOTA FOINTAIV. GPH.L 
IR 1 ) I : L I K A T I : S I ; K R . \ n r v K . pil
nai jronjrta, daug: pn-kiii. Įsteigta 
prieš 1:'. m. Gerai einas biznis. Priei
nama nuoma. Gera sutartis, ideali 
vieta porai. Vienas negali apseif. Pa
matę įvertinsite gerą pirki n j . 

i04II S. Mkliiffan, 
COmmodore 4-1*745 

P. STANKOVICIUS 
REAL EST. Ir IN61 H. UROKERIB 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
S1SS So. Halsted St. 

Ph . DAnube 6-279S 
namų YArds 7-68 l t 

Padeda pirkti parduoti namoa 
Okius, biznius. Parūp ina paakolaa 
draudimus ir daro vert imus. Tvarko 
imigracijos dokumentus. Ofisas atda
ras 9—12 ir 4—7. 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, visu 

i rūšių apdraudas ir sutvarkome bei 
į notarlzuojame klijentams nemoka 
mal nuosavybes dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
2405 W. 51 St. 

PRospect 6-7238, 
vakarais \VAlbrook 6-5699 

PARDAVIMUI 2-jr BI;TI.T 

MEDINIS NAMAS. 
C ir 5 kamb. 2-ju automob. me

dinis garažas. Karštu vand. apšildy
mas. Kaina $17,000. 

ISM S. 48th Oourt, Cicero, III. 
Kreiptis po 7 v. v. 

Tel. Ol.ympic 2-5330 

GERA BIZNIO PROGA 
Reikalinga moteris par tners-

darbin'nkė. Investuoti $1 800 nau
joje RED HOT krautuvėje. Pel
ningas biznis. 610 S. Kedzh, 
klauskite Johnny, SAcrameoto 2-

I 9367. 

D Ė M E S I O 

BENDROVE VEIKIA 
NUO 1905 METŲ 

P A S K O L A S 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ DAROME 

L E N G V A I S IŠMOKĖJIMAIS 
DEL PLATESNIŲ INFORMACIJŲ 

KREIPKITĖS { 

KEPYKLA — Ki:T. \ i r / 
Geroj pietinfj miesto daly. 2-m 

vvj-am dirbti. J'uikus {rengimas ka i 
tų ir "revolvinjc ovrn". Ideali vi. ia 
vorai . Vienas m-gali apsieiti, skubiai 

praturtėjusi dar vienu vertingu kla- ' l m r i parduoti nebrangiai. $6.0ua. 
siku iš didžiosios pasaulio l i teratūios 
lobyno. 

Reikalaukite pas visus knyg-u. pla
tintojus a rba adresuokite: 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

Apžiūrėję įvertinsite gerą pirkinį. 

PAI 

IfMIOli S. M.iKt.,1 S(. 
WAterfal1 8-5585 

IDAVllflTI TAVERNA 
NAMAS 

Įsigyvenęs biznis fabriku 
bininku ir " t ransi t" klij<ntai. 

Tel. Vlrginia 7-8245 

IR 

dar-

Ą>> įįj-SSS^^ĘSflirį;; . ^ 5 3 3 ^ 

i 

Jei turite parduoti ar išnuomD- j 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų , 

raus charakter io žmonių, kurie j skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
vienas kitą remdami bei papildy j telefonu: Vlrginia 7-6640. 
darni ir planingai veikdami iš 
tikrųjų gali daug padaryt i ir 
padaro. Tas pa ts pasakyt ina 
ir apie mūsų veiklą. Gal t ikrai 
permažai tur ime veržlių žmonių 
ir dėl to nepajėgiame pasireikš
ti tarp, kaip norėtume. 

Taigi tur ime ugdyti savyje, 
ypač jaunesnėj kar to j , tokį verž 
lumą, kuris būtų ats i rėmęs į! 

gyvenimo t'krftvę ir pa jung tas ' 
bendrajam kovos už mūsų kraš
tą bei tautos gyvybę interesui. 

Tačiau, kai eina re 'kalas apie 
veržlumą dabar t inėj mūsų poli
t inėj veikloj, tai tur ime neuž
miršti , kad faktiškai galimybės 
i r priemonės yra stipriai ribo
tos ne nuo mūsų pareinančių 

1 9 5 5 mėty 
TELEVIZIJOS 

RADIJO APARATAI SU FM 
— F O N O G R A F A I — 

TV IR RADIJO LEMPOS 
1PAKATI- SUTAISYMAS 

urbtuvese ir namuose atliekama* 
»^*vni8iu 'nžinierių Sąžiningas b 
-pr-i.. natarnnvimai) garantuota* 

.L-DAirm 
OlTCLCvision 

MUTUAL .3^m/SAVINGS: 
AND LOAN ASS0CIATI0N I 

12202 W. CEEMAK ROAD T E L . Vlrgin ia 7-THT 

Remkite dien. Dranįto! i 

KRAVTIVf: IR B I T A S 
R f B r VALYKLA su Kražių 4 kamb. 
luitu: apšildymas; karštas vanduo. 
Nuoma $75; gvra sutartis. Puiki pro-
R-a siuvėjui. Vienas nesali aps -it. J 
Nori skubiai parduoti, kaina .š4.")0. 
Pamatę Įvertinsite gerą. pirkinį. 

274S \V. astli !*fawe, 
BTshOp 7-2 29 7 

A P D B A l S K I T i ; SAVO NAM1S ir 
inventoiiu nuo vandens potvyniu. 
Informacijas teikia 

.1. K l'TUA. jifHlramlos agenla-;. 
2105 \ \ . Mal St.. Cliu*awo, III. 

PU. ti-T2:\H a rba R K 7--.A21 \nk. 

B t ILDENG & REMODEUNO 

IfAM|T STATYBA 
Jvaiiūs pataisvinai ir pardavimas 

J*"i norite pirkti ar u/sakyti namą, 
kuris luitu perai išplanuotas, pato-
Kus. p ra tus Ir pigus, pirkite a r užsa
kykite pus 

V. ŠIMKŲ 
Susitarti šjuikit R I J l ance 5-8202 

nuo 5 vai. p. p. kasdien ir 
sekmadieniais nuo 10^—4 vai. 

Adresas: 4645 So. Keatlog Ave. 
CHICAGO 32, ILL. 

FOR HONESTY • PEACE 
ANTI-COMMUNISM 

JOSEPH T. MEEK 
UNITED STATES SENAT0R 

C s a l 
n ao s. 

e s -
Hal i tPd. 

service) 
OAnnhe B4M87 

Vestuvių nuotraukos 
Hugštos rūšies fotografijos 

Mūšy specialybe. 

Precin Photo Studto 
EDVARDAS ULIS, sav. 
4068#flrcher Avenue 

Telefonas Vlrginia 7-2481 

WARREN E. WRIGHT 
STATE TREASURER 

"TIKRIEJI MISTIKAI MISTERIJŲ NEDARO; 
jie jas atidengia. Jie dalykus 

parodo aiškioje dienos švieso

je; nors, kai Jūs į juos žiūrėjo

te, jie atrodė neaiškūs. 

Mistikuotojai dalykus ap

traukia tamsos ir paslapties 

skraiste. Ir kai Jūs juos išaiš-

kinat, pasirodo tik lėkštumą." 

G. K. CHESTERTON 

įsigykite KUN. V. BAGDONAVIČIAUS, MIC knyga apie ir. Jono Ap
reiškimą, su Vysk. V. Padolskio pratartim ir A. Berzinš iliustracijoms. Viršeli 
dail. R. Viesulo. 406 ir XIV psl., kaina $3.50. Liet. Knygos Klubo leidiny*. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS" " 3 4 South Oakley Avenue, 
TTTTTTTI1TITIIITIITT- C h l C a g O 8 , I 1 1 1 II 0 1 S 

K O N T R A K T O R I U S 
STANDARD BUILDERS, INC. 
726 W . 18 S t C h i c a g o 16 

A. Gintncris, pirmininkas 
V". Petrauskas , statybos vttlrjas 

CH 3-I535 
Lietuvių Statybos Bendrove stato na

mus pardavimui, pagal užsakymus ir at-
lieka remonto darbus. 

BUSINESS SĖRVYCĖŠ 

ANTANAS LUKAS IR ŠONUS 
KOVTRAKTORIAI 

Statome namus ant jūsų arTta an t 
mūsų sklypų. 

Tur ime keletą baigutmų statuti 
namu pardavimui. 

6450 So. Fairfield Avenue 
Tel. I I I m k H k 4-5881 

PLU M B ING 
Licensed, bonded plumbers 

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

Tel. GRovehilI 6-6708 arba 
VVAlbrook 5-3451 

"PAKDAVIBTIJI" 

VERNON L NICKELL 

NARIAI LIETUVIU TAUP. IR SKOLINIMO 
B-VIŲ LYGOS, KURIOSE 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN. 
6234 S. V/estern Ave. Chicago 36, 111. 

PARDAVIMUI: Ili.-Snto medžio 
valgom, kumb. komplektus, 6 kCdea, 
moderniška "brMce** lempa, unt 
giindu pastatoma lempa, riešuto me
džio moderniška Free-\Vesting"hO'ise 
< lėkt. siuvama mašina. UI goriausią 
pasiūlymą. Tel. OLympie 2-0733. 

I Š N U O M U O J A M A 

IŠNUOM. 3 KAMB. švariame, sau
same rūsvje. Dalinai apstatyti. 
HEmlock 4-2766. 

6951 S. Maplewood Ave. 

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32, 111. 

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, IU. 

MIDLAND SAVINGS & LOAN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, IU. 

ST. ANTH0NY SAVINGS S LOAN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, IU. 

l0VJR "tojfe 

' ^ S l v i N G * 

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8. IU. 

Perska i tę "Draugą" , duoki te 

ki t iems! 

V O T K • • - - - •- — — f m • Tr " " r m C M i M * • 
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VERŽLUMAS IR Geda tam, kas nepadės 
PASTOVUMAS 

(Atkelta iš 6 pusi.) 
rime turėti drąsos atvirai pažiū 
rėti j gyvenimą tų kraštų, kurie 
dabar mus daugumoj yra pri
glaudę. • 

Tuose kraštuose per ilgą laiką 

Į talką broliams 
Iš senų laikų lietuvis buvo ži- galbą eik! Štai ir šiandien rei-

nomas kaip geraširdis žmogus, kalinga talka. Didelė, nuošir-
vaišingas šeimininkas ir geras di, lietuviška talka. 
nuoširdus talkininkas. Kas iš | «._*, 

, . . v. , i Nebelaukim raginimų 
mūsų nebeprisimena gražių tra-

Melrose Park, 111. 
Skelbiamas vajus lietuviuose 
Vokietijoje dar yra apie 10,-

000 lietuvių ligonių, senelių ir 
našlaičių, kurie leidžia savo die
nas didžiausiam skurde ir nepri
tekliuj. Padėkime jiems tą skur 
dą nešti, palengvinkime j ų die
nas, aukodami kas kiek gaU pi-

nors mažiausios aukos vargstan 
tiems broliams. 

*tojo, nes jie išduoda man būvi-; giminystę su ta Būtybe. Visa-
mą Protingos Būtybės ir lei- ta yra Dievo mintis. 

Skyriaus Valdyba j džia man jausti mano paties • — Schiller 

yra išmokta derinti veržlumą^su ' d i d n i ų l i e t u v i š k ų t a l k ų ? K u J T u r b ū t j a u visi girdėjome ir nigais, rūbais arba avalyne 
pastovumu. Tos pačios kultūri 
nės ar politinės grupės egzistuo
ja ir veikia šimtmečius, tačiau 
jos toli gražu nestovi vietoje ir 
jų vadovaujami kraštai šiandien 
yra laisvojo pasaulio kovos 
avangarde. Gerai stebėdami jų 

Harmonija, .tiesa, tvarka, gro 
žis, kilnumas mane džiugina, 
nes jie mane perkelia į tą veik
lųjį stovį jų Išradėjo ir Ture-

—^—— 

gyvenimą ir neužmerkdami akių v i s o k i o m i g g ė r y b ė m i s p a dėda 

r .'am neteko patirti dosnios lie- žinome apie būsiančią Balf o rink Balfo 10 metų sukakties pro 
tuviškos širdies? l kavą Chicagos gatvėse lapkričio ga mūsų Balf o skyrius skelbia j 

Jeigu vieną kurį kaimyną iš- 14 d. Tebūnie padėka tiems, ku- rudeninį vajų pinigais, rūbais \ 
fikdavo nelaimė, gaisras ar mir- rie \ją išsirūpino ir tiems, kurie i r avalyne. .Piniginis vajus pra— 
tis, tuojau net neprašyti į pa- leido pasinaudoti šia didele do- sidės lapkričio 1 d. ir baigsis 
galbą skubėdavo kiti. Ne tik sa- vana mūsų vargo broliams, pasi lapkričio 30 d. Pinigines aukas 
vo darbu, bet p ;nigais ir šiaip likusiems Europoje. Kyla klau- prašome siųsti fin. sekretorei 

prieš esamas negeroves, visdėl-
to turime pripažinti, kad jų pa
sisekimo pati didžioji priežastis 
glūdi sugebėjime derinti t ra*ci -

simas, kaip mes šią progą iš- Antan :nai Jarienei, 133 N. 14 
vo nelaimės broliui ar likusiai naudosime ir kiek surinksime. Ave., Melrose Park, 111., telef. 
našlaičių šeimai. | Ką nusiųsime išalkusiam jau- W 3-4610. Rūbų ir avalynės va 

Jeigu Baltrus, Dievuliui pade-' nuoliui, nusilpusiam visų apleis- Jus prasidės lapkričio 
dant, laiku susivežė javus, nuva- tam seneliui, su mirtimi bekovo-

ją su dabarties reikalavimais,!,. , ' , ~ , , „ _._, v. ' v 
J^ . , . , , . i* , ^. i le laukus, o Petras dar nesu- janciam ligoniui ar mažam nas surasti vidurio kelią, išnaudoti 
sveiką iniciatyvą ir sykiu iš
naudoti buvusiųjų kartų paliki
mą. Šitaip elgiantis, sakysim, 
kad ir politinė partija, ji kas 
keli metai reviduoja savo pro-

spėjo, nes jo permaža šeima bu- laič:ui. Tai priklausys nuo nuo 
vo, gyvulių ar įrankių jam trū- tavęs ir nuo manęs, lietuvi! Ei-
ko, į talką atėjo ne tik Baltrus kim visi į talką! Visi, kas galim 
pats, bet ir visa jo šeima. Ir pakelti aukų dėžutę — jauni, se 
štai per vieną dieną nuoširdaus, n i ir maži — tai visų pareiga! 
draugiško darbo ir Petro laukai Gėda būtų tam, kuris lapkričio ramą bei veiklos metodus, i i . , ,. ' . , . , ' . ,. 

7, . , j nuvalyti. j 14 d. ne auka, ne talka neprjsi-
absorbuoja priaugančius kad-; • . v . , . , , % %-, 
rus ir jų iniciatyvą, ji palengvi- Rudfniop. kai zcme nuo pir- dėtų prie sio kilnang darbo. Tau. 
na, eliminuoja k e n k ^ m g ą j j ' mųjų šalnų jau pradeda stingt.,, Ueti, paklausyk savo sąz'nes 

<> 
e 

elementą. Čia nestatomas taip 
klausimas, kaip, girdi, man ne
patinka tas ar kitas asmuo, ar 

1 d. ir 
baigsis lapkričio 15 d. Visus 
aukojamus daiktus prašome 
siųsti pas J. Bražinską, 1100 N. 
15 Ave., Melrose' Park, 111., tel. 
FI 3-1884. 

Jeigu kas aukų negalėtų pri
siųsti, prašome pranešti laišku 
A. Jarienei, 133 N. 14,Ave., Mel 
rose Park, 111., arba pranešti te
lefonu FI 3-4610. Paimsime iš 
namų. 

Šio vajaus metu tenelieka nė tylų, giedrą rudens rytą Lietu- i balso, atlik tautiniai krikščionis 
vos laukuose pasigirsta mintuvų j ką pareigą. Susilaikyk tą dieną v i e n o lietuvio, kuris nepaskirtų 
bildesys, susiliejąs su skardžia j nuo pasilinksminimo, atsisakyk 

O VIS DĖLTO 
Perkant šveicarišką laikrodį, 

rašomą, siuvamą mašiną ar ką 
nors kitą, apsmoka pasiteirauti 
pas J. KARVELĮ, 3322 So. Hal-
sted S t , Chicago, 111. TeL 
YArds 7-0677. 

SEGHETTI T R A V E L BUREAU 
2451 S. Oakley Ave. — Tel. YArds 7-3278 
MES PARŪPINAME KELIONES: Lektūrai — 
Geležinkeliais — Autobusais — Laivais. 

tas ar k:tas programos punk- ***** d a i n a - T a i talkininkai | nuo pramogos, imk aukų dėžu 
tas ir todėl aš turiu steigti nau- susir.'nkę prie berūkstančios 
ją grupę. Iš kitos pusės niekas d u o b ė s kaimyno linus mina. 
nedraudžia tų naujų grupių Arba šaltais, ilgais žiemos 
steigti, tačiau tokios pastangos vakarais, kai mėnulio pilnatis 
retai turi didesnio pasisekimo, baltutį sniegą sidabruoja, pro 
Nėra abejonės, kad gali būti at- apšarmojusius pirkios langus 
sitikimų, kada reikia naujų or- pasigirsta klegesys. Ir čia tal-
ganizacijų ir naujų institucijų, ka. Jaunimas susėdęs aplink 
tačiau gyvenimas negali siundė- platų ąžuolinį stalą vilnas kede-
ti vien tik iš tų institucijų nuo- na, moterėlės prie ratelių ploną 
latin.'o keitimosi ir jų savitar-, linelį verpia, o žilagalvės se-
pinės nesantaikos. j neles jiems negirdėtą pasaką 

Nuolatinis perdėtas gruoių s e k a - Tai buvo anais senais lai-
keitimasis bei jų gausumas yra k a i s Lietuvoje. O, koks gražus 
palaidojęs ne vieną didžiulę vals Paprotys — lietuviška talka! 
tybę bei užkasęs jos kultūrinį Paskutiniuoju metu daug ra 
reiškimąsi. * Ką bekalbėti apie 
mus dabartinėj mūsų padėty? 
Viribus unitis! turį būti vi
sų mūsų šūkis. O prie jo jgy-
vend nimo tuo daugiau priartė
sime, kuo daugiau sugebėsime 
išmintingai derinti visų pastan
gas, neperdėsime susiskaldymo 
ir mokėsime pagerbti vienas ki-
tą. . 

" WW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite grauti gfilių kapų 
papuošimams sodintų ir skintų įvai
riausiu rūsiu ir gSlių korsažams. 

l l l th St. & Pulaski Ave. 
(Priešais šv. Kazimiero kapines) 

Telef. GArtlen 4-0087 ir 
GArdt n 2-1052 

Ar Marija apsireiškė Lietuvoje, 
At sakymą rasite J. Budzeikos kny
gutėje 

MARIJOS APSIREIŠKIMAI 
ŠILUVOJE 

Kaina 40 centų 
Ja. galite gauti 

"D K A L G ET 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

soma spaudoje, plačiai kalbama 
per radiją, iš visų pusių šaukte 
šaukiama: tautieti, Balf ui į pa

te į rankas. Tą dieną tau keliai 
visur bus atdari. Dauguma žmo 
nių jau ž'nos tą rinkimo tikslą, 
nes bus pranešta visuomenei 
apie tai. Eik drąsiaį per gat
ves, užsuk į pasilinksminimų vie 
tas, sustok prie kinų, prie baž
nyčių. Būk kantrus, būk suma
nus ir mandagus. Nuo to pri
klausys, kiek tą dieną surinksi 
ir savo artimui padėsi. Nesivar
žyk prašyti, nesibijok nusiže
minti —• atmink — kilnų darbą 
dirbi. Nedelskim, nelaukim, jau 
laikas užsirašyti į rinkėjų eiles! 
Eik, broli, sese, pats ir kitą pa
ragink, nes pjūtis didelė, tik 
pjovėjų maža. 

K. Leonaitienė 

G U Ž A U S K Ų 
B E V E R L Y IIILLS GĖLINYCIA 

Geriausios gėlės del vestuvių, 
banketų, laidotuvių ir dėl kitų 
visokių papuošimų. 
6901 SO. W E N T W O R T H A V E . 
Tel . : ST. 3 2454 ir H U . 3-22*4 

T U R I T E VAIKŲ, A R T U R I T E 

JIEMS 

Lietuvos Istoriją? 
Šitą knygą paraše istorike ir 

pedagogė Dr. V. Sruogiene, ji ge
riausias istorijos vadovėlis mūsų 
lituanistinei mokyklai, o taip pat 
miela knyga visiems, besidomin
tiems mūsų krašto praeitimi. 

Knyga p? rašyta populiariai, ji 
įdomi, gausiai paveiksluota. 

200 psl., didelis formatas, Įrišta 
į kietus viršelius. Kaina — 3 doL 

Užsakymus ir pinigus siųskit — 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, Illinois 

Pirkit Apsaugos Bonus! 

Vienerių Metų Mirties Sukaktuves 

zsĘSmz-
A, .Y. 

VINCENTAS GRIBINAS (GRIBIN) 
Gyveno 6419 S. Maplewood Ave. 

Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš 
m ūsu tarpo mylimą vyrą ir tėv;j. Netekome savo mylimo spalio 

-t; d., 19(1 m. 
Dideliame nuliūdime liko mylima žmona Ona (po tėvais Aleksa). 

d\i dukterys: Mary Gribin ir Ann Calabrese, žentas Jlm, uošviene 
Ona Aleksa, pusbrolis Vincas Emparker, broliene lVtronele Gribin, 
brolio sūnus Donas su šeiniu, švogeris Juozapas Aleksa SU šeima, 
ivogerku Tiliie Bi tu i r, jos vyras Leonard, pusseseres vaikai: Dr. 
Lcon Scibutis. jo žmona Brigyt€ Ir Gerardas Seibutis. dvi pussese

rės: Elzbieta McCormick su seimą ir Agota Poška su seimą ir kiti 
giminės. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, užpra
šėme gedulingas šv. Mišias spalio 30 d. Gimimo Panelės švenei tu
sios parapijos bažnyčioje 7:30 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažjstamus da
lyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Vin
cento sielą. 

Nuliūdę: ŽMONA. DUKTERYS IK ŽENTAS 

MALVINA SVENCISKIENĖ 
( K U L I K A U 8 K A I T £ ) 

Gyveno 3014 West 401h Street , tel. LAfayet te 3-8U14. 
Mirė spalio*?! d., 1954 m., 1:00 vai. ryte, sulaukusi senatvės . 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trakų apskr., Jiezno parapijos ir 

miestelio. Amerikoje i šgyveno 50 metų. 
Pasil iko dideliame nuliūdimo dvi dukterys : Marijona Bars

čius, žentas A n t a n a s , Anelė Hajirahan, žentas Daniel; du sū
nūs : Antanas , marti Bet ty , anūkai Edvvard, Eleonor, Bobby 
ir George; dr. Charles Sven, marti Adolfina, anūkai Charles 
Jr., Bobby ir Sandra: brolio vaikai: Ona Arlauskienė, jos vy
ras Stanley ir šeima, Malvina Balnis, j o s vyras Andrius ir 
še ima; giminaičiai Elzbieta Sasnauskienė, vyras Frank, Mari
jona Ranuš ir šeima, Pranciška Kovaliauskiene ir šeima, Ane
le Daukšas ir šeima, Emil i ja Sveneiskas ir še ima ir kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Tretininkų, Apašta lys tės Maldos ir Akade
mijos Rėmėja (Amžina narė) . 

Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. Cali-
fornia Ave. Laidotuvės įvyks trečiad.. spalio 27 d. Iš koplyčios 
8:30 vai. ryto bus at lydėta į Nekal to Prasidėjimo Panelės 
Šve. par. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

Nuliūdę dukterys, žentai, sūnūs, marčios ir kiti g imines. 
Laid. direktorius J. Liulevičius, tel. LAfavet te 3-3572. 

• 
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Naujam Testamentas- jj 
Šventas Rastas 

— o — 
•f 

Vertė lietuvių kalbon JUOZAPAS) 
SKVIRECKAS — I^uino Arkivys*- j 
kupas Metropolitas. IV laida. IŠ į 
leido "LUX" 1947 m. Štutgarte j 
620 pusi. Kaina $1.50. Gaunama 

" D R A U G E " 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8f Illinois 
• H r " ^ B B ^ ' ^ U ^ 1 ^ ^ ^ " ^~^£\— ^ f į ^ į -
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Lithuanian dietionary 
* Angliškai lietuviškas ir Lietuviš

kai angliškas žodynas. Parašytas 
H. H. Pewtress ir T. Geciko. 333 
psl. Kietais viršeliais. Kaina $4.50. 
Gaunama "Draug-', 2334 South 
Jakley Ave., Chicago 8L UI 
fOO<K>OCK)<K>000<»<K><>CKM><>0<><>CK>C 

DIENRAŠTIS. MĖNESIUI NEMOKAMAI! 
Didelis iiu dienų įtempimą*, karo ir kitos galimybes verčia visus atsidėjus 

sekti kasdienius {vykius. Tam reikalui dienraštis darosi būtinybe. 

Šiais metais sueina 50 metu kaip iškovota spaudos laisve. Tas ju-
bilėjus tebūnie minimas šūkiu: kiekvienuose lietuviškuose namuose "lietuviš
kas" laikraštis, o šiuo metu — lietuviškas dienraštis. Dienraštis "Draugas", 
pats švęsdamas 40 m. sukaktį 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
cialius skyrius: moterų, jaunimo (ateitininkų, skauto, studentų), sporto, svei
katos patarėją; kasmet dnoda $1,000 premijos geriausiam romanui ir paikiau 
atkarpoje spausdina rinktinius kūrinius. 

"Drangas" turi savo bendradarbius Kanadoje, Kolumbijoje, Venecueloje, 
Brazilijoje, Argentinoje, Čilėje, Švedijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, net ir Australijoje. 

Imdami nemokamai "Drangą" mSnedui* Jūs niekuo nefsipareigojate, o 
turėsite progos susipažinti su geriausiu lietuvišku dienraščiu. Jei "Draugo" 
dar neskaitote, atsiųskite savo adresą, o taip pat adresus avo pažįstamų, kurie 
jo dar neskaito ir mes per mėnesį laiko „Draugą" siusime be užmokesčio. 

DRAUGAS 
2334 South Oakley Avenue 

^ 

PIRKITE TIESIOG N00 
MR. NELS0N 
— Mvininko —• 

St. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas blokas nuo kapiniu. 

Didžiausia* paminklams planą 
pasirinkimas mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

xF 

CHICAGO 8, ILLINOIS 
^ : 

DEL NAMAM REIKMENŲ VISUOMET LANKYKIT $14 
EEDVI4 IR PATOGI4 

BEI SENIAUSIĄ 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

# 

4181-83 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette S-M71 

Brigbton Parko kolonijoj 
KASDIENĄ CIA RASITE 

DIDŽIAUSIAS PREKIŲ VERTYBES 
Naujausių madų, gerųjų išdiitoysčių rakandų, kaurų, peci^ tele
vizijos aparatų, refrigeratorių, plovyklų, vaikams rakandų * visų 
kitų namams reikmenų. m 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

Taipgi parūpiname bilietus, viešbučius Ir su<vnrkome risus su ke
lione surištus dalykus. TIKIME LIETUVTTJ SKYRIŲ Pildome 
afidevitua. Keliones planuokite iš anksto kitiems metams. Anks
čiau užsisakykite biletus kaip lėktuvais taip ir laivais, tai busite 
tikri, Kad tikrai Kausite vietas. Pirkdami biletus pas mus nemo
kėsite brangiau ir išvengsite laiko sutrukdymo, nes nertikes lan
kytis nei i gelikelio stoti ar aerodromą, nes riša tai atliksite 
vienoje vietoje — PAS MUS. 

9 SagMBSBff i f f ig^^ 

STEPONAS C. LACKAWICZ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUI 

TRYS KOPLYČIOS: 
r. 69th St. R Epu b I ic 7 I * I 3 2424 W. 69th St. 

2314 W. 23rd PI. 
10756 S. Michigan Ave, 

Vlrginia 7-0672 
PUilman 5 1270 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VtfESTERN AVL 1410 S3. 50th nVE 
CHICAGO. ILL. CICERO, ILL 

GRovehill 6-2345 
TOvrahall 3-2109 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4805 07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330 34 South California Avenue 
Telefonas LAfayette 3-0440 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

J l H 
LIGDĖSIO VALANDOJ 

ŠsukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Are. Air Conditioned koplyčia 
BEpubUc 7-8600 — 7-8601 Automobiliams \1eto 

Tlema, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčią arčiau JŪSŲ namų. 

S E K A N T I E J I Y R A N A R I A I CHICAGOS L I E T U V I F 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

|AmbulaiMQ patarnavl- ^įĖl^ M e * tort111* koplyčia 
y r a teikiama* įĮį? ^ ^ ? i s o » e Chicago* 

dieną ir n a k t J. Bei- i f t ^ įĖ Ro«eiando daW«e 

kale iaokitą ^JSpĘlEm fcfc tuojaus patar-
^^^^^~^^^*^9W naujam. 

ANTANAS M. PHILLIPS 
f8S07 a LITUANICA AV'E. TeL YArds 7-340 

PETRAS P. GURSKIS 
659 West 18th STREET Tel. SEeley S-571) 

* ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
6126 W. Roosevelt Road TeL OLympic 2-524." 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. H A L S T E D S T R E E T ieiepl ioue VArds 1-ldi 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN A V E . TeL COmmodore 4-222> 

JURGIS F. RUDMIN 
8819 S. LITUANICA A V E . TeL YArde 7-1188—115} 

JULIUb LIULEVIČIUS 
,4348 a CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 5-857' 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 WEST 46tb STREET Tel. YArds 7-078) 

VASAITIS — BUTKUS 
1446 SO. 50tb AVE., CICERO 50, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

Perskaitę dien. uDraug§", duokite jį kitiems. 

* < 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

i mus 
X Senatorius Paul Douglas 

pasakč labai gerą kalbą tauti
nių grupių surengtuose pietuose 
Morrison viešbutyje praėjusį 
penktadienį. Kalbėjo ir ka'p 
rimtas politikas ir mokslinin
kas. Jisai, tarp kitko, iškėlė di
delį, neįkainuojamai brangų 
įnašą įvairių tautų į Amerikos 
kultūrinį, ekonominį ir sociali-
nj gyvenimą, šio gražaus paren
gimo pirmininku buvo inž. An
tanas Rudis, labai gerai prista
tęs publikai sen. Douglas ir tuo 
pačiu kartu pasakęs kalbą. 

X Dievo Apvaizdos parapijos 
choras, kuriam vadovauja muz. 
Kostas Gaubis, pasisakė už dai-
nų švente, kuri numatoma su - ! m i m e r i s S a u s u s b u v u s l ° a t e t/ 
ruošti bendra visos JAV ir Ka-!ninkl* kongreso nuotraukomis 
nados lietuvių, šis parapijos | š i o n u m e r i o v i r š e l * P u o s i a G i e d 

remti lėšų organizavimo vajų ir 
kitus reikalus. Posėdyje dalyva. 
vo: dr. P. Daužvardis, J. Dauž-
vardienė, dr. P. Grigaitis, prof. 
J. Šlapelis, E. Kuėlūnienė, K. 
Liūtas, O. Taialienė ir studen
tų atstovai: V. Kleiza, A. Rėže
lis, Vyt. Vygantas. Posėdžiui 
pirmininkavo dr. P. Daužvar-
dis. 

Iš iždininkės O. Talalienes 
pranešimo paaiškėjo, kad per 
palyginti trumpą fondo veiki
mo laiką buvo priimta $2567.60, 
iš kurių duota stipendijų ketu
riems studentams $1,730 sumo
je, o banke grynais p'nigais vra 
$650.77. 

Aktyviai savo reikalais pasi
sakė studentų atstovai ir visų 
dalyvių vieningai nutarta dėti 
visas pastangas suteikti lėšų 
paremti savo jaunimu', einan
čiam augštąjj mokslą. Tai yra 
reali jėga Lietuves ateičiai. 

MERKIS KOMANDŲ ŽAIDYNES 

Antradienis, spalio 26 d., 1954 

! ĮVAIRIOS ŽINIOS 

X Pckongr^sinis "Ateit es" 

choras šiuo metu turi apie 40 
choristų, kuriame gieda nema
žas skaičius ir naujųjų ateivių. 
Būtų gera, kad visi lietuviai, ku
rie turi balsą ir gyvena tos pa
rapijos ribose, įsijungtų i šį 
chorą. 

X I. Sprindiene, A. Kaza-
nauskienė ir D. Kuraitienė va
dovauja A. Kučiūno pagerbimo 
vakarienei, kuri įvyks tuoj po 
jubilėjinio koncerto Dariaus ir 
Girėno salėje, 4416 S. YVestern 
Ave. Norintieji toje vakarienė
je dalyvauti dėl rezervacijų pra
šomi kreiptis į augščiau pami
nėtas ponias. A. Kučiūno kon
certas bus spalio 31 d. 3:30 vai 
popiet Marijos Augšt. mokyk
los salėje. 

ros Korp. vėliava su asistentė
mis pamaldų metu. Platų kong
reso aprašymą duoda stud. Vac
lovas Kleiza. Alfa Sušinskas ra
šo gyvai apie knygą, o Daiva 
Nauragytė pasineria apdūmoji
muose apie širdį. Vokietijos a-
teitininkų stovyklos reportažas 
pailiustruotas vaizdais. Platūs 
aprašymai primena moksleivių 
ir studentų stovyklas. Sporto 
skyriuje rašo P. Ganvytas. 
Daug smulkių žinų iš viso pa
saulio ateitininkų veiklos. "Atei 
tis" jau seniai pas žymi savo 
puikiu estetiniu skoniu. 

X Ernesta D. Tallat-Kelpsai-
te, turinti Chicagoje pač ame 
miesto centre savo vertimo biu
rą, verčia ir galutinai paruošia 
angliškąjį tekstą Jono Rima-

Vienas vaizdas iš rungtynių tarp Michigan ir Min nesėtos komandų. Šias rungtynes laimėjo Michigan 
komanda prieš Minnesolos futbolo komandą. 

(INS. 

Nauja meno istorija 
Harper and Bros leidykla išlei 

do naują meno istoriją, pavadi n 
tą "Fifty Centuries of Art". Ji 
apima nuo faraono laikų iki da
bartinio Amerikos meno. Dau-
gjau žvelgiama iš istorinio, kaip 
iš estetin'o punkto. Veikalas 
turi 83 puslapius su 342 spalvo
tom iliustracijom. 

Ispanu literatūros anto
logija 

kardinolo motinai per mėnesį 
kartą aplankyti savo sūnų kalė
jimo. 

Amerikietiški spygliai 

Gordon Risher, 1601 For+y-
fisst St, Des Moines dienraščio 
skiltyse sąryšyje su Wilsoro 
paslydimu, parodant didžiojo ka 
pitalo tvarkytojo socialines są
žines labai didelį primityvumą, 
sako, kad galima laukti Ameri
kos marksistinių bastardų ska-

Prancūzai šiemet išleido ispa-* lijimo ir staugimo. Jo manymu, 
nų literatūros antologiją, pava-1 šiuo nelaimingu nesusipratimu 
dintą- "Anthologie de la Litte- latai apsidžiaugs sekantieji ben 
rature espagnole". Ji apima ia- ;dradarbiai: Mrs. Roosevelt, Mr. 
panų kunn.us nuo pat pradžios ' Cowles ir Mr. Vishinsky. 
iki mūsų dienų. Knyga daugiau 
skirta literatūros studentams. 

Net ir cento nepaliko 

Kardinolas Samuel Stritch 

Pas Šv. Kryžiaus parapijos lietuvius 
1S ARTI IR TOLI 

DID. BRITANIJOJ 

•The Des Moines Register, 
Mažiausia 123 į pietus žie

ma voj mui skridusieji paukščiai 
Du banditai įėjo į taverną, ūkanotame ore prieš sutemas 

1444 Erie str., ir iš pin:gų kasos , užsimušė atsitrenkę į 1,472 pe-
iškrauste $210, jie net ir cento du augščio Empire State pasta-
nepražiopsojo. Banditai taipgi j tą New Yorke. 
ir taverno svečius apkraustė. Iš , 
vieno at5me laikrodį, o iš kito 
— $9. 

Šv. Kryžiaus lietuvių netrapi- A. Zakarausko ir Vyšniausko, j Lenkai 
ja Chicagoje praeitąjį sekma- Apeigų vadovą s buvo prel. J.' 
dieni atšventė 50 metų gyveni- Hardiman ir kun. V. Mikolai-
mo sukaktį bažnyčioje ir salėje tis. 
— iškilmingomis pamaldomis ir. Kardinolui Stritch patarnavo 
gražiu banketu. prel. Ign. Albavičius, kun. A. 

Tr .. , r , H A , . . Martinkus ir kun. Pr. Lukošius. 
Kardinolas Samuel Stritch, \ 

ark. Reinį. 
Nors lietuvių spaudoje kelis kal
tus patvirtinta, kad ark. M. 
Reinys miręs Rusijos kalėjime, 
tačiau Londono lenkų spauda 

Aplankys kardinolą 
Vengrijos kardinolas Mind-

szenty tebėra komunistų kalėji
me. Vengrijos pareigūnai leido 

Chicagos arkivyskupas, 11:30 
vai. ryte pašventino šaunų se
serų namą ir menišką koplyčią. 
Pašventinus seserų naują namą 
ir koplyčią, kardinolą Stritch,1 

lydimą gausaus būrio prelatų, 
kunigų ir mokyklos vaikų, "Dai-

ansamblis ir parapijos 

Kun. J. Grins perskaitė 
Evangeliją lietuvių ir anglų kai." 
ba. Kardinolas Samuel Stritch 
pasakė pamokslą, kuriame iškė
lė Šv. Kryžiaus parapiečių nuo
pelnus Katalikų Bažnyčiai ir 
pareiškė padėką kun. kleb. A. 
Linkui, kad šis parapijos auksi
nį jubilėjų apvainikavo nauju choras, vadovaujamas muz. S. . . . _. 

c j ., . . v. . ,., seserų namu ir koplyc.a. 
Sodeikos, bažnyčioje sutiko, . v « . . _ . -

Sv. M.s.ų metu gražiai giedo 
'Ecce Sacerdos Magnus"... gies-

X Visy šventųjų parapijoje, 
Roselande, Fatimos Marijos 
statulos iškilmingas sutikimas 
ir šv. Mišios bus šiandieną 9 2 0 0 dokumentų ir jvardinama 
vai. ryte, o vakare 7:30 vai. pa-

šausko parašyto virš 700 pusla- me. Gražiai išpildyta g esmė 
pių darbo "Sovietinis Genocidas jaudino jubilėjaus dalyvius. 
Lietuvoje". Knygoje telpa apie 

maldos Švč. P. Marijos garbei 
ir palaiminimas Švč. Sakramen-

per 3,000 asmenų. Knyga, kaip 
tik bus baigta tvarkyti, bus į-

| teikta Kersteno Komitetui, ti-
tu. Trečiadienį pamaldų tvarka j riančiam sovietų agresijos fak
tą pati. Vakare statulos iškil-i tus Lietuvoje ir kituose kraštuo 
mingas išlydėjimas. Pamokslą I se. Šį darbą J. R'mašauskas pra 
sakys tėv. J. Borevičius, S. J.'dėjo ruošti 1947 metais. Doku-
Kun. J. šaulinskas kviečia pa-! mentacija apima tik 1940/41 
rapiečius gausiai dalyvauti pa-, metų sovietine okupaciją Lietu 
maldose. 

12 vai. išeina atnašauti jubi-
lėjinių šv. Mišių kun. kleb. A. 
Linkus, asistuojamas kun. P. 
Katausko ir kun. W. Kwin, kun. 

jo "Dainavos" ansambl's ir pa
rapijos choras. Pamaldas irgi 
gyvino* gražiais balsais Metro-

paskutiniu metu tvirtina, jog lįų sovietų trukdymų, adminis-
jis tebesąs gyvas. Tokias žinias j truoja visą sovietinės Lietuvos 
paskelbė Londono dienraštis • teritoriją. Dėl komunistų tironi-
"Dziennik Polski" rugsėjo 7 d. jos tačiau tikras Lietuvos baž-
ir katalikiškas savaitraštis į nytinis administravimas yra ne-
"Žycie" rugsėjo 19 d. Pastara- j įmanomas" 
sis savaitraštis nr. 38 pirmame 
puslapyje, remdamasis IC agen
tūra, pažodžiui skelbia: "Vys
kupas Reinys tebegyvas kalėji
me". Toliau taip skelbiama: 
"Pagal žinias, gautas iš vokie
čių belaisvų, grįžusų iš Sovietų 
Rusijos, Vilniaus vyskupas-su-
fraganas Mečislovas Reinys gy
vena ir toliau būna kalėjime, 

KAS. KA IR KUR 
— Namų savininkų susirinki

mas. Marąuette Parko namų 
savininkų susirinkimas įvyks 
trečiadienį, spalio 27 d. 7:30 
vai. va k. Malonėkite visi daly
vauti, nes yra daug svarbių rei
kalų. 

F. Bakutis, nut. rast. 

Švente Mosende. Rugsėjo 
12 d. Mosend salėje lietuviai su
rengė Tautos šventę, kurios bu
vo pradėtos vaišėmis. Paskui 
kun. J. Gutauskas papasakojo 
apie senąją Lietuvą, kada Vy
tautas Didysis, sukvietęs svečių 
į Vilnių, laukė karaliaus vaini
ko. Kun. A. Gėryba ragino Sko-

Kun. Pijaus Kirvelaičio 
mirimo metinės bus paminėtos 
šiandien 10 vai. Marąuette Par
ko lietuvių parapijos bažnyčio
je. Pamaldas laikys kun. P. Ka
ralius. 

X Antanas Sprin.dys, buvęs 

vo;e. 

X Prof. Adomas Varnas jau 
sugrįžo iš Brockton, Mass., kur 
buvo ilgesnį laiką apsistojęs 
pas Nukr. Jėzaus seseris. Ten 
jis piešė kelis portretus: kun. 
J. Švagždžio, prel. P. Juro du 
portretus, keletą vaizdų, vienuo-

Lietuvos operos solistas, kalbės lynui i r keletą peizašų, kuriuos 
muzikiniais klausimais per 
"Draugo" radiją iš WOPA sto
ties trečiadienį, spalio 27 d. 8:30 
vai. va k. 

'Drauge' X Vakar dienos 
sukeisti parašai po fotografijo
mis: Toronto lietuvių Prisikėli
mo parapijos komiteto pirmi
ninkas J. Simanavičius su inž. 
J. Augustinavičiumi, kuris ve- nių sūnus Kęstutis priėmė Su-
da Toronto lietuvių Prisikėlimo tvirtinimo sakramentą spalio 

17 d. 3 vai. po pietų Švč. Mari-

parsivežė Chicagon. Prel. Juro 
vienas portretas bus pakabin
tas tame vienuolyne, o kitas Š /. 
Pranciškaus parapijoje Law-
rence, Mass. Prof. A. Varnas 
apsigyveno toje pačioje vietoje: 
1609 N. Albany Ave., Chicago 
47, 111. 

X Aldonos ir Kosto Eiduko-

sipratę lietuviai, augina du vai
kučius — Kęstutį ir Birutę. Tė
vas ir motina daug brangaus 
laiko paaukoja mokindami vai
kus lietuviškų dainų, Lietuvos 
istorijos ir pasakodami apie sa
vo gimtojo krašto senovę. Aldo
na Eidukonienė yra veikli biru-
tietė. Lietuvos tautinių švenčių 
progomis ją dažnai matome pa
sipuošusią tautiniais drabuž.ais. 
Ji ne sykį yra laimėjusi dova
nas už gražiausį tautinį rūbą. 

X Gimimo P. Švč. Marijos 
parap. mišrusis choras pradėjo 
naująjį sezoną, priėmimu nau
jų narių ir naujais užsimoji
mais. Dvasios vadas kun. Leo
nardas Vaišvila, kuriam prieš 4 
m. choras g edojo primicijose, 

Cecilijos choras. Pirmą kartą 

politan solistė Anna Kaskas ir1 .. . * • tiios lietuvius ir toliau i££ir»rH 
v «- -^ *- *, i -4- +- n e t o h Maskvos. Prieš kelerius i J "tuvius ir tonau ištverti, 

soliste Danute Stanka tvte. i , . _ . . mvleti savo kalba nanrafiim 
j metus vyskupas Reinys buvo y Kaiuą, papročius. 

Bažnyčioje, gausai žmonių Į apkaltintas šnipinėjimu Vatika- t i k y b ą * M e n i n ę d a l * i š p i l d ė š v 

pripildytoje, akį patraukė auk-j no naudai ir nuteistas 10 metų 
sinio jubilėjaus vainikas, nuleis
tas iš bažnyčios palubų. 

Pamaldos baigėsi. Išėjusiej1 

kalbėjo: "tokių iškilmių dar ne
matėm, graži bažnyčia gali di
džiuotis šauniu choru." 

. ._.. ~ " ,'Tri" i buvo sugiedota 'Tėve mūsų" ir 
sunkaus kalėjimo. Nuo to laiko i . . .„ . %_1. . . - „ 
visi jo pėdsakai prapuolė. Ta
čiau kaikurie vokiečių belaisviai 
galėjo susižinoti ir patvirtinti, 
kad vyskupas ir toliau gyvena 

padainuota "Leiskit į tėvynę' 
ir "Mes grįšim ten". Be to, k?-
lis eilėraščius padeklamavo cho
ristai M. Tamošaitytė ir K. Sa-

Toliau toje pačioje žinioje aiš-1 V O n i s - G r a ž i š v e n t ė b u v o p a b a i ^ 
kinama: "Vilniaus arkivyskupi-!ta V l s ų s u S i e d o t u T a u t o s h i m " 
jos ordinaras yra arkivyskupas 
metropolitas J a 1 brzykowski, 

nu. 

ėti maldą. Trumpą žodį ta- š i u o m e t u r e z : d u oJąs Balstogė- j labai lietingi ir palyginti šalta. Ignas Daukus, 3339 W. Ever-
un A Bendžiūnas. Choras^e< K a i S o v i e t ,4 Rusija užgrobė: Sunku buvo su derliaus nuėmi įgreen Ave., Chicago 51, ilL 

pasakė energingą kalbą. Jis iš-1 žįaus lietuvių parapieč'ams ir 
ryškino svarbią choristo roię' klebonui A. Linkui dėl jų d:d* 
bažnyčioje savo giedojimu. Po y^ darbų Chicagos miestui. 111 

Atėjo 8 vai. vakaro. Parapi 
jos salėje banketas. Kun. J. Grl 
nis pakvietė vysk. V. Brizgį su 
kalb 
re kun. . . . — , . . 
gieda "Apsaugok Augščausias" j f al» V , ' n ' a u s arkidiecez'jos k a r m a 
ir "Ad Multos Anuos". Teisėjas'^ f" Vilnium.. Sv. Tėvas pu - « , 
A. Wells, pakviečiamas kun. J. j k>Te k u n - R e m į arkidlecez.jos I * 1 

Griniaus, stoja prie garsiakal-' f u f r a S a n u ^ arkidieeezijos da-
bio ir Vadovauja banketui. Pil- ^ P"Jungtos prie sovi=tų r,s-
na salė žmonių - parapijos PuMikos, generaliniu vikaru, 
pionieriai, draugijų veikėjai, bi-' Antros.os dalies general, vika 
čiuliai, politikieriai, ir k t . - . . , , 

Atvyksta meras Martn Ken- S a w l c k l ; Vyskupas Reinys gi 
nelly, kuris tarė ačiū šv. Kry-1 Zema-.tijoje ("na žmudzi-l 1' 

— šią vasarą Anglijoje buvo 

Lietuviškai Studijų 
Institutas 

S e m e s t r a s : 
JAUNIMO PROBLEMOS 

IŠEIVIJOJE 
pradeda paskaitas penktadieny, 
spalio 29 d. 7 vai. vak. 
Vilniaus Aušros Vartų parapi
jos mokykioje, 2323 W. 23 Pla-
ee (prie Draugo). 

Spalio 29 d. 7 yal. vakaro se
mestro atidarymas. 

Spalio 29 d. 8 vai. vak. kun. 
dr. Andrius Balt'nis skaito 
tema: Jaunimo būkle tremtyje. 

Klausimas: Kiek ir kuomet 
aukoti tremtiniams? 

Atsakymas: Kiek gali ir da
bar. 

.BALF'o iždininko adresas — 

Adam 
imė 

1S84 
m 

parapijos statybą. 

X Karalių Karalius, 
jos Gimimo bažnyčioje Mar-

tokio I ąuette Parke. Tos kolonijos ti-

susirinkimo buvo vaišes S. 
Bartkus ir Teresės Raštutis dė
ka. 

Praeitą savaitę choras prade-

nois gubernatoriaus Stratton 
vardu pasveikino Sv. Kryžiaus 
parapiją jo atstovas dr. 
Betagge. 

jo naujų narių vajų. Tėvai pa-j Įspūdingą meninę programą 
pavadinamo religinė f Ima bus'kįng;ųjų vaikučiai, tvarkingai r a š i n a savo jaunuosius stoti į, î pild.3 "Diiravos" ansamblis, 
rodoma šį ketvirtadienį, spalio j įr gražiai seselių kazimieriečių Iš* c h o n * i r v - l k t i geram tiks- j Anna Kaskas, Algirdas Brazis, 
28 d. 8 vai. vak., Vyčių salėje, | paruošti, žengė prie altoriaus " 
2453 W. 47 St. Filmoje bus pa- j priimti Sutvirtinimo sakramen 
rodyta nemirštama istorija 
Kristaus — Karalių Karaliaus, 
Jo nukryžiavimas ir prisikėli
mas. Visi kviečiami. O šį sek
madienį, spalio 31 d. 3 vai. po 
pietų, Šventoji valanda šv. An
tano parapijos bažnyč'oje, Cice
ro, parapijos choro bus pradėta 
tradiciniu himnu, kuriam žo
džius parašė B. Brazdžionis, 
muziką sukūrė K. Kaveckas: 
"O Kristau Karaliau". 

X Lietuviu Studentu šalpos 
Fondo taryba neseniai L'etuvos 
konsulate Chicagoje turėjo po
sėdį, kuriame aptarė tolimesnio 
veikimo gaires, studentams 

tą, kurį suteikė Jo Eksc. vysk. 
Brizgys. Kęstutį globojo ir prie 
altoriaus palydėjo Vi tokias 
Okulevičius. Po sutvirtinimo 
apeigų bažnyčioj Eidukonių bu
te įvyko pobūvis Kęstučio ne
užmirštamai dienai atšvęsti. 

Kęstutis kalba graž ai lietu
viškai. Buvo atsilankiusi Šulai-

lui. Pagal praeitų metų prane
šimą choras turėjo 13 parengi
mų per metus. Choras rengiasi 
prie didelio koncerto ir banke
to naujų vargonų fondui. Pra
eito koncerto metu gauta 
$1,100.00. Komitetą šiam pa
rengimui sudaro Fritz Valan
čius, A. Giedraitienė, menadže-
ris George Žilis ir jo as s ten
tas Jonas Skelly. Manoma su
rinkti apie $5,000.00. 

čių šeima iš Cicero, Bagdonai, J Mišriojo choro repeticijos 
Orlauskai, Steikūnai, Aldonos 
tetos ir kiti. Po skanių p etų 
visi vyko į pamaldas Marąuette 

yra kas penktad'enį 8 vai. vak. 
mažojoj salėj. Augštesnės mo
kyklos (High School) mergai-

Parke, kur Šv. Kryžiaus Hgo-' čių choro repeticijos yra kas 
ninė įspūdingai atšventė savo Į antradienį 6:30 vai. Berniukų 
gyvavimo 25 metus. Abu Eidu- choro repeticija kas penktadie-
koniai yra geri katalikai ir su- nį po pTetų. — Reporteris 

Metropolitan solistai, ir p-lė M. 
Blazis. 

Vysk. V. Brizgys trumpoje 
kaboje pas džiaugė Šv. Kry
žiaus lietuvių parapi2Č:ų ir kun. 
kleb. A. Linkaus pasišventimu 
ir ve'klumu. 

Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvard's tarė: "dėkui visiems 
Šv. Kryžiaus parapiečiams už 
pagalbą Lietuvai." 

Banketui baigiantis, kun. 
kleb. A. Linkus, tarė v'siems 
ačiū. ir pasidžiaugė parapiečių 
veiklumu, ir kūrybngumu. 

Bankete matėsi daug asmenų 
ir iš toliau atvykus ų: kun. V. 
Meškėnas, kun. A. Čepanis, 
kun. Vencius ir kt. Bankete 
taipgi dalyvavo pirmasis varg. 

Jis yra tituliarinis Cipseli 
vyskupas". 

Pagaliau, toje pačio;e žinioje 
minimas ir vysk. K. Paltarokas, 
kurio pavardė rašoma: Polto-
rakas. Savaitraštyje skelbiama: 
"Vienintelis Lietuvoje pasilikęs 
vyskupas yra vyskupas K. Pal
tarokas, gyvenąs Panevėžyje. 
Jis priėmė Vilniaus ir Penevėž'o 
vyskupo titulą. Nepaisant dide-

muz. V. Daukša, T.T. Mar jonų 
provinciolas V. Atkočius, kun. 
P. Cinikas, MIC, kun. V. Basa 
navičius, MIC, kun. P. Kataus-
kas, St. Pieža ir jo žmona Onu
tė, dr. St. Biežis ir jo žmona, 
Kirstukai, L. Šimut's ir jo žmo
na, Ign. Sakalas ir jo žmona, 
arch. Kovas, dail. Valeška, dr. 
Bondzinski, pirmasis patarnau
tojas šv. Mišioms ir kiti, o *uirj 
tu žmogus visus ir beišvardinsi, 
nes akys ir vaizduotė raibsta 
nuo gyvų įspūdžių. . . 

Town of Lake (Ežero m:esto) 
kolonijos lietuviai grąžai at
šventė savo parapijos gimtadie-| 
nį. K. Br. 

Spalio (Oct.) 31 d. 

(sekmad.) 3:30 vai. 

MARIA HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJE 

įvyksta 

A. KUČIŪNO 

25 metų muzikinio 
darbo sukakties proga 

KONCERTAS 
Dalyvauja Chicagos Simfoninio Orkestro Nariai 

Dirigentas: A. Kučiūnas 
Programoje: Bacho, Mozarto, Banaičio ir kitų kompo

zitorių kūriniai. 

Bilietai nuo $1.50 iki $2.50. 

Gaunami— 
BRIDGEPORTE pas Karvelį, 3322 S. Halsted St. 

BPJGHTON PARKE — Šalčių krautuvėje, 
4601 S. Washtenaw 

MARQUETTE PARKE pas Stancelį, 2437 W. 69th St. 
TOWN OF LAKE—Prišmanto "Juostoje", 

. 1805 W. 46th St. . 
CICEROJE pas Račkauską, 4847 W. 14th St. 


