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EGIPTAS ŠLUOJA FARUKO LIEKANASf 
Nepalieka jokių pėdsakų 

KAIRAS, Egiptas, rugp. 22. Tie bus vėliau išmesti iš apyvar 
— Kai karalius Farukas tapo tos. 
nuverstas nuo Egipto sosto, tai j Dabar naujoji valdžia panai-
revoliucija darosi didesnė, negu; kino du titulu — Bęy ir Pasha. 

GENEROLAS PRADftJO ATAKĄ 

pašaliečiai gali įsivaizduoti. Kol 
čia viešpatavo karalius Farukas, 
tai jo vardu buvo pavadintos 
svarbiausios miestų gatvės, aikš 
tės. Jo vardu buvo pavadintos 
įvairios organizacijos, tiltai, te
atrai, sporto klubai, universite
tai, mokyklos, unijos. Daug ma
hometonų maldyklų jo vardu bu 
vo pavadinta. Tas pat buvo karą 
lienės atžvilgiu. Jos vardu mies
tuose buvo pavadintos gatvės, 
aikštės, teatrai, klubai, mokyk
los. Tas pat buvo daroma, kad 
pagerbti karaliaus motina, jo mi 
nisterius, jo gimines, jo šeimy
nos narius. 

Kai dabar karalius nuverstas 
nuo sosto, tai tokie pavadinimai 
gatvių, tiltu aikščių, organiza
cijų, mokyklų ir t.t. turi but pa 
keisti. 

Yra gatvių pavadintų vardais 
su Pasha, kaip va Suleiman Pa
sha, Ibraim Pasha ir t.t. Kyla 
klausimas ar ir tų gatvių pava
dinimus reikės pakeisti? 

Bet toks pavadinimų keitimas 
Egipte ne naujiena. Kai karalius 
Farukas vedė pirmą pačia var
du Farida, tai jos vardu atsira
do ir gatvių, ir teatrų ir krautu
vių, ir organizacijų. Bet kai Fa
rukas ją divorsavo ir kai vedė 
kitą, tai divorsuotos karalienės 
pavadinimai turėjo išnykti. 

Karaliaus Faruko ministerių 
vardais buvo ir gatvių, ir viso
kių įstaigų. Kadangi daugelis tų 
ministerių yra jau areštuoti ir 
patraukti teisman, ir jei jie bus 
rasti kalti, tai visi pavadinimai 
jų vardais turės būt pakeisti. 

Kai Egiptą valdė anglai, tai 
, jie vietos paprotį sekdami,- įsa-

Aleksandrijos mieste univer- fcė g a t y e g a i k š t e s t i l t u s i r t t 
sitetas buvo pavadintas karą- p a v a d i n t i k o k i ų n o r s g a r s i ų a n . 
liaus Faruko vardu. Naujas var 
das dar neparinktas. Tai kol kas 
jis ir vadinamas tik Aleksandri
jos universitetu. 

Pašto ženklai su karaliaus Fa
ruko, ar jo karalienės atvaizdais 
išmetami iš apyvartos. Pinigai 
irgi nešioja karaliaus atvaizdą. 

glų vardais. Paveizdan Kaire di
dysis tiltas per Nylą buvo pava
dintas Anglijos tiltu. Kai Egip
tas pradėjo nusikratyti anglais, 
tai angliški pavadinimą ėmė 
nykti. 1946 metais Anglijos til
tas per Nylą buvo pavadintas 
Evakuacijos tiltu. 

METINE MAHOMETONŲ ŠVENTE 
Daugiausia maldininkų bus iš Egipto 

MEKA, Arabija. — Rugpjūčio ,tinius įsikarščiavimus, o atsida-
31 dieną čionai prasidės „maho- vė vieni iškeliavimui j šventą 
metoniški atlaidai". Šis mies- 'miestą, o kiti tų maldininkų pa
tas tai Mahometo gimtinė. Jis 1 
čia ir palaidotas. Mahometas yra 
įkūrėjas mahometoniškos religi
jos. Kiekvieno mahometono pa
reiga bent sykį savo amžiuje ap 
lankyti tą miestą, kur gimė ir 
kur palaidotas jų tikėjimo įkū
rėjas. Senovėj kaikuriems toli 
gyvenantiems mahometonams 
trukdavo į tą miestą nuvykti net 
penkis metus. Tiek pat trukdavo 
sugrįžti. Dabar ir mahometoniš-
kame pasaulyje kas kita. Dabar 

lydėjimui. Išlydėjimo ceremoni
jose dalyvavo naujosios vyriau
sybės premjeras Aly Maher ir 
vyriausias vadas gen. Moham-
med Naguib. 

Respublikonų partijos kandidatas į prezidentus gen. Eisenho-
wer atsisveikina Dennere aviacijos stotyje. Atskridęs į Boise, 
Idaho, pasakė prakalbą, kurioj smarkiai akėjo demokratų par

tiją. Tai pradžia politinės generolo ofenzyvos. 

BAKTERIOLOGINIS KARAS AUSTRALIOJ 
Milionai žuvusių 

LONDONAS, rugp. 22. — čia viai. Pasirodė, kad sąlygos jų 
paskelbta žinios apie sėkmingą veisimuisi Australijoj tokios, ko 
naikinimą triušių Australijoj, kių nėra niekur kit^ir. Ir trumpu 
Susektas mikrobas, kurs epide- j laiku jų ten begalės priviso. Bu-

Nebus nieko geresnio 
MASKVA — Komunistų va

dovybė skelbia persiorganizavi
mą. Skelbia, buk panaikinamas 
Politbiuras. Kartu skelbiama, 
kad komunistų partijos kongre
sas įvyks spalio 5 d. Vietoj Polit 
biuro busiąs „prezidiumas". 

Vidurio kelias 
DENVER, Colo., rugp. 21. — 

Gen. Eisenhower išleido pareiš
kimą, kuriame sako, kad JAV 
saugumas ir gerovė atsiekiama 
einant vidurio keliu. Sakė, kad 
reikia vengti pertoli nueiti į kai
rę arba į dešinę. 

Daugiau, negu iki šiol 
NEW YORK, rugp. 2 1 . ' — 

Amerikos žibalo kompanijos ap
skaičiavo, kad šiais metais šio 
krašto automobilių savininkai 
sumokės gazolino mokesčių vals 
tybėms daugiau, negu bet ku
riais metais praeityje. Apskai
čiuota, kad šiais metais gazolino 
mokesčių žmonės valstybėms su 
mokės 2.75 bilionus dolerių. Taip 
dedasi dėl dviejų priežasčių: mo
kesčiai pakilo ir žmonės daugiau 
gazolino vartoja. 

Gubernatorius remia CYO 
PROVIDENCE, R. I., rugp. 

22. — Gub. Dennis J. Roberts 
išleido proklamaciją, remiančią 
katalikiško jaunimo organizaci
jos (C.Y.O.) savaitę, įvyksiančią 
spalio 19—26. šios valstybės 
gubernatorius tą pat buvo pada
ręs ir pernai. Tai buvo pirmas iš 
augštųjų pareigūnų, kurs viešu 
raštu parėmė katalikiškos orga
nizacijos judėjimą. 

C.Y.O. yra nacionalė organi
zacija. Ji veikia vadovybėje N. 
C.VV.C. — National Catholic Wel 
fare Conference. Toji organiza
cija ragina, kad prie pasisekimo 
C.Y.O. savaitės dėtųsi ir kitos 
katalikiškos organizacijos. 

Pamate silpnybę 
LUND, Švedija, rugp. 20. — 

Čionai vyksta protestantiškų 
sektų suvažiavimas. Atstovų yra 
iš visų kraštų. Kaipo stebėtojai 
ir svečiai dalyvauja keletas ka
talikų kunigų. 

Delegatas iš Amerikos Dr. 
Henry Smits Seiper, kongrega* 
cionacistų sektos, pareiškė įspė
jimą, kad susiskaldę krikščionys 
negali atsispirti komunistams, 
kurie yra vieningi. 

O Angliakasiai dabar uždirba 
po $2.25 valandoj. Angliakasių 
vadas John L. Lewis skelbia, 
kad algos turės būti pakeltos. 

Atskrido augustinijonų vadas 

• 

miškai gali platintis. Mikrobas 
nekenksmingas nei žmonėms* nei 
kitiems gyvuliams. Bet triušių 
tarpe tas mikrobas tai tikra cho
lera. 

Australijoj triušių priviso mi
lionai. Jie sudaro žemės ūkiui 
didžiausią galvosūkį. Nuo jų ne
gali apsiginti nei šunimis, nei 
šaudymais. Ūkiai gali išlikti tik 

Didžiausia atrakcija buvo' aptveriant juos aklina tvora, 
„šventas karpetas". Dar 13-tame : Triušiai nuėda ten laukus, ga-
šimtmetyje Egipto karalienė 
Shagaret ei Dorr padirbdino tą 
karpetą iš aukso ir visokių bran 
genybių. Dabar tas karpetas bu
vo uždėtas ant kupranugario, 

; •« •„„ +~. ~, UJ i i i kurs eisenoj užėmė svarbiausią 
į tą šventovę maldininkai suplau , . „ * . u 
l 
kia ne pėsti, ne raiti ant kupra 
nugarių, o ten vyksta autobu 
sais, traukiniais ir lėktuvais. 

Su nepaprastomis ceremonijo 

vietą. Ceremonijų metu subum
bėjo saliutas — 21 patrankos 
šūvis. Iš viso iš Egipto išvyko 

nykias, sodnus, daržus. Nuken
čia nuo jų ir miškai. 

Australiją atradus, ten neras
ta triušių. Juos ten įveisė atei- pašalins. 

vo bandyta juos naikyti šunimis. 
Nepavyįo. EUivo surasta gyva
čių, kurios triušius ėsdavo. Jos, 
kaip ir šunys, nedaug teprisidė-
jo. Dabar australai paskelbė sa
vo didžiausiems priešams bakte-
riologišką karą. Jų ten dabar 
išdvesia milionai. 

Afrikoj ir kaikur kitur didžiau 
šias bėdas žmonėms sudaro viso
kie baisūs žvėrys. Australijoje 
didžiausią bėdą sudarė palyginti 
nekaltas žvėrelis. Dabar bakte
riologinis karas turbūt tą bėdą 

Mažiau pajamų, mažiau išlaidų 
VVASHINGTON, rugp. 21. — 

Prez. Truman apskaičiavo, kad 

mis maldininkai išlydėti į Meką Yra spėjama, kad egiptiečiai Me-
iš Egipto sostinės Kairo. Visi *OJ sudarys pusė visų maldinm-
Egipto sostinės gyventojai pa- k ų ' V ^ ™ " ^ l a u k m " 

į Meką apie 50.000 maldininkų, valdžia šiemet apseis su mažės 
nėmis išlaidomis, turės mažiau 

miršo revoliuciją, pamiršo poli- ma 100.000 maldininkų. 

Bus pakeltos algos automobilių 
darbininkams 

VVASHINGTON, rugp. 22. — 
Yra numatoma, kad automobilių 
pramonės darbininkams algos 
bus pakeltos 2 c. valandoj. Tos 
pramonės darbininkams be dery
bų algos keliamos jei pragyve
nimas pabrangsta. Valdiškos sta 
tistikos rodo, kad pragyvenimas 
pakilo tiek, kiek niekuomet JAV 
istorijoj. 

Iš to algų pakėlimo pasinau
dos apie milioną darbininkų. 

MADRAS, Indija, rugp. 20. — 
Pietinėj Indijoj pusė miliono( 
žmonių badauja. Badas ištiko 
dėl neužderėjimo. O neužderėji-
mas ištiko dėl sausrų. Badaujan 
tiems dalinamas maistas. Stočių, 
kur maisto gaunama yra 1.900. 

Sudegino S900 
HARRISON, Ark., rugp. 20. 

— Moteris Clyde E. Villines tu
rėjo $900. Pamanė, kad saugiau 
sia vieta tiems pinigams tai 
šiukšlių dėžė. Ten juos ir pasidė
jo. Viskas buvo gerai iki ji su
manė pripildytą dėžę išvalyti ir 
šiukšles sudeginti. Apie ten pa
dėtus pinigus tik tada atsiminė, 
kai šiukšlės, popieriai ir pinigai 
pečiuje supleškėjo. 

Ui didesnę prekybą 
LONDONAS, rugp. 21. — Ki

nijos komunistinė valdžia prane
šė Anglijos vyriausybei norą, 
kad prekyba tarp Anglijos ir Ki 
nijos būtų padidinta. Apie norą, 
kad ta prekyba būtų didinama, 
buvo rašyta kinų spaudoje. Da
bar papildomai apie tai Kinijos 
valdžia oficialiai pranešė Angli
jos vyriausybei. Mat jau gegu
žės 20 d. Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Eden parlamente 
pareiškė, kad priseis prekybą su 
Kinija visai nutraukti. Tas pri-
seiną daryti dėl įvairių varžymų 
iš Kinijos pusės. Tas ir buvo vy 
kinama. Anglams prekyba su Ki
nija pasidarė ne tik nepelninga, 
o nuostolinga. Dabar Kinijos no
toje sakoma, kad dėl abipusio 
labo anglų ir kinų prekyba tu
rėtų būti ne mažinama, o didi
nama. 

ST. PAUL, Minn. — Ted Mo-
sio, kuris buvo miesto skirtas 
žiūrėti, kad butų naikinamos 
piktžolės, gaminančios šienligės 
dulkes, neatsiekė savo tikslo. 
Pats susirgo šienlige taip, kad 
turi būti namie. 

pajamų ir turės mažesnį defici
tą, negu manė metų pradžioj. 

Pradžioj metų prezidentas bu 
vo apskaičiavęs, kad išlaidų bus 
85.5 bilionai dolerių. Dabar ma

tosi, kad bus galima apseiti su 
79 bilionais dolerių. 

Pradžioj metų buvo spėta, kad 
pajamų bus 71 bllionas dolerių. 
Dabar išrodo, kad tebus 68.7 bi-
lionų dolerių. 

Kariniams reikalams bus iš
leista 2 nuoš. mažiau, negu bu
vo apskaičiuota. 

Nuo munšaino mirė 5 
NIAGARA FALLS, N. Y., 

rugp. 22. — Nuo nuodingo mun
šaino mirė 5 vyrai. Kai to mun
šaino išgėrusieji vyrai susirgo, 
tai buvo nugabenti į ligoninę. 
Juos gelbėti buvo pervėlu. Vie
nas prieš mirsiant gydytojui sa
kė, kad jis gerdamas prarijo ko
kių tai „pilsų". Iš to policija da
ro spėjimą, kad toje vietoje, kur 
munšainas buvo parduotas, yra 
parduodami ir narkotikai, Daro
mi tyrinėjimai. 

Išdegi daug ittliko 
ELSINORE, €al. , rugp. 21. — 

Kalifornijoje siautė keturi miš
kų gaisrai. Išdegė 8.000 akerių 
miško. Kovoje su gaisru žuvo 
vienas gaisrininkas ir 4 apdegė. 
Be to sudegė vienas girininkas. 

Kodėl neatėjo teisman? 
SYDNEY, Australija, rugp. 

21. — Karališka komisija čia bu
vo pradėjus tyrinėti svaigalų 
biznį. Į teismą buvo šaukiamas 
ir policijos viršininkas. Jis ne
pasirodė. Kodėl? Buvo girtas. 
Buvo pasiųstas gydytojas patik
rinti. Sugrįžęs gydytojas iš po
licijos viršininko namų į teismą 
pasakė, kad policijos viršininkas 
taip girtas, kad nesukalbamas. 

Italijos norai 
ISCHIA SALA. Italija, rugp. 

21. — šioje nedidelėje Italijos 
saloje Italijos karo ministeris 
Randolfo Pacciardi ir JAV ar
mijos sekretorius Pace turėjo 
pasikalbėjimą. Italijos ministe
ris išdėjo amerikiečiui Italijos 
ekonominę ir politinę būklę. Nu-

• rodė, kad Italijoj Amerika turi 
daugiau duoti užsakymų gink
lams gaminti. Italija turi daug 
bedarbių ir Italijos pramonė tiek 
išvystyta, kad karinius užsaky
mus be vargo gali atlikti. 

Be to Italijos ministeris kal
bėjo su amerikiečiu apie Triesto 
likimą. Tą miestą savinasi Ita
lija ir Jugoslavija. Dabar ten 
yra sąjungininkų įgula ir jo li
kimas kabo ore. Tas nesutari
mas trukdo Italijai sudaryti 
draugiškus santykius su Tito. 
Be to miesto likimo išsprendimo 
negalima sudaryti Italijos — Ju
goslavijos — Graikijos — Tur
kijos pakto. Bandoma surasti ko 
kį nors abiem pusėm patinkamą 
būdą išrišti Triesto klausimą. 

PHILADELPHIA, rugp. 22.— 
Kun. Hickey, vyriausias augusti-
nijonų kongregacijos generolas, 
atvyko Amerikon iš Romos ap
lankyti čionai savo kongregaci
jos provincijas. Jis yra pirmuti
nis amerikietis, kurs buvo iš
rinktas tos kongregacijos gene
rolu. Be kito ko jis nurodė, kad 
šiais laikais, kaip ir senovėje 
krikščionių persekiojimai tik su
stiprina tikėjimą. Sakė, kad da
bar pagal jo gautas žinias, ana
pus geležinės uždangos, nežiū
rint į erodiškus persekiojimus 
tikėjimas tebėra gyvas ir stip
rėja. 

Romoj jis yra apsigyvenęs 
Villanova, kolegijoj, kurios pre
zidentu jis buvo 1925—26 me
tais. Jis dar pareiškė, kad Čeko
slovakijoj kunigai, kurie prie na 
cių buvo uždaryti stovyklose, da
bar jie yra stovyklose prie ko
munistų. 

Mirė bankininkas 
SAN FRANCISCO, Cal., rugp. 

21. — Garsus Rankininkas Ma
rio Gianini, 57 m. amžiaus, mirė 

iFranklin ligoninėj. Jis ten gu
lėjo nuo kovo 10 d. Jis buvo 
Bank of America prezidentas. 
Prieš tris metus ir du mėnesiu 
mirė jo tėvas, kurs Kalifornijoj 
sukūrė didžiausią finansinę įs
taigą. Jo tėvas buvo atvykęs iš 
Italijos. * 

BELGRADAS, rugp. 21. — Ju 
goslavijos karo vadovybė di
džiuojasi savo laivynu. Tvirtina, 
kad dabartinis laivynas esąs di
desnis, galingesnis ir aprūpin
tas geresne vadovybe, negu prieš 
antrąjį pasaulinį karą. 

• Prancūzų naujas keleivinis 
laivas Antilles turėjo pirmon ke
lionėn per Atlantą išplaukti spa
lio 3 d. Dabar del kokių tai prie
žasčių ta kelionė atidėta. 

Kovon prieš nešvarią spaudą 
MANILA, Filipinų salos, rugp. 

22. — čia prasidėjo ir įsisiūbuo
ja kova prieš nešvarią spaudą. 
To judėjimo priešakyje yra mo
teris Sussana Q. Ganibi. Ji tar
nauja policijoj ir turi leitenantės 
laipsnį. Ji atsišaukė į katalikiš
ką laikraštį „The Sentinel", 
kviesdama visuomenę į talką. 

Nešvari, pornografiška spau
da yra draudžiama įstatymais ir 

i nusikaltėliai traukiami teismo 
atsakomybėn. Bet tokia spauda 
yra platinama slapta. Visi yra 
kviečiami pranešti policijai apie 
tokius šmugelninkus ir kviečia
mi teisme prieš tokius nusikaltė
lius liudyti. Prolotas Narciso 
Gotpayad atsiliepė pirmas ir po
licijai pranešė, jog jo parapija 
kooperuos su policija kovoje 
prieš nešvarią, pornografiška 
spaudą. 

Anglai atsiliko 
LONDONAS, rugp. 21. — 

Apie 10 nuoš. Anglijos naujokų 
yra atsilikę moksle. Iš jų 18 
nuoš. yra beraščiai. Anglijos ka
ro vadovybė pripažino, kad apie 
ketvirtadalis naujokų esą ma
žiau išmokslinti, negu 12 metų 

'vaikai. Tas reiškinys išaiškina-Su gaisru kovojo 325 vyrų. 
• Iš automobilio ties Black1 mas tuo, kad karo metu šeimos 

Rock, Ark., pavogtas nedidelis 
seifas (spinta), kur buvo $65. 
000. 

Nuskendo JAV laivas 
DOVER, Anglija, rugp. 22. — 

Anglijos kanale del didelios vie-
sulos susidaužė Amerikos preki
nis laivas VVestern Farmer su 
Norvegijos tankeriu. JAV laivas 

VVASHINGTON, rugp. 20. — 
Sen. Dirksen, kuri praėjusį sek
madienį per pamokslą prezbite-
rijonų pastorius Graebel išpeikė 

truko perpus. Jo 37 jūrininkai I «* P^adinimą gub. Stevensoną 
buvo išgelbėti. Kaikurie iš jų bu-' blogiausiu gubernatorium šio 
vo sužeisti. Trukęs laivas tuoj Į Šimtmečio, savo tvirtinimo neat-
nuskendo. įsižadėjo. Sakė, kad iš tikrųjų 

Norvegijos tankeris nedaug te ; taip esą, kaip jis sako. Toliau pa-
nukentėjo. 

Gub. Stevenson, demokratų 
kandidatas į prezidentus, išvyko 
į VVisconsino valstybę trumpoms 
atostogoms. 

sakė, kad jei pastorius Graebel 
ateityje norės ginti savo gerbia-, kos jaunoji karta sudarys an 

buvo iškraustytos, daug šeimų 
pakrikdyta, s toka mokyklų. 

Tuo pat karfti laikraštis „Lon-
don Mirror" turėjo labai ilgą 
straipsnį apie Amerikos jauni
mą. Nurodo, kad tarp Anglijos 
ir Amerikos jaunimo skirtumas 
labai didelis. Anglijos jaunuoliai 
tenkinasi bet kuo, o Amerikos 
jaunuoliai vis siekia ko nors ge
resnio. Jei nesitenkina turimu 
darbu, tai neaimanuoją, o iešką 
geresnio. Amerikiečiai nebiją ri
zikuoti. Konkurencija Amerikoj 
nemaža, bet amerikiečiai nebiją 
konkurencijos. Straipsnio auto
rius įspėja anglus, kad Ameri-

mą gubernatorių, tai pirma tegul glams didelę konkurenciją ir biz-
pastudijuoja jo gubernatoriavi-niuose, ir pramonėj, ir diploma

tijoj. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vokietijos mokslininkai baigia ištobulinti rakietą, kuri bus 

vartojama pašto reikalams. Jau yra planas rakietomis siųsti liaš-
kus per Atlantą. Hamburge būsianti įtaisyta stotis, iš kur per 
vieną valandą laiškai rakietomis ateis į New Yorką. 

— Japonijos jurininkai buvo sustreikavę, reikalaudami įvedi
mo pensijų. Streikas baigėsi jurininkų laimėjimu. 

— Vakar Havre uoste Amerikos senatorius Capehart su žmo
na sėdo laivan ir grįžta namo. 

— Australijos premjeras Menzies, paskaitęs, kad prez. Tru
man, baigęs tarnybą Baltuosiuose Rūmuose, darys kelionę aplink 
pasaulį, mušė jam telegramą, kviesdamas atvykti ir į Australiją. 

— Prez. Truman išreiškė apgailistavimą, kad kongresas ne-
perleido įstatymo, kuriuo buvo planuojama įleisti Amerikon iŠ Eu
ropos 300.000 ateivių. 

# 
— Vokietijos gen. Erich von Manstein, laikomas kalėjime 

kaipo karo nusikaltėlis, gavo leidimą vykti į ligoninę, kur jam bus 
akies operacija. 

— Amerika būva paskolinus Vokietijai 11 žvejojimo laivų. 
Dabar ten tie laivai jau nereikalingi ir jie bus grąžinti Amerikon. 

— Anglijos sprausminiu lėktuvu Indijos premjeras Nehru 
buvo išskridęs į Himalajų kalnus. Skraidė 38.000 pėdų augštumo-
je. Ore išbuvo pusantros valandos. 

— Anglijoj panaikinta kainų kontrolė kavai. 

— Brazilijos vyriausybė padarė patvarkymą įsileisti Ą5.000 
japonų. 

— Raudonoji Kinija padidino savo prekių gabenimą į anglų 

valdomą Hong Kongą, bet nesiskubina pirkti anglų prekių. 

— Bėgyje dviejų dienų Anglijoj susidaužė 6 sprausminiai lėk
tuvai, su kuriais žuvo 11 lakūnų. 

— Iš Vokietijos į JAV atvyksta 8 laikraštininkai. Jie atvykę 
New Yorkan rugsėjo 1Ą d. aplankys didžiuosius laikraščius New 
Yorke, Psiladelphijoj, Washingtone ir Pittsburge. Po to atvyks 
Chicagon. Čia jie įstos į Northwestern universitetą studijuoti laik-
raštininkystę. 

• 

• 
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Visoms Chicagos lietuviu kataliku 
draugijoms ir organizacijoms 

P A D f i K A I TADO BALCICNO 
Reiškiu savo giliausią padėką PRECIZIŠKAS L A I K R O D Ž I Ų 

gerb. Dr. Z. Danilevičiui ir poniai TAISYMAS 
Danilevičienei už ilgą gydymą ir ,„ 1 K f t w M . y m -... 
visokeriopą pagalbą man esant d i - j 4 1 D 0 w # ^ 3 r a 9T"> XA' ' u o * A 

Rnaasin mon 26-28 d Detroi aukas. To paties ir šiemet kon- įdėliam varge. Mano sveikata tiek' Lą»krodžiai elektroniškai patikrina-
RUgSejO mcn. 40 ̂  a. W*Y. " u , f# .„ ^ . , lJA, D a e e r e i n . kari inu a«H„ H^KH m Ir atnaujinami. Atstovybės visose 

Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

Mokslo besiekiantiems 
Nors ir neperdidžiausioje Cle 

velando lietuvių kolonijoje, bet 
vien tik iš naujųjų tremtinių 

te, Hotel Statler, įvyksta AL 
RK Federacijos šaukiamas kon 
gresas. Sis kongresas yra visų 
mūsų katalikiškų draugijų kon 
gresas, tik Federacija, būdama 
draugijų centru, imasi iniciaty
vos jį sušaukti. Kongrese bus 
svarstomi katalikų reikalai, jau 

Šventinama naujoji lietuvių 
bažnyčia 

Naujosios lietuvių parapijos j n j m 0 problemos, labdaros dar 
Nepaliaujamos Pagalbos Pane-1 bai, lietuvybės išlaikymas Ame-

jaunimo tarpo augštąsias Ame- les Švenčiausios bažnyčia bus rįkoje ir daug kitų dalykų. Kon 
rikos mokyklas lanko per 30 j pašventinta spalio men. 8 die- g r e sas kreips labai didelį de-
jaunuolių. Baigusiųjų gimnazi- ną. Didelėse Iškilmėse bus at-. m e s į į tai, kaip sustiprinti veik-
jas, deja, yra žymiai didesnis švęsta ir parapijos 20 metų įsi- j i ą u ž Lietuvos išlaisvinimą 
skaičius. Vieni iš jų studijų 
nepradėjo, neturėdami lėšų, ki
ti bijodami vargo ir sunkaus 
darbo, dar kitus suviliojo au
tomobiliai bei kitos Amerikos 
naujenybes ir nuėjo pinigo 
"kalti" į fabrikus. Šitos dvi 
paskutinės kategorijos daro la-

kūrimo sukaktis bei pagerbtas Kongrese bus paminėta Mo-

gresas laukia iš Cnicagos lie
tuvių katalikų draugijų. 

J Detroitą traukiniu galima 
nuvažiuoti per 5-6 valandas. Au 
tobusu — 8 valandos. Biletų 
kaina autobusu $12.21, trauki
niu $21.45 į abi puses. 

Kadangi kongresas įvyksta 
savaitgalyje, t. y. penktadieny
je, šeštadienyje ir sekmadieny
je, pasukite visi Detroito link 
ir skaitlingai dalyvaukime ka
talikų Kongrese. Detroitas lau
kia mūsų. 

1 

pagerėjo, kad jau galiu dirbti, 
P. Balčiūnaitė 

1456 West 54 
Cleveland 2, Ohio 

tfj 
mm*t*ęmm 
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Be draugų jos vadovas kun. klebonas J. j ^ . ^ V a l a n č i a u s 1 5 0 m c t ų gi- j 

M S E S Fondo p**į** rm0rKkvtkuDomv9BrtX; ™ W f T a m S t a " * 
L.K.F. Clevelando skyriaus, * £ - * f C u a T aoie vvfku k a i ' k a d P 1 6 Š t a * a t U k a i V i e n a S 

1 pamokslas, paskaita apie vysKu i KiAiniiii? 5 d. | Cleve-1 V*™™1 

Akių tatuiravimas 
Pasitaiko, kad nelaimingi at

sitikimai taip sužeidžia akis, 
kad jos nebeįstengia atskirti 
spalvų. Jeigu tai paeina nuo 
raginės pievelės sužalojimo, 
mokslininkai išmoko ją tatui
ruoti, prileisti atitinkamų spal
vų, kai j i sugyja, ir tada ne
laimingasis vėl mato spalvas. 
Šios srities specialistu yra Du
ke universiteto chirurgas dr 
K. L. Pickrell. 

10-8 vai. vakaro. 

kviečiamas spalių o u. , v , — M V a l a n č i i r p a s k a i t a prof. 
landą atvyksta Chicagos lietu- V i t k a u s a k t u a l | a l B š i ų d i e n u 

vių teatras su O'Neilio drama 
bai didelę klaidą taip lengvai "Anna Christle". Veikalas rėži-1 

suotas ir pastatytas akt. Jur
gio BlekaiČio. 

Rugsėjo 7 dieną Kultūros 
Fondas šaukia iškilmingą su
sirinkimą Rugsėjo aštuntajai 
paminėti. Bus paskaita ir me
ninė programa. Minėjimas 
įvyks lietuvių salėje. 

Trumpai 
— Dr. Jenas Sukarevidius iš

laikė valstybinius egzaminus 
Columbus mieste. 

— Dr. M. Vaitenas, turįs 

pamiršdami teisingąjį posakį: 
"Mokslas kartus, bet jo vaisiai 
saldūs". Ir tikrai, nieko nepra
laimės tie jaunuoliai, kurie 
nors ir su karėliu laikinai pri
ims kitų jų draugų pajuokas 
dėl mašinų ar televizijų neturė
jimo. Greita ateitis parodys, 
kurie buvo teisingą kelią pasi
rinkę. 

Clevelande gyvena nemažai 
ir tokio jaunimo, kurie yra stu
dijas nutraukę dėl emigracijos. 
Nevienas jų norėtų jas vėl at
naujinti, bet neturi tikslių in
formacijų, kaip tai padaryti. 

Artėjant mokslo metų pra
džiai, Lietuvių studentų sąjun
gos Clevelando skyrius šį sek- ^ Ramanauskas, atlikęs 
madienį, rugpjūčio 24 d., 11:30 apmokymą, paskirtas l Alaską 

i /7 ~„~~*\ w,,*Mii ir jau dirba kanų ligoninėje. 
vai. (tuoj po sumos) lietuvių , J J • J 

i- » i i„*,. «„«;.v^ u. — Ateitininkai ir skautai sia 
salėje saukia platų jaunimo ir j . 
visų besidominčių studijomis , m e sezone PasUtys K. Binkio 
platų informacinį susirinkimą, .veikalą.^ "Atžalyną". Rengia 
Atsilankę tikrai įsitikins, kad ,p- M a ^ 1 * 8 ; v . _ 

i ~ .VA „-« i0Koi i — Radio Valandos gegužine 
studijų galimybes yra labai | _. * * 

I a č i ( į jjvyks rugsėjo men. 7 d. para-
i pi jos sode. 

Valtis "Naras" __ Spaudos balius, kuriame 
Iki šio laiko clevelandiečiai, , dalyvaus B. Brazdžionis, S. 

nors gyvendami prie plačiųjų (Santvaras, H. Kačinskas, A. 
Erie vandenų, neturėjo jūrų , stempužiene ir Brazaitienė, 
skautų. Paskutiniu metu kelio- , įvyksta rugsėjo 14 d. Slovėnų 
lika jūrų skautų entuziastų su- j auditorijoje. S. G. 
sibūrė į jūrų skautų vienetą . 
"Naro" valtį. Valties vadu iš- | ^ .a iškinkime, kas jie 
rinktas skautas Emanuelis Ja- j Clevelande yra žinomi hetu-
rašūnas. Susiorganizavusieji t u v i a i « . gyveną Supenor Ave. 
kreipė,! į jūrų skautininką VIa- l r t u r * u z e 1 ^ ' U z e i S a v r a l i e" 
dą Petkukauską, kuris sutiko ! t u v i ? gyvenamam rajone, tad 
jiems vadovauti ir instruktuoti. J ie c i a apsilanko. Užeina ir lie-

i tuvių tremtinių. Patys užeigos 
KiMnia Diepholzo gimnaziją i savininkai vaizduoja suprantą 
Clevelandiečiai yra jautrūs pavergtos Lietuvos nelaimes 

lietuviškiems švietimo reika- į r praeitais metais per Lietu-
lams. Iš pavienių asmenų ir i vos nepriklausomybes šventes 

organizacijų surinkta ir jau pa i rinkliavą Tautos Fondui paau

kausimais. Pakviesta guberna
torius VViliams, senatorius Moo 
dy ir kiti. Tad visais atžvilgiais 
šis kongresas svarbus. Bus ir 
linksmesnių valandų — šaunus 
koncertas, bendri pietūs ir t.t. 

Kadangi Detroitas nuo Chi
cagos netoli ir jį pasiekti ne
sudaro didelių išlaidų, tad prar 
somos Chicagos lietuvių kata
likų draugijos ir organizacijos 
jame dalyvauti. Su pasigėrėji
mu prisimename prieš keletą 

be bičiulių Ar jau.turite įsigiję "Sūduvos* 
K:iHi.iiiiK:.s žinoma vie- H ^ t ą visiems žinotiną, ypač 

nas, nes negalėjau rasti tam į n a u J a | atvykusiems lietuviams 

darbui draugų. INFORMACIJA APIE JlHHGT, 

AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKubeldt! 
Leidinys labai patogus, kiše* 

Tel. ofiso H E , 4».0«99, re*. l»H. 6-7333 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Gari ield Klvd. 

VAL.: 1—4 ir 9—9 
SeAtad tentais nuo 1 iki 4 vai. p.p. 

išskyrus ketvirtad. u- sekmad. 
• I , i II i • I I 

r*!.: Ofiso VI.7-6588, rez.KE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL..: 1—8 popiet Ir T—S v. vak. 
trečlad \r sekimui, ofisas uždarytas 

ftestad. ' t i k nuo 1—8 vai. popiet 
HezldL 8241 VV. 66TH PLACE 

Tel. : Ofiso IIK.-I-&S-ID, r « / . l l i ; . 1-2:1* 1 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDWOJAS IR CHIRURGAS 

K7K7 80. VVestern Ave. 
V A Ii.: trečlad Ir sefitad., pagal su-

HM: itit i uiiii: kitodits dienomis nuo 
t iki 4 ropi«» 7— 9 vakare 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGĄ P 

2700 We#t 7Ut S i 
(pH« CallfornU Avs.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
iki 4 Ir nuo 7 iki 9 v.v. šefitad. nuc 
2 lkl 4 • . treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. GRo. 8-1821 
jei neatalilepla Vlnoennee 6-8900. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YAnlH 7-9778 

Mokykloje 
Mokytoja: — Onyte, tavo 

tėvelis mėsininkas, tai pasakyk 
iš ko daromos dešros. 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

metų įvykusį katalikų kongre- "-©tuviu dienraštis, o skelbimu 

plačią pacientūrą ir nuoširdus 
visuomenės veikėjas, buvo sti-1 t e r ų g . g o s > A ' L R K S kuopų, Šv 
priai susirgęs, bet jau ligoms į V a r ( J o d r _ j ų y k i t ų N e t i r j a u . 
sveiksta. ę

 no3 s odalietės ir senesnio am-
N žiaus tretininkai ir Maldos A-

paštalavimo dr-jos dalyvavo pa 
siųsdamos savo atstovus arba 

są, kur iš artimesnių ir toli-, ^^"f. g j . V*1??"*?. S & • • 
mesnių miestų dalyvavo eilė Mo 

tume raudonojo melo fanati
kus, 

Dar žinotina, ka,d, be jų, to
je pačioje "Vilnyje".,.garsinasi 
ir kiti keli įmonininkai. St. P. 

OnytS: — Mačiau, bet ne- n m į 0 formato. 
galiu pasakyti, nes tėvelis už- . 
, ,,- Siame Infirmaciamame lei-
araude. ,. . , , 

dmyje be kalendanumo jdetas 
plati informacija apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
ntlinj socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, Jvairfls 
adresai;- pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir kt., be to 

(atspausdintas naujas pašto ta-
I rifas ir kit. informacijos. 

šio leidinio kaina—40 centu. 

Ofiso teleffonas Vlrginla 7-1886 

DR. AL RAčKUS 
GYI}Y*i*AS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenae 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl S:00 » 

trečlad. Ir sekmad. tik susitarus. 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia Htiklus Ir rėmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, m 

•aukite — YA 7-7881 
Priima: vakarais 6 iki 9, iestad.: 
10 ryto iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0554, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

4 7 4 0 S o . A s h l a n d A venų© 
(antras augštas) 

OFISO VAL,: Nuo 10 iki 12 v. ryto. 
OflHjt t * r- 'dfnci.iH—YArd* 7-3526 

DR. G. J. BYLAITIS 
VlJaaa,1 vaito/, nervų gydytojas l n u o

v
2 i k l 4 v' p p ' ; DUO 7 i k l 8 : , ° 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
i r»,i|ii»i >)i» A v e . siauryt.kamp.) 

Va'., antra* . 2-4, 6-8; ftuštad. 1-5; 
piniiad. Ir k.-tvirt. 6-8; trečlad. ir 

PpUHtl i 2: 31) - G tik sušilai UH. 

m S>U4HB> ! ! « • » ( )4HBB> 114 

VESTUVIN8S NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
<^ 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin PhotoStudio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrgirta 7-2481 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

•>l ; oiiso U'A. o-.nJMJ, rez. 00 .4 -U87 

DR. Z. DANILEVI61US 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (Išskyrus šeatad. ir sekmad.) 

Nuo 1 Iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 VV. 63rd St 
Ofiso TeL REliance 6-4410 
ItezkL telef. GRovehlU 6-0617 

Valandos: 1-1 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrgtaila 7-7097 

> 

• > t>i* 

•f 
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siųsta per tūkstantis dolerių 
Diepholzo vargo mokyklai. Su
sidaro ir atskiros žmonių gru
pes, kurios pasižada išlaikyti 

ko j o 50 dol. 
Visa tai yra gražu. Bet rei

kia atversti ir antrąją medalio 
pusę. Taigi čia minimos įstai-

pavienius gimnazijos mokinius, j g 0 3 savininkai palaiko ir da-
"Dirva" savo Nr. 33 paskel- b a r t i n i l * L i e t " v o s pavergėjų 

be, kad Tautinės Sąjungos sky- amerikoniškus rėmėjus - jie 
riaus nariai pirmieji sutiko i f i . ' duoda savo užeigos skelbimus 
laikyti Diepholzo gimnazijos komunaUnci •Vilniai (ziurek 

rugp. 6 d. ir kt. numerius). Si-mokinę Almą Lačytę nuo š. m. 
rugpjūčio 1 dienos, nors nuo 
šių metų balandžio men. 1 die
nos 20 asmenų grupė, vadovau
jama Kosto Paulausko, išlaiko 
IV klasės mokinę Irmą Kalvai
tytę. Dauguma Š103 grupės as
menų dirba Cleveland VVorm 
& Gear ir šarvai Corp. įmonė
se. Ją sudaro: V. Balandą, P. 
Bielinis, A. Bielskis, J. Dumb-
rys, A. Garmus, J. Gravrogkas, 
I. Janavičius, K. J., A. Kaza
kevičius, A. Klimas, A. Kon
čius, K. Marcinkevičius, A. Mi
kulskis, D. Nasvytis, K. Pau
lauskas, V. Petukauskas, Z. 
Pivariūnas, V. Rocevičius, M. 
Smelstorius ir P. Zigmantas. 
Yra ir daugiau pradėjusių su
siorganizuoti grupių. 

Jonas Žygas per Spaudos 

toks Lietuvos laisvės priešų rė
mimas yra priešingas ne tik lie 
tuvių patriotų, bet ir apskritai 
Amerikos ir viso laisvojo pa
saulio demokratijų siekimams. 
Todėl ir tos kavinės lankyto
jams reikia pagaliau išsiaiškin
ti, kas gi jie yra: ar jiems bran 
gesnės pavergtų tautų laisvės 
pastangos, ar raudonojo Mas-

Visl Pittsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgh'o Lletuviy 
Kataliku Radijo Programa. 

— vadovaudami — 

Lietuvos Vyčių Pittsburghe 
JI TRANSLIUOJAMA 

iv u u \ »t-iii Sekmadieni nuo 
1:30 ikl 2:00 v*I. p . p . 

IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

W L 0 A 
RADIJO STOTIES BRADDOCKE 

Visuls reikalais kreipkitės šiuo ad
resu: l.il.hii.'iiiiaii Oatholic IIOIH, I ra
tili* Slalion UI.O.V Ura dile H-k. I M. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ąve.t Chicago 8, Įll. 

R E M K I T E "DRAUGĄ". 
• • (> 'XI TĮ\ !,>.',Ii'- — 

= ^ 
•**-

Įsigykite šią puikią mąstymo knygą dabar! 
H Kun, Dr. J. Vaitkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
ANTRAS TOMAS 

Mąstymai kiekvienai dienai 
nuo pr iešgavėnio iki 2 sekm. 
po Velykų. 

Kiet i g r a ž ū s viršel iai , 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

U ž s a k y m u s s iųsk i t e : 

" D R A U G A S " , 2334 So. Oakley Ave . , Chicago, III. 
• ^ 

ŽILI PLAUKAI PRANYKSTA 
BF, DAŽYMO 

Pulkui mišinys yra galimas da
bar gauti, kuris pakeičia jūsų 
plaukus atgal j natūralią tamsią 
spalvą, beveik kaip magiškai. Var 
tojant kasdien per trumpą laiką, 
palengva, ir stebuklingai pasikei
čia žili į natūralią — atrodančią 
spalvą, šis nėra skubus dažas. At
siminkite, kad tamsūs plaukai 

BILL K'S 
y ^-^Mr. & §lrs. Wni. Kareivai, 
T/GŠ. ^ * * ^ Savininkai 

'b/i **h 
*lsth 

LI0.U0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 

m 
DideliR pasirinkimas 

i n i | M t r l i i o l Ų 

^ 

Jei mes ^<J£M%F 1*1? 
patenkiname šim- ^ < ^ « r y± ^Qfifa '"trg *%„ 
tus kitų asmenų, ^ ^ - 5 ^ 2 ° U* *4ft 
kodėl mes negalėtume ^ ^ C j f t Š & i ? ^ *0 
patenkinti jūsų? Atvykite ir ^^^"""^C?^,*/ 
duokite progos mums jus įtikinti • *' 

Tel.:Oftoo HK.4-2123, rez.PIi.0-H 1K4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 

* Spcc. chirurg-ines ligos 
6255 South Western Avenue 

VAL. kaadien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
SeStad. 2—4 p.p. Trečlad. Ir 

sekmadieniais uždaryta. 
* m m t * * " ^ . ^ ^ • M M B ^ u « M V M M » 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-66»l 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

DR. STRIK0L 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
Seštad. priima tlic Ipagal susitarimą ' V A I - - nuo 2—4 Ir 6—8* trečlad.. see 

Itevld.: 10838 80. Wabash Ave. I „ t a d - l r ««kmad. Uk pagal sutarti 
— _ , j Tel.: 0 « a o YĄ.7-4787, rez. I' l i .6-rt30 

TeL ofiso VI. 7-0600. re*. VL 7-7S08 1 J e i neatsilieps v>r*mln«tl telefonai 
saukite: Mldvvay 3-0001 

OR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Bpeo. moterų U^os Ir akuierija) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer California Ave. 
V A U : 2—4 Ir 6—8 p. p 

Išskyrus sekmadienius. 
• I I P • • t • 

TeL: Ofiso YA.7-11A6, rez.DA.0-1120 

« DR. J. GUDAUSKAS 
QYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
( kampas lfalated l r ' 8 6 - t o s gatv.) 
VAU l-r-4 ir 8 : 8 0 ^ 8 : 3 0 p.p. kas-
ttlen lSskyruš irečia'dlonlus. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 s. I M I 1: \ l l ) AVE. 

'i * 

Of. GRovehlU 6-4020. r. HUltop &-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Kd. 

VAL: 2—4 p. p. Ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad. ir SeStad. pagal sutarti 

Tel. • DfĮso PR.6-3838, rez. KI•:. 7- V100 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 'i:80 
iki 9 vak. Trečiad. ir S.tft. uždaryta 

GRoveĮiUl 6-1505 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 

PRITAIKO AKINIUS 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 

susitarimą Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Marąuette Rd. 

Ofiso Ir huto tel. OL.%2-1381 
Neatsiliepus tol. KKdzlo 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. l!»Mi ri.v Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
ketvirtad. 6:30—9 v. v. SeStad. 10—2 
ir 4—6. Rūtas 1832 So. liti h Ct, 

Telefonas: REUance 5-1811 

DR. WALTER 1. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3025 VVest 501h Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vak. 
Trečiad. pagal sutarti. 

TeL: Ofiso PIL6-6446 n / iii•:. i-:u;,n 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki 8 vak 
Trečiad. ir SeStad. pasai sutart) 

TeL Ofiso CA 6-0257, re*. J»R 8-6050 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYD.YTOJAS Ui CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rczkl. 6600 S. Artessian Ave. 

VAL.: II v. r. iki 3 p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 meiŲ patyrimas 
Tel. YAnls 7-182V 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akla 

IStaiso 
<>iisii.s ir akiniu dirbtuve 
756 We»t 35th Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8, tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10—S p.p 

= 

k vos tirono kruvinas bizūnas9 jaunina išvaizdą. 
Skelbimasis "Vilnyje" rodytų. Jei jūs norite išmėginti ši ne

paprastą mišinį be jokios rizikos, kad jiems yra mieli bizūno ūso-
tieji", o anie 50 dol. gal buvo 
tik priemone įsiteikti lietuviš
kiems lankytojams. 

Kartojame: reikia išsiaiškin
ti. Eiti pas komunistų spaudos 

tiktai pasiųskite šią iškarpą į 
TRYSAN CO., Dept. 506, Peeks-
kili, N. Y. Jie atsiųs jums du $2.-
50 vertės buteliukus už $4.00 plūs 
80 centų taksų mokesčiui. Tai yra 
$1.20 nuolaida nuo reguliarios 
kainos. Jei, kaip jūs pavartosite 

— — 

rėmėjus lietuviui, ypač tremti- f*&} nurodymus ir nebūsite pa-
. . , . . .. . „ u . įtenkinti dol kokios nors priežas-

mui, butų tautinis nusfkaltimas ( t i e s > j Q a u p i n i g a i b u s p i l n a i g r a ž i . 
ir gėda — negi tam pabėgome nami. 
iš Lietuvos nuo ją užgriuvusių i * kioską Diepholzo gimnazijai žmogžudžių, kad čia savo sun-

remti paaukojo 5 dol. kiai uždirbtais pinigai stiprin-

PavardS • • • • . • • • 

Adresas 

Miestas Valstybi 4 

PLANINGAS TAUPYMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigui 
taupyti kas savaite. 
taupyti reikia: senatvei, vaiką mokslui, islgijlmul namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigų, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis. 
i*raUfik taupyti šiandieni 

MUTUAL JeJeraHmmi 
A N O L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. C«rmalc Rd. • Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZANAU5KAS, Pf«i.«Tel. VI rglnla 7-7747 
Savings In.ured te $10,000 by F.S.L.I.C 

Ofl^o telef.: LAfayette 8-3210, Jei 
J? 1 aeatoUleyla šaukite K i \\,W 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTQJA IR CHIRURGĄ 

4146 S. Archer Ave. 
VA.L.: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr., kvtvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, rc/..lti<:-Viouii 

DR. FRANK C. KWINN 
( K V I I f l N S K A S ) 

GYDiYTOJAS IR C H I R U R G A S 
1651 VVest 4 7 t h S t r e e t 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 15 
vai. iki 4 v. popiet Nuo 7 v. Iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir fteStad. vak. 

TeL OflSO GR 0-5399 P R 0-47S2 

OR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2 4 2 * \Vfc8T 68rd S t r e e t 
(kampas 68 ir ArtAslan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir SeSt. 2—4 p. p. Sekm. uždar. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

l^ /aminuoja Pritaiko 
Akis Akinius 
0R. J. i. SMETANA, IR. 

OPTOMETRISTAS 
AKIŲ SPEGIALINTAS 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL.: plriuad. antrad. ketvirtad 
penktAd. 9-30—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, Soštad. 9:80 iki 

12: L&o ikl 6 vai. vak. 
( A n a i 6-0523. Platt Bldg. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTLSTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr.. ketv. 10-12, 2-6, 7-9 op 

penkt 8—6. 7—9 p.p 
3147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 8—8 p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

.DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 ikl 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi ) rytus nuo California 

TeL YArds 7-7773 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2723 VVest 71st S t 
Prifiminio laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehlU 6-67S5 

DR. AKTH0NY VVILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
PriSmlmo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
TelAfonaa OrovshiU 

\ 

• 
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D R A U G A S 
THE LITHTJANIAN DAILY FRIEND 

ASS4 B. Cmkley Ave., Chk««o », III. Td. Virgin* 7-6WO; T-M41? 7-««41 
Kntered aa Seoond-Class Matter March II, 1»16, at Chtcago, Illlnol* 

' Under the A et of March t.1879 
Member of tha Catholio Prena Aas'n 
Publlshed dally. except Sundays, 
Llthuanlan Catholll Press 8ociety. 

• - • • -
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PRENUMERATA: Metam* 
Chlcagoj Ir Cicero] $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoj* $8.00 
Utstsnyja $11.00 

SŪBSCRIPTlON RATE8 
11.00 per year outstde of Chieago 
$9.00 per year In Chlcag-o & Cicero 
$8.00 per year in Canada 
Ferelgn $11.00 per year. 
H metų 8 miu.. 1 m t a 

$6.00 $8.76 $1.85 
$4.50 $8.60 $1.00 
46.60 11.00 $1.86 

Redakcija straipsniu* taiso savo nuoilūra fleaunaudotų straipsnių na
šauto, juos grąžina tik ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turlnj 
neatsako. Skelbimų kainoa prisiunčiamos gavus prašymą. 

Spaudoj ir gyvenime 
I)K. J. DAUGAILIS 

Apie monarchizmą ir pagonybę 
Monarchizmo ir pagonybės 

Lietuviai ūkininkai Amerikoje 
A. VALIUŠKIS, Angola, Indiana 

„Draugo" No. 185 š. m. rugp. vių tarpo randame Amerikos bei 
mėn. 8 dienos Apžvalgos skyrių- Kanados ūkiuose. Daugumas jų 
je Dr. J. Daugailis teisingai pri- gyvena JAV šiaurėje, nors išim-
minė užmirštuosius ūkininkus, tinais atvejais galima atskiras 
skaitlinėmis pailiustruodamas že šeimas' užtikti ir pietinėse vais
iuos ūkio reikšmę JAV. Tiesa, tybėse. 
kad lietuviai, kaip senieji atei- Kol kas neturime šioje srityje 

KELIONES PO ISTORINES VIETAS 
INI. ST. MAZILIAUSKAS, Boston, Mass. 

via., taip r tremtiniai daug.au- u t a „ 9 t a t i s t i n i u d u o m e n U ) ^ 
sia yra įsikūrę arba kuriasi mies l a u k u k a ( J n e t o l i m o j e a t e i t 
tuose, tačiau nemaža dalis mūsų 

(Tęsinys) 
šio refektoriumo sienos, dekoruotos penkiolikto šimtmečio 

žymių dailininkų piešiniais iš vienuolių cistersų gyvenimo, dvelkė 
rimtimi ir susikaupimu ir visiškai nesiderino su triukšmingu po
litiniu darbu. 

Giliau pažiūrėjus, šie kontrastiški vaizdai veda į istorinę per
spektyvą vokiečių tautos likimo. Liuterio ir jo draugų pasiūlytos 

i i* • . x:~ «~,v~«.„a„,« u . -i . . i . , . . - - tada žinosime, kiek mūsų tau 
kitur vis verčia monarchus iš bet ūkininkų reikalais mūsųspau +. ». m t „ ^ B *;«i:«.;0,^ *LMI, , 

. . . . . , . , , , , f tiecių gyvena žialiajame sodžių 
sosto, o tautosakininkai, kaip ,doje pasirodytų daugiau infor- ^e 

macijos. Mums, kaipo žemės ^ j j ateiviai turi įsigiję nuo 
ūkio krašto atstovams, nors lai ' 

dr. J. Balys, įrodinėja, kad kai 
kurie iš jo atstovaujamų pa
goniškų dievų buvo "dievai ne-[kinai ir Amerikos dangoraižių 
buvėliai". 

~Ne tas Vienybes kelios 

Kaikuriuose asmenyse ne-

šešėlyje prisiglaudusiems, labai 
svarbu arčiau su šios šalies ūki
ninkavimo metodais susipažinti, 
nes jų dėka yra pasiektas labai 
augštas ūkio produktingumas. 

JAV rinkimai ir tarptautine būkle 
NORĖTŲ TAIKOS KOR&ffiJ, BET... 

Netrukus įsisiūbuos rinkimų kampanija su visais žinomais 
įkarščiais, patraukiančia^ į save ir plačiosios visuomenės dėme
sį... Atrodytų, kad suintensyvėję vidaus politikos vyksmai tu
rėtų sumažinti visuomenės ir pačios vyriausybės susidomėjimą 
opiais užsienių politikos reikalais. Dalinai — taip. 

Demokratų partija tikrai to norėtų, nes ji, per dvidešimt me
tų turėjusi valdžios kontrolę savo rankose, už tą padėtį la
biausiai yra atsakinga. Tačiau, nepaisant kaip karšta bebūtų apykanta katalikams taip di 
rinkiminė kampaniją, besikomplikuojanti tarptautinė politika dėlė ka (j jį nustelbia meilę N e P a pras ta i daug ko yra pasi-
neduos ramybės nei partijoms, nei jų kandidatams, nei pilie- jr^tuvių, nors tie asmenys ir , m o k v t i &o krašto ūkininkavimo 
čiams. Daugeliui ji rūpės labiau, negu patys rinkimai. ' -

šiuo metu turime dvi skaudžias vietoves. Jomis yra Ira
nas ir NATO. Prie jų tenka pridėti ir Korėjos karą. 

Demokratai, suprantama, norėtų, kad Korėjos karas už
sibaigtų dar prieš rinkimus. Tai būtų jiems didelis dalykas. 
Turėtų kuo girtis. Bet tokių vilčių nėra. Bent šiuo metu taip 
atrodo. Ar Maskvoje įvykstančioji rusų—kinų diktatorių kon
ferencija pasisakys už greitesnę taiką, tai yra didelis klausi
mas. Panmunjom'e vykstą taikos pasitarimai pažangos vis dar 
nepadaro. Matyt, komunistams apsimoka daryti delsimo žai
dimus, šiuo metu tikrai jie su taika nesiskubins. Jie gal lauks 
lapkričio mėnesio. Komunistams, mat, bus įdomu kas bus iš
rinktas JAV prezidentu. Nors jiems tai neturėtų daryti skir
tumo. Juk partijų politinėse programose ir jų kandidatų nusi
statyme užsienių politikos reikalu veik jokio skirtumo nėra. 
Bet jie mano, kad ir toks lūkuriavimas yra naudingas vedant 
šaltąjį karą prieš JAV ir kitas vakarų demokratijas. 

apaštalas Alantas šiuo laikotar t a u t j e č u 4 gyvena ir Amerikos ?e a t l t l n k a m o s bendruomenės r ef 0rmos pasirodė daugeliui vokiečių patrauklios tik dėl žemiškų 
piu turi pergyventi liūdnas va-' iraįmG Rūtų *era kad Si* nri- m s t l t u c i 3 ° s praves surašinėjimą išskaičiavimų ir dėl nacionalinio išdidumo. Įvestas protestantiz-
l n T l l n o *ail*r ta •«; „i^mir tni . . H • 7 * . ' " " J arba kitu būdu suregistruos, ir 
landas: tautos tai vienur, tai minimas nepraeitų nepastebėtas, 6 

savus įvairaus dydžio ūkius, o 
juose ir lietuviško stiliaus dar
želius bei sodus rūpestingai pri-

je jie dirba nuomodami už atly
ginimą vietinių žemvaldžių lau
kus. Jų dalia yra tikrai nepavy
dėtina. Planuojant eiti ūkin, pa-

^ k o s i T k a d ' l ų vyriaus7a"dory"- !organizacijoje. Cia įgytos ž i n i o s ' £ ™ ^ ^ < ^ ™ f r 
bė - tautos meilė Jis sten- : b U S 1&bai. ™ k a h n * < > V r « * » • mažą, bet nuosavą ūkį. 
De uuuos me»e. J I » ateu sugriauto mūsų žemės ūkio „ ' , * . . * , . .* 
giasi visų tautų ir visų laikų a t s t a t y m u i . Lįetuvoje ir ateity- K a d a n g > i r P l a č l 0 J e š a l v J e l š" 
katalikų klaidų (buvusių ar ne j e s v a r b i a u s i ą vaidmenį vaidins svarsčiusiuose "etuvių ūkiuose 
buvusių) naštą ir atsakomybę ūkininkas (reikia laukti, kad šį l a n k o s i - D r a u g a s < < . t a i J° s k l l t l " 
užkrauti ant šių dienų lietuvio 1 kartą jam tai ir valstybiniu m a s ' m i s Pasinaudodami pasidahnsi-

tu bus pripažinta), kad k r a š t e ' m e retkarčiais viena kita aktua 

IRANAS 
Rinkimine^ kampanijos įkarščiai negalės nustelbti ir didė

jančios krizės Irane. Ja reikia rūpintis. Šiek tiek gero laukiama 
iš naujojo vyriausybės vadovo Mossadegh'o. Jis yra pasižadė
jęs krašto padėt} stabilizuoti. Tačiau jo pastangos gali būti 
tuščios, nes jis yra apsuptas labai kraštutinių, neatsakingų žmo-1 alino, nenuskriaudė, kaip dabar 
nių. Šitie ekstremistai yra panaudoję raudonųjų pagalbą, kad ; per nepilną dešimtmetį tai a t 

vien todėl, kad jis katalikas. 
Tuo keliu eidama ir "Vienybe" 
rašo apie Lietuvos lenkinimą 
per bažnyčias. 

Senas jau tas jų ginklas, 
visiems žinomas ir visiems nu
sibodęs, bet kai neturi geres
nių, verčiasi ir tuo. 

Jei jau kalbėti iš to punkto, 
tai niekas ir niekada Lietuvai 
tiek n'ėra padaręs skriaudos, 
kiek dabar jai daro netikintieji. 

Niekas per kelius šimtme
čius tiek nepadarė Lietuvos 
nutautinimui ir tiek jos nenu-

visi būtų sotūs ir apsirengę. 
Jei Šiandien lietuviai taip ga

biai kuriasi neįprasto pasaulio 
miestuose, tai pirmoje eilėje rei 
kia dėkoti mūsų kaimietiškai kil 
mei, kuri išaugino sveiką, gyve
nimo audroms atsparią kartą; 
antroje eilėje, dėka mūsų mies
tų, kurie nors rodė didelę tenden 
ei ją sumiesčionėti, bet dar ne-
pertoliausiai nuo žaliojo kaimo 

lia, ūkininkams naudinga, min 
timi. 

Gyvulininkystė 

tebuvo nubėgę/Jie suteikė paty-j b e t a r p e jų j r aukštai ūkinin 
rimo ,kaip kurtis miesto sąlygo
se, nors ir svetimose. Todėl lie
tuvis neišsigando plačiojo pašau 

grąžintų Mossadegh'ą valdžion. Ir jei jam nepavyks dabartinės 
krizės sėkmingai likviduoti, yra didelių pavojų, kad komunistų 
Tudeh'o partija gali pasigrobti Irano valdžią į savo rankas ir 
pasidueti Maskvos dominacijai. Tuo būtų užduotas labai skau
dus smūgis ne tik Didžiajai Britanijai, bet JAV ir kitoms va
karų demokratijoms. Atsižvelgiant į tai, Irano padėtis negali 
nerūpėti šio krašto politikams, nepaisant kaip jie bebūtų užimti 
rinkiminės kampanijos darbais. 

VAKARŲ EUROPA 
JAV politikai ir diplomatai negali nukreipti savo dėmesio 

ir nuo Vakarų Europos padėties. Atrodo, kad Lisabonos kon
ferencijos įkaitintasis optimizmas vėsta. Susitarimų vykdymas 

mobilizavimas vyrų ir ginklų gamyba, kaip jau rašėme 
prieš porą dienų, neina pageidaujamu spartumu. Britai skun
džiasi negalį paskubinti gynybos darbų. Pinigų pritrūkę. Be 
stipresnės finansinės pagalbos iš Amerikos ir Prancūzija nega
linti sparčiau pajudėti. Belgija pergyvena streikų bangą (net 
su riaušėmis), todėl nebeima į kariuomenę tiek vyrų, kieK bu
vo numatyta ir kiek NATO kvota reikalauja. Be to, gen. Eisen-
howerio vietą užėmęs gen. Ridgway nesąs tiek įtakingas ir di
namiškas organizatorius, kaip buvo jo pirmtakūnas. 

liko Lietuvoje šeimininkaują 
netikintieji, bedieviai. Jų val
domoj Lietuvoje tik ašaros, 
kraujas ir mirtis. 

Uotus bibliografas 
Jeigu mes šiandien turime 

vertingą leidinį "Knygų Lenty
na", tai tik dėka pulk. <A Ru-
žancovo atkakliam uolumui, ku 
rio patyrimą ir energiją įver
tino net Vlikas, paremdamas jo 
to bibliografinio biuletenio lei
dimą. Neseniai išėjo jo 5 — 6 
numeris, ir tai bus neįkainuo
jama medžiaga mūsų tremties 
literatūros istorijoje. 

Pažanga 
• 

Sklaidau naujai atėjusį "Ko
lumbijos Lietuvio" numerį. Iš-

lio miestuose, bet žingsnis žings-! S r i n d u s gyvulininkystei klėstė 
nin su jų tempu žengia, kai kur ' *•* 

įtampa dėl Berlyno šiek* tiek yra atslūgusi. JAV militari- | augęs į puošnų ir turiningą žur 
niai autoritetai mano, kad bent tuo tarpu pavojų ten nėra. Va
karų Vokietija taip pat šviesiau atrodo. Dr. Adenauerio veda 
mos politikos opozicija yra žymiai susilpnėjusi. 

nalą. Viršelis papuoštas kolum-
bįečio dailininko Perez Latorre 
paveikslu "Lietuvė kaimietė". 
Visame žurnale gausu illiustra-
cijų, kaikurios — specialiai pri
dėtuose kreidinio popieriaus ke 

PADĖTIS KITUR 
Šviesiau ir Egipte. Gen. Naguib yra atsistojęs valdžios 

priešaky. Jis yra pusėtinai stiprus vyras. Pašalinęs iš sosto ka
ralių Farouk'ą, vidaus politiką kreipia kraštui naudinga kryp- tūriuose puslapiuose. Įvairus 
timi. Gal būti naujų spaudimų ir naujų "sprogimų" viduje, bet, turinys, plati apžvalga. Žinant, 
kaip jau atrodo, jis turi dalykus savo griežtoje kontrolėje ir ;kad Kolumbijoje ne tiek daug 
duos kraštui pastovią vyriausybę. Jos pastovumas, pagaliau, i lietuvių, reikia ypatingai pasi-
daug pareina ir nuo britų. Jei jie, britai, laiku pasiūlys Egip- | džiaugti šio žurnalo leidėjo ir 
tui tinkamas koncesijas, netrukus galėtų prieiti prie susitari
mo ir dėl Sudano ir Suezo kanalo. O tai britams yra veik gyvy
binis klausimas. 

Indokinijoj tuo tarpu taip pat yra ramu. Savo laiku Pran
cūzija pagrasino ištraukti iš ten savo kariuomenę, jei JAV ne
duos jai pagalbą. Tas klausimas dabar jau nebekeliamas. Pa* 
galiau, prancūzai ir norėdmi negalėtų pasitraukti iš Indokinijos. 
Dėlto Washingtonas yra ramus. 

To viso išvadoje tenka pasakyti, kad šiuo metu tarptauti
nėj politikoj nėra nieko tokio, kas rodytų, kad Sovietų Sąjung* 
bet kur galėtų pradėti naują agresiją. Tačiau visi gerai žinom, 
kad Rusija nesustoja rengusis karui. Net atominių bombų ga
myboj ji daranti pažangos. Todėl, nepaisant, kad šiuo tarpu ir 
nėra naujos bolševikų agresijos pavojaus, JAV (rinkimai ar ne) 
turi akylai būjiėti, stiprinti savo gynybą ir savo draugus už
sienyje remti. 

įdomūs pareiškimai 
Gen. Eisenhoweris pareiškė, kad per pastaruosius dvide

šimt metų (demokratams kraštą valdant) socialinių reformų 
srity nemaža pažanga padaryta. Gub. Stevensonas mano, kad 
VVashingtonas yra reikalingas atmainos ir naujų veidų vai- 'karnos proporcijos jaunų žmo-
džioje. Jis tai duosiąs. Jei rinkiminė kampanija ir toliau eis ši- ;nių palaikyti gamybai 

net pralenkdamas vieyinius. Vi
sa tai mus įpareigoja savajai 
ūkininko žemei! 

Buvusieji ūkininkai 
Nenuostabu, kad daugiausia 

lietuviai kuriasi miestuose, neiš
skiriant nei buvusių ūkininkų. 
Miestuose yra geresni uždarbiai 
darbininkui. Visi kultūriniai cen
trai, parengimai yra čia pat. 
Vaikai turi progos lankyti lietu
viškas mokyklas, kas yra už vis 
svarbiausia! Iš kitos pusės, dar
bas ūkyje į laikrodį nežiūri. Kai 
puaskubomis reikia įvykdyti se
zoninius darbus, poilsis čia neži
nomas. 

O vis dėl to mūsų buvusieji 
ūkininkai, šiandien miesto dul
kėmis maitiną savo plaučius bei 
fabriko dūmuose dūsta daug lai-

mas suskaldė vokiečių tautą, įstūmė ją į 30 metų trukusius tar-
pusavius karus ir toliau tas pats protestantizmas falšyvai for
mavo vokiečių dvasią, jų tautos charakterį. Tik dėl to galėjo taip 
trumpu laiku išbujoti Hitlerio nacionalsocializmas, pasidaręs dau
gumui vokiečių artimas, savas, kaip tautos dvasios išraiška. Są
moningas katalikas niekuomet negalėtų būti hitleriškas nacis. # 
Taip ir buvo su praktikuojančiais Vokietijos katalikais. 

Protestantizmui čia įsiviešpatavus, kurį taip uoliai globojo 
žiuri. Naujieji ateiviai dar tik Wuertembergo hercogai, septynioliktame šimtmetyje šis vienuo-
pradeda pirktis ūkius. Daugumo l y n a g b u v o p a n a i k i n t a s i r j o rūmuose buvo įkurta protestantiška 

mokykla. Vėliau VVuertembergo karaliai pasiėmė juos sau ir nau
dojo kaipo medžioklės pilį, o paskutiniajam jų teko čia ir gyve
nimas užbaigti. 

Vokietijai pralaimėjus pirmąjį Pasaulinį karą, griuvo vokie
čių kaizerio sostas; tuo pačiu nebeteko galios ir visi vokiškieji ka
raliai. Wuertembergo paskutinysis karalius buvęs labai geras, 
visą laiką rūpinęsis savo visų žmonių gerove ir progresu. Vokie
čiai jį net tautos tėvu vadina. Tačiau revoliucinėse nuotaikose ir, 
žinoma, dėl savo dinastijos klaidų ir nusikaltimų ir jis buvo viešai 
puolamas ir niekinamas. Jam atsisakius nuo krašto valdymo, nau
jasis demokratinis krašto kongresas vistik paskyrė jam gyveni
mui užbaigti šią medžioklinę pilį ir, garbės raitelių eskadronui ly
dint, buvo jis pagarbiai išlydėtas iš Stuttgarto. Tačiau kada po 
kelerių metų čia mirė, jis įsakmiai prašė, kad vežant jo kūną lai
doti į karališkos šeimos kapą Liudvigsburge, nevežtų jo per sos-

Šiame turtingame krašte ne-1 tinės miestą, bet aplenktų jį, ir tyliai palaidotų, kad vėl kas nors 
paprastai puikiai yra išbujojusi j nepradėtų reikšti jam paniekos, 
gyvulininkystė. Įvairiausių pa- j CARŲ DOVANOTAS VAINIKAS 
šarų čia yra perteklius (jei ne-, Netaip seniai čia prancūzų okupacinės valdžios gubernato-
ištinka kurios krašto dalies gam | r į u s iškilmingai perdavė šiam vokiečių kongresui ir jų vyriausybei 

Wuertembergo karaliaus karūną ir kitus valdžios ženklus, prancū
zų paimtus Vokieitją užimant. Šios milioninės vertės brangeny
bės, padarytos maždaug prieš pusantro šimto metų ir padovanotos 
to laiko Rusijos caro VVuertembergo karaliui, kuris buvo vedęs jo 
dukterį, vokiečių buvo saugojamos valdžios banko seifuose Stutt-
garte. 

Vienuolių miegamasis kambarys buvęs čia bendras — didžiu
lė salė, kuri dabar paversta muziejumi. Vidurinių amžių kovos 
šarvų ir ginklų ir medžioklės trofėjų. Vienuolyno visi pastatai yra 
senojo vokiečių gotiko stiliaus, su labai stačiais, augštais stogais; 
po stogu yra dažniausiai daugiau augštų, negu tarp normalių sie
nų, šiaip, viduje primena senuosius Italijos vienuolynus — užda
ras kiemas, aplink einanti atvira kolonada su stilingais skliautais. 

Neseniai ši vieta vėl buvo dėmesio centre. Prancūzų policija 
surado čia jau ketvirtus metus begyvenančią vyriausią Vokietijos 
moterų nacių vadę. Atvyko ji čia, karui pasibaigus, su savo tre
čiuoju vyru ir prisistatė padirbtais dokumentais, kaip karo pabė
gėliai iš Rytprūsių. Buvo jie čia priimti ir ramiausiai sau gyveno. 
Ji buvo nacių vadė ir ideologe: Hitlerio pavedimu formavo Vo
kietijos naces moteris daugelį metų. Ji — moteris dar jauna, ta
čiau jau trylikos vaikų motina, gaji kaip vinkšna, gudri kaip čigo
nė — tikras „žemės vaikas". 

Palikome tuos tylius, praeitimi kalbančius, vienuolyno kori
dorius ir vingiuotu laiptų keliu pro susimąsčiusius, miško ošimo 
besiklausančius, skliautus grįžome į slėnio viešąjį kelią, mąstyda
mi ,kokie likimo posūkiai šias vietas dar užtiks, kas jose gyvens 
ar slapstysis... 

„LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO II" DUKTERYS 
Kitą dieną vykome į svečius pas dukteris „Lietuvos karaliaus 

Mindaugo II", į Lichtenšteiną, apie 20 mylių nuo Tuebingeno. Iš 

tos nelaimė, kaip šiuo metu saus 
ros paliestose pietinėse valsty 

kavimo žvilgsniu stovinčioje 
Kentucky valstybėje), o pašarų 
gausumas kaip tik ir sudaro pa-

Tačiau yra ir bėdų; kita šios 
gražios ūkio šakos pusė ne tik 
ūkininkui džiaugsmo neteikia, 
bet ir didelių nuostolių pridaro. 
Kaip visame pasaulje, taip ir čia 
siaučia įvairiausios gyvulių li
gos, sudarydamos milioninius 
nuostolius ūkininkams, o tūks
tančius praranda ir mūsų lietu
viai ūkininkai ligų pasėkoje. 

Panagrinėsime pavojus ir ne
laimes, kurios gyvulių ligomis 
grasina senajam ir naujajam lie 
tuviui ūkininkui, ir kaip nuo jų 
gelbėtis. Savaime suprantama, 
kad tuo nebus klausimas išspręs
tas ūkininko naudai pilnumoje 
(veterinarijos gydytojas visuo
met bus reikalingas!), bet kele
tas praktiškų patarimų padės 
nors sumažinti ligų pavojų. Tai 
lies daugiau apsisaugojimo prie 

mingešniais""pMijustiT ūkyje i r
l m o n e s » ka*P išvengti vienos ari toli jau matosi ant stataus kalno krašto, tarp plačių miškų, maža 

savo gyvenimo dienas prailgiu- kitos ligos. j pilaitė, ši pilis, pastatyta penkioliktame šimtmetyje, ant išsiki-
. ' šusios akmens uolos, buvo kadaise apsigynimo pilis, su pakelia-

Daugelis gyvulių ligų yra pa-; m a i g tiltBia bokšto įrengimais, ir buvo sunkiai prieinama. Vėliau 

Žolinės atlaidus liepų pavėsyje 
susimąsčiusion bažnytėlėn... Ta
čiau kiemui ir darželiui močiutė 

redaktoriaus, kun. Myk. Tarno- j ir čia lietuvišką atspalvį gražiai 
šiūno, saleziečio, gražia kultū
rine iniciatyva. 

D&l politikos rytuose 

Stebėdamos nemažą gyven
tojų prieauglį Azijoje, Toli
muose Rytuose, kaikurios įta
kingosios valstybės, jų tarpe ir 
JAV, ima propaguoti jų tarpe 
gimimų kontrolę. Akivaizdoje 
to šios srities specialistas, au
torius knygos "Geografija ir 
badas", dr. J. De Castro, pir
mininkas JT Maisto ir Žemdir
bystės organizacijos, atkreipia 
dėmesį, kad gimimų kontrolė, 
mažindama prieauglį, tautą pa
laipsniui daro neproduktyvių 
senių kraštu, kur nebėra pakan 

tų. Tiesa, anapus geležinės už 
dangos likusi, šiandien suardy
tu, sekmadienio rytmečio idilija apsikrečiama, jei nesilaikoma 
čia nėra tokia užburianti. Nema- • tam tikro atsargumo priemonių, 
tysime mergaičių su gėlėmis bei Miestuose, kur taip mylimi ir 
varpomis rankose ankstyvą sek- Į daug teisių turi mažieji keturko 
madienio rytmetį skubančių į j a į žmogaus draugai, yra pavo

jus kaikuriomis ligomis apsi-
krėsti ne tik vaikams, bet ir su
augusiems. 

Su šiomis ligomis, bei kitais 
ūkio higienos klausimais trum
pai susipažinsime sekantį kartą. 

Raguočių, kiaulių ir avių par
davimas gyvais pinigais per 
1951 metus JAV pasiekė naują 
rekordą, būtent: $11,300,000. 

'priderina. Gaila, reta dukrelė 
tuo besirūpina. 

Lietuvių ūkiai 
Vis dėlto daug mūsų tautiečių 

tiek iš senųjų, tiek naujųjų atei-

taip ir jei dar ir daugiau susilauksime panašių pareiškimų, sun
ku bus besusivokti kuris kandidatas priklauso demokratams ir 
kuris respublikonams. 

Laikydamiesi tokios politi
kos Indijoje ir Japonijoje ame
rikiečiai iš jų padarys savo prie 

šus, nes jie įsitikins^ kad ame
rikiečiai ne gamybą ir pragy
venimo galimumus stengiasi 
plėsti, o sumažinti jų prieauglį, 
ir susilpninti juos, kaip gali
mus Vakarų konkurentus. Taip 
tvirtina minėtas mokslininkas. 

Dr. De Castro yra Brazilijos 
universiteto profesorius ir to 
krašto Maitinimo Instituto di
rektorius. Neseniai jis lankėsi 
Europoje ir atvykęs į JAV 
pasikalbėjime su NCWC ben
dradarbiu užgyrė popiežiaus 
pastangas rasti kelius emigra
cijai iš tų tautų, kurių krašto 
išjtekliai nepakankami priaugau 
čiuosius tinkamai išmaitinti. 

vojmgos ir žmogui, t. y. jomis U k o W u e r t embergo karaliaus medžioklės pilim ir nuosavybe pas-
kutiniojo karaliaus brolio, Uracho kunigaikščio, kuris buvo kan
didatu į naujosios Lietuvos karalius. 

Pats Urachas yra už keliolikos mylių, šios valstybės valdovų 
seniausias lizdas, Uracho grafija. Ši grafija feodaliniais laikais 
išaugo į hercogiją, o Napoleono pastangomis suskaldyti vokiečių 
imperiją, pasidarė visiškai nepriklausoma karalija. Bismarko lai
kais, kada Prūsija įsigalėjusi pradėjo karais ir taikiu būdu vėl or
ganizuoti vokiečių imperiją ir Prūsijos karaliui pasidarant impera
toriumi, VVuertembergo karalius liko priklausomas nuo jo. 

Šiuo metu Lichtenšteino pilyje gyvena dvi senyvos Uracho 
kunigaikščio dukterys, kurios atvykstantiems turistams parodo 
pilį, parduoda prisiminimui pilies fotografijas, nuomoja šalia esan
čią svetainę — restoraną ir tokiu būdu verčiasi. Lietuviams jos 
turi daug sentimento, gyvai prisimena tuos laikus, kada Lietuvos 
Vyriausios Tarybos atstovai kreipėsi į jos tėvą, kad jis būtų Lie
tuvos karaliumi. 

# _ ' i Parodant pilį, kad mūsų viešniai iš U.S.A. būtų lengviau su-
Daržovinis maistas žmonių p r a s t i ' P a š a u k ė senesniąja seserį, kuri gerai kalba angliškai. Esą, 

maitinimui yra reikalingas, bet k a l b ? n t i į1 i r r u s * š k a i n e s J o s ^ d ė paskutinysis Wuertembergo 
nepakankamai teturi pagrindi- k a r a l į u s » b u v o

x
v e d ę f R u s i J 0 S c a r o d u k t e r * ' k u n b u v o atsigabenu* 

nių amino rūgščių ir svarbiau- n e m a * a ! » v o *n»nių, 
sių vitaminų. Gyvulinės kilmės ™* m a ž a ' tačiau-viduje labai jaukiai įrengta, o per langus 
maistas patenkina vitaminų ir P ^ J g u s , atsiveria prieš akis į tol įmausią erdvę nusidriekę hori-
baltymų reikalavimus. Vertin- zontai, su gilių slėnių ir miškingų kalnų žaluma. Rūmuose yra ir 
Gausias maistas yra daržovių4r m a ž u t ė koP1yč i a» k u r i ° j e praėjusį sekmadienį šv. mišias laikęs 
gyvulinės kilmės derinys. | k u n * St* Y l a " Priėmimų salėje kabo didžiulis portretas jų tėvo, 

mirusio Neapolyje 1926 m. Taigi, neilgai jis būtų valdęs Lietuvą 
— # — (atseit, iki gruodžio mėn. perversmo). Žinoma, jo sostą būtų gal 

Apskaičiuojama, kad mėsos paveldėjęs jo vyriausias sūnus, kronprincas, šiuo metu iš profesi-
gamyba JAV 1952 ^metais vidų- j o s architektas, jau senas ir netekęs nuosavybės, nes per šį karą 
tiniai pasieks 4200 svarų ūkiui. j Q dideli namai Stuttgarte buveo išbombarduoti. Taip pat ir kiti 

\ — • — j 0 j a u n e s n į e j į broliai pelnosi duoną savo rankų darbu, mažai kam 
(Iš „Veterinary Medicine",Į žinomi „mirtingųjų" tarpe. 
1952 m. rugpj. mėn. (Bus daugiau) 

. * 
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MEŠKA VERŽIASI J AUTOMOBILI 
JUOZAS PRUNSKIS 

Perkūno sportininkai vyks Torontan 
S. m. rugpjūčio mėn. 30 . . Į yra sudarytas iš lietuviu DP, o 

31 d.d. Toronto LSK Vytis bu- antrositfs vietos laimėtojas — 
vo užsimojęs surengti sporto Lions klubas iš ukrainiečiu. 
šventę, kurios pagrindiniu punk _ chicago miesto šachmatų 
tu buvo numatytas Chicagos, l y g Q g k o m a n d i n i ų v a r ž y b u 

New Yorko ir Toronto lietuvių { m i ^ m m ) b a i g m i n ė p a . 
futbolo komandų turnyras . Bet m { a y r f t g e k a n U : 

nevvyorkiečiams atsisakius at- 1 P e r k ū n a s _ 7 t 5 _ 0 , 5 
vykti, bus pasitenkinta vienu ^ L i o n g __ 6 ' 5 _ 1 > 5 > 

3. Maroons — 6 —2, 
4. Chicago C ir CC. 5 - 3 , 

Chicagiečiai be futbolininkų, 5 R y d e p a r k __ 4 _A> 

Torontan vežasi ir krepšinio ko e* H a m i l t o n P a r k _ 3 _^} 
mandą, kuri turės tarpklubmes ? M e t r Q __ 2 5 _ 3 5 

krepšinio rungtynes su šeimi- g ^ ^ K a t e n j _ % _ ? ' i r 

ninkais - Vyties krepšinin- 9 U n į v o f C h į c a g o Q 5 J f i 

k a i s - — Povilas TautvaišavS nau-
I šias varžybas LSK Perku- j a u s i o j e N a t i o n a l ra t ing" len-

no sportininkai vyks specialiu į v e r t i n t a s 2305 taškais, 
autobusu, kuriame dar y ra h- į k e l t a g . J A y m e i s t e r i u 

kę laivų vietų ir sporto prie- ^ ^ m& .{ i d e d a n u o 

teliams, norintiems .nuvykti j 

Chicagos 
eitikimu 

Toronto futbolo su 

Yellowstone parke buvo jau 
vėlyvas vakaras , kai privažia
vome turistų trobeles prie Ca-
nyon. Visur aplinkui buvo gau
su žmonių. Mūsų dėmesį greit 
pa t raukė s tambus meškinas 
prie sąšlavų dėžes. Tas gyvulys 
buvo atėjęs iš miško, pasistojęs 
an t užpakalinių kojų, priekinė
mis ir snukiu rausėsi po val
gių liekanas ir smaguriavo. Ne
kreipdamas dėmesio į jį stebin
čius žmones, baigė tą savo kra
tą ir paskiau tingiai nudūlino į 
pušyną. 

Tų meškų Yellowstone parke 
yra ypatingai daug. Matėme jų 
daugiau kaip 10 per trejetą ne
pilnų dienų. Gal jos tyčia slan
kioja pakelėse, nuo mažens pri
pratusios ką gauti iš pravažiuo
jančių keleivių. Mes išbandėme, 
jos viską ėdą: duoną, vyšnias, 
lietuvišką sūrį, riešutus. Turė
jome nemažą atsargą sausainių. 

kį. Į jį įdėjau vieną, kitą sau
sainį. Bet ką meškai tiek. J i 
pradėjo kišti snukį, lįsdama mū 
sų pusėn per langą. Pasidarė ne 
jauku, ir bendrakeleiviai ėmė 
šaukti, kad išmečiau visus tuos 
sausainius. Taip ir padariau, 
drauge paskubėdamas į mašiną 
įleisti mūsų fotografą Pr. Juš 
ką, kurs visdėlto spėjo nuimti 
nuotrauką pas mus į svečius be 
siveržianžios meškos. 

t r indami ir besistengdami krin-1 mo. Filmą gamina patys austrą 
tančius ragus numesti. Yra čia 
ir tokių vilkų, kajotėmis vadi
namų. Vieną matėme kaip šu
nį lauku bėgantį. Yra ir lapių, 
voveraičių. Yellowstono ežere 
plauko pelikanai, krykštauja žu 
vėdros. 

Ilgos žiemos nepalankios čia 
vabzdžių karalijai. Bet jau uo
dų vasarą — būna daug. Nors 
pasitaiko driežų, bet nuodin
gųjų, gyvačių nėra. Už t a t tu
ristai nesibijo miške s ta tyt is 
savo palapines, kurių čia daug, 

lai. Prieš kiek laiko, viena ame 
rikiečių filmų bendrovė paga
mino filmą, vardu „Coucabou-
ra", kurioje vaizduojamas Aus
tralijos gyvenimas, paimant blo 
guosius momentus. Australai ši 
ta filmą buvo pasipiktinę, nes 

ten rodo valkatas ir padaužas 
Sydnėjaus prieblandoje, o taip 
pa t ir kitose Australijos vie
tose. 

Platinkite "Draugą" 

l tX/)^>v^^/. /J .AA/.^^.^^^^ 

Ki«s mėgsta gerą alų 
— tas geria tik 
V7HITE BEAR Beer. 
Geras alus gamina
mas tik iš miežių su-

kaip grybų. Daugelis jų s ten- j g?10** « * « * » koky-
• 11 i. •• .. , _ Dės apymu ir speeia* 

giatu įsikurti kur prie upes, ne- U o s m l e l i u kmūroH. 
toli ežero, nes esama daug mė- Toks yra VVHITE 
gėjų meškerioti. Ypač puikių ?* :A1* BRKWINO 

_. , . Y. IAI., INC alus. Pa-
upėtakių čia sugaunama. ragaukite ir |sitikin-

; site. \ 
Ilgai keliavo l)"1,s,,i,,s kiekio a-

laus gausito, Jcl krtip-
Viena Centrinės Australijos sites j 

vietinių gyventojų (aboridzinų) I 
mergaitė, drauge su savo moti-! VVHITE BEAR 

BREVVING CO., 
Inc. 

Toronto. Dėl nuvažiavimo są-
2300. 

Montrealio lietuvis šach-

na, keliavo 400 mylių pėsčiomis 
per dykumą, kad pasiektų ne-

Meška prie mūsų automobilio toli Darvino, vienoje vietovėje, 
Apskritai, meškos Yellowsto- norimą pagaminti filmą iš Aus-

bose laimėjo pirmąją vietą, ne parke nepavojingos. Pa ta r ia tralijos vietinių žmonių gyveni-
Neseniai pradėjęs studijas, šis ma tik jų nevilioti, neerzinti tei 
jaunag sportininkas jau spėjo1 kiant maisto. Girdėjome tik vie 
pasireikšti kitataučių tarpe g r a l n ą atsitikimą, kada turistą meš 
žiai a ts tovaudamas lietuvių spor [ ka buvo sužalojusi ir jis iš par-

lygų reikia kreiptis pas i>erkū- ^ ^ ^ V ^ s " ^ d a l y J ^ ^ J ^ ^ . m „ £ S ^ E ^ S Šo
no reikalų vedėją Edv. šu.aitj, ivaudamas J A V .. ,. p i r m e . ^ t a v * 5 f * ^ * ^ J į lm, gavo penkis tūkstančius do 
1330 So. 51 Ave., Cicero 50, 
111, telef. OLympic 2-4992 (nuo 
5:30—6:30 vai. vak.) . 

Išvykimui da ta numaty ta ; , r m e n y b e s l a i m . § j o l i e t u v i s s t a 

r U g ^ Č i ° . ^ e " : * _ A J 2 S S K * Makutėnas, surinkęs 4 - 1 
taškų. 

nybėse, surinko 7—5 taškus ir 
užėmė maždaug 20 vietą. 

-Indianapolio miesto "open" 

dienis) vakare, o sugrjšimui 
rugsėjo mėn. 1 d. (Labor Day) 
vakare. —e* 

Rccky Marciano, nenugalė
tas per 42 savo profesionalinės 
karjeros rungtynes, su tvir ta 
viltimi yra įsitikinęs būsimųjų 
rungtynių laimėjimu. Tą patį 
teigia ir sporto žinovai, bet 
kaip iš tikrųjų bus, parodys 
netolima ateitis, nes kar ta is 
pasitaiko ir nelauktų rezulta
tų. —e. 

Moterų tinklinio rungtynes 
Sį penktadienį, rugpjūčio m. 

Walcott prieš sunkią 
kliūtį 

Rugsėjo mėn. 23 d. Philadel-
phijoje y ra numaty tas ligšioli
nio pasaulio bokso meisterio 
Joe VValcott ir jo varžovo Ro-
cky Marciano susitikimas. Sis 
susitikimas senajam VValcott 
nieko gero nežada, nebent tik 
apvalią sumelę, siekiančią 40*% 
iš surinktų už įėjimo bilietus 
pinigų. Bet šis atvejis senojo 
boksininko, atrodo, nežavi, nes 

22 d. 6:30 vai. vakare, sporto (tai gali būti paskutinis ka r tas , 
aikštėje prie 29-tos ir So. Hal- !po kurio tektų pirštines pa-
sted gatvių, įvyks re to įdomu- j džiauti an t tvoros, 
mo moterų tinklinio rungtynės O kad taip gali atsitikti, y ra 

da Gaškaitė, Dalė Oliecevičiūtė, lerių. Meškos — mėgėjos ska-
Janina Šoliūnaitė ir Romaną ' numynų. Jos čia kar ta is nu-

tarp dviejų Chicagos liet. spor
to klubų: Gintaro ir Perkūno. 

Gintaro komanda šiais me
tais y ra laimėjusi S. Amerikos 
lietuvių sporto varžybas Cleve 

daug rimtų teigimų. Kas matė 
paskutiniaąsias Marciano 
Mattevvs rungtynes, kuriose 
Rocky per 5 min. sudorojo sa
vo priešininką, tie visus balsus 

landė, todėl jos pajėgumas | atiduoda už Marciano pergalę, 
mums y ra žinomas, gi Perku-1 Vieno vokiečių sporto žurna-
no vienetas, kuris Clevelande 
turėjo pasirodyti "sulopytos 

lo (Sport-Magazin) korespon
dentas, komentuodamas minė-

sudėties, šį kar tą žada išeti pil tąjį susitikimą, kuriame žiūro
no jc savo stiprybėje, reikia ti- j vų eilėse prie ringo sėdėjęs ir 
kčtis, kad bus r imtas varžo-
vas. —** 

Šachmatininkų veikla 
Tarpzoninėse šachmatų pir

menybėse dėl pasaulio meiste
rio vardo, kurios įvyks Saltz-
jobadene (Švedijoje) nuo rug-

VValcott, matė Marciano dina
miškus smūgius, ' kurie j am ne
leis ramiai sapnuoti. 

Mariano — Mattevvs rungty
nes stebėję 31,188 žiūrovų, tu
rėjo progos įsitikinti, kokios 
vertės y ra abiejų rankų sun
kaus kalibro Rocky smūgiai, 

sėjo mėn. 14 d. iki spalio mėn. k u d e s t e l p ė to ju 3 automatiškai 
14 d. dalyvaus ir lietuvis Po
vilui Vaitonis. J is yra laimėjęs 
Kanados šachmatų pirmenybes 
ir šiose svarbiose varžybose 
rungsis kaip Kanados ats tovas. 
JAV ats tovaus meisteris Lar-
ry E v a n s ; be jų bus apie 20 
meisterių iš Aus t r a l i j o j Afri
kos, P. Amerikos ir Europos. 
Ligšioliniu pasaulio šachmatų 
meisteriu yra rusas Michail 
Bctvinnik. 

— Povilo Vaitonio pailuntl-
mui į tarpzonmes pirmenybes 
yra sudary tas piniginis fondas, 
į kurį jau įplaukė pusė iš nu
matytų 900 dol. Savo auka pri
sidėjo i r . lietuviai šachmatinin
kai, ypatingai bostoniečiai. 

— šachmatu žurnalas "Chess 
Life", aprašydamas Chicagos 
miesto komandines šachmatų 
pirmenybes, savo straipsnį už
vardino — Perkūnas YV mss Chi 
oago League. Ten pasakoma, 
jog Europos įnašas Chicagos 
šachmatams y ra aiškiai paste
bima**, nea Perkūno klubas 

pakeldavo nuo kėdžių. Šie smū
giai pasiuntė ant grindų daug 
patyrimo turintį, 27 metų am
žiaus batsiuvio sūnų iš Brock-
tono, Mass., Henry Mattews, 
nenugalėtą per 70 paskutiniųjų 
jo susitikimų nuo 1943 m. 

Iš Gintaro sportininkų 
gyvenimo 

Benediktas Žemaitis "Ginta
r o " sporto klubo narys, sėk
mingai baigė University of Illi
nois vasaros semestrą ir rude
nį studijas žada tęsti toliau. 
Nežiūrint mokslo j is aktyviai 
reiškiasi sporte, o ypač tinkli
nyje ir stalo tenise, kur nese
niai įvykusiam University of 
Illinois pirmenybių turnyre lai
mėjo antrąją vietą. Malonu gir
dėti, kad lietuviško jaunimo na 
riai, gerai pasireikšdami moks
le, neapleidžia ir sporto. 

Kazimeras Ripskis, vienas iš 
geriausių "Gintaro" stalo teni
sininkų, University of Illinois 
l a k u s i o s e stalo teniso varfcy-

Bebraitė, "Gintaro" sporto klu
bo narės, šiais metais baigu
sios šv. Kazimiero Akademiją, 
rudenį visos pradeda studijas 
Illinois Universitete. 

Benediktui žemaičiui pasit
raukus iš "Gintaro" klubo iždi
ninko pareigų, jo vietą perėmė 
buvusi valdybos kandidatė J a 
nina Šoliūnaitė. 

— Chicago je įvykusiose "We 
stern Summer Open" stalo te
niso varžybose, dalyvavo ir bū
relis Gintaro stalo tenisininkų, 
kurie pasiekė vert ingus laimė
jimus. Novice grupėje (B kl.) , 
vyrų vienete, J . Šoliūnas išplė
šė II vietą, o A kl. vyrų viene
te, paguodos ra te , K. Ribskis 
taip pa t pelnė II vietą. 

Pažymėtina, kad šiose varžy 
bose jaunučių, jaunių ir vyrų 
grupėse pirmas vietas laimėjo 
stalo teniso pažiba, 15 metų 
amžiaus jaunuolis, Krizmannas. 
Pamatę vieną mešką, besėdin- i 
čią šalia kelio, sustojome ir at i
darę automobilio langą pradė
jome mėtyt i sausainius. Mėtė
me kaskar t arčiau, taigi meška 
sausainius berinkdama priėjo 
visai ar t i automobilio. Pama
čiusi, kad sausainiai kr inta iš 
praviro mašinos lango, atsis to
jo an t paskutinių kojų, prieki
nes padėjo an t atviro mašinos 
lango ir atkišo prasižiojusį snu 

skriaudžia ir voveraites, suėsda 
mos jų suneštas* riešutų ar pušų 
sėklų a t sargas . Pa rke niekas 
jokių gyvulių nešaudo, nenai
kina. Jei meškos pasidaro per
daug įkyrios, sugauna j a s ir 
nuveža kur toli nuo tos vietos. 
O vežti y ra kur, nes parko ke
liai nusitęsia iš viso "daugiau 
kaip per 300 mylių. 

Yelowstone parke y r a dau
giau kaip 1,000 bizonų, tų lau
kinių jaučių. Matėme, kaip vie
nas su tokiu stambiu sprandu 
nubėgo netaip toli nuo kelio. Ki 
toj vietoj užtikome tur is tus be
imančius nuot raukas stirnų, ku 
rios nušokavo toliau, pamačiu
sios daugiau žmonių. Vienas 
profesorius, kurs vasaros metu 
čia tur is tus supažindina su gy
vūnija, rodė mums medžius, la
bai j au nu t r in tus ; čia juos taip 
nubrūžino briedžiai a r elniai, be 

THORNTON, Illinois 

l 'honc: 

THORNTON r>r>:n> 

WHIT£ o 

^EUROPEAN STYLE Or^lj 

PilsnerBeor 

f Kr Kt<i,-r?r«j{rrsji':<T<(<rmfri.-i\-,\-,-U({(.•,'{({.*,•/{; (.•(&, 

Erk WUliams 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYTUS 
ir [vairių daiktų pervežimus 

Taip pat puradunčiame J užsienj 
pakietGltus Jvairaua maisto. 

Krotptls: 
2554 SO. HAJLSTED STREET 

Tel. DAmibe 6-3245 
11 ą — 

Medinis Arklys 
Tai viena nuostabiausių moder

niųjų laikų apysakų. 
Tai pirmaeilė istorija apie žmo

gaus pasiryžimą ir dvasinę galią. 
190 pusi. Kaina $2.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2834 So. Oakley Avenue 

CHICAGO 8, ILL. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 So. Halsted St. 

Tel. CAlumet 0-7237 
C h i c a g o 8 , I l l inois 

Sandėlis Baldų, Elektrinių 
Šaldytuvų, Skalbiamų Mašinų, 
Jcwelry ir Televizijos Aparatų. 
Lengvu dalinu išsimokėjimu. 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iki 9:30 P. M. 

Budriko Radio Valanda iš WH-
FC 1450 kil. radio stoties, ketvir
tadienio vakarais nuo 6 iki 7 v.v. 

, t 

Nauja V j tT«s Nciniuiolij* knyga 

LIETUVA"! TĖVYNEI 
Patiems mažiausioms skaitytojams 
Spalvotos VI. Vijeiklo iliustracijos 

Kaina 50c 

Užsakymus su plnlf&la siuskite 

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

Chicago 8, IUinois 

S I U V A M Ų M A Š I N Ų K R A U T U V E 
ARCHER SEWING CENTER 

4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir RAŠOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už Chicagos demonstravimui. Geros išsi
mokė jimo sąlygos — tik 10 % įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. I 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

• 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spimokles — su dideliais su-
taupymais. ^ i rki te dabar ir su
taupykite. 

P i r m s d . i r K e t v i r t a d . a t d a r a iki 9 :30 va i . v a k a r o 

Southwest Furniture Company 
6200 South MTestern Ave., priešais Sear's krautuvę 
Lengvos ISmokCjlmo sąlygos tiesioginiai be Jokios kredito Jstalgos 

—— 

• TBLBViSSttA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVĄ] • (IRON-
KKH • I'LOKsTKLES (KECOUDS) 
• NAMO REIKMENYS IR T.T. 

WE1SS APPLIANCE 
PILNAS TKLUV1ZMOK I It KADIO 

APT VKNAV1MAS 
4057 South Archer Avence 

TrL YArda 7-H666. Chicago 32, 111. 

SOPH1E BARČUS 
lik W G F 8 slnti .H - itimgM t » 9 0 

P1RMAD. Iki PENKTAD. 
H: ir» Ikt 9:SO vai. ryto 

ŠI-.ŠT \i>. ft:30 Iki 0:80 vai. ryte 
I 11.11 VIsliOK VAKAItl'NKOS 

16 Um pat Moli,-- PIRMADIENIO 
vakare nuo • Iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7191 SO. ROC&tVELL 8T. 

ChJoago 29, ĮU. BUfcmloak 4-2413 

NUO UŽSISKNfJJIJSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
I R A T V I R Ų O D O S L I G Ų ! 

Hw, K«r.« kenčia nuo SENŲ AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ 2AIKDU, jie 
negali ramiai B6<16tt Ir naktimis mie-
jjoti, nes, ių, užfeiBonCJiUjlos £aizdos 
niežti Ir fckauda. Kad pasalinti ta 
oi«ž5Jtma ir skaudėjimą senų at 
virg ir skaudančiu žaizdų. u*dekit< 
LEOULO Oinlment. Jo g y d o m o * 
ypaty^tjs palengvins J ilsu akaudGJl 
mą ir galSelte ramiai miegoti nak 
tj. Vartokite jj taipgi nuo rfkaudžii 
nudegimų. Jis taipgi paftallna nležfi 
Jimit ligos vadinamos PJ40RIASIH-
Ta'pgl pabalina poišojima ligos vadi
namos ATHLETE'S KOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir porplystma tarp 
pir&čiu. JIS yra t inkamas vartoti nuo 
dfclūstancios ir suskilusios odos. Jit-
yra gera gyduole nuo visų išviršiniu 
odos l igų. LEGULO 
Olntment sutelks jum 
pagalba, nuo nuvar
gusių, perštamų i r 
nleZtnčlų koJU- Legu-
lo Olntment yra par
duodamas p o 7 B o. 
$1.16 Ir I8.B0. Pirki
te vaistinėse Chicago 
Ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde 
r| | -

LEGULO, Department D 

5618 VV. Eddy S t , Chicago 84, 111. 
MUlberry 5-8694 

10 ATSAKYMU 
KODĖL APSIMOKA TAUPYTI STANDARD 

FEDERAL ĮSTAIGOIE: 

! 

1. Ji yra stipriausioji taupymo įstaiga. 
2* Dabar Ji moka didesnį dividendą. 
8. Ji yra grynai lietuviška Įstaiga. 
4. Jos Atsargos Fondas didesnis negu 

$3 ,000 ,000 .00 . 
5 . Oash , Gov . B o n d s ir G. I. pasko lų tur i 

d a u g i a u $20 ,000 ,000 .00 . 
6. Namai ir visi įrengimai priklauso 

Standard Federal, bet knygose JŲ vert* 
yra tiktai $1.00. 

7. Ji saugiai ir konservatyviai vedama. 

8. I'er 43 metus ji visados visiems išmo
kėjo pagal pareikalavimą. 

[). V i suose j o s s k y r i u o s e m a n d a g u s ir te i 
s i n g a s p a t a r n a v i m a s . 

Ki. K i e k v i e n o s ą s k a i t a F . S. & L. 1. Corp. 
aiMlrausta iki $10 ,000 .00 . 

T U R T Ą S — 
$30,000,000.00 

Pinigai padėti prieš 11-tą 

mėnesiu dieną neša 

dividendus nuo pirmos. 

Standard Federa! Savings 
AND LOAN ASSOCMTION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas. • Telef*nas: VIrginia 7-1141 

įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 tos ryto iki 4 vai. po piety, Ketvirtadieniais nuo *-tos vai. ryto Iki 8 

vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

' 



f . 

_ / 

Penktadienis, rugp. 22 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS 
Kun. M. J . Kazėnas svečiuojasi gho pritaikomosios dailės insti-

pas pranciškonus . tute. 
Kun. M. J. Kazėnas rugpjū

čio 18 d. išvyko su kun. M. Ur
bonu pas pranciškonus į Ken-
nebunkport, Maine. J i s ten iš
bus apie savaitę laiko. Ta pro
ga klebonas M. Kazėnas nori 
aplankyti savo bičiulį kun. J . 

AUKSINIS JUBILfcJUS 

Vyksta lietuviškas karnavalas 
Nuo rugpjūčio 18 d. iki 23 d. 

Castle Shannon, Pa., vyksta 
didžiulis lietuvių karnavalas. Jį 
ruošįa šv. Pranciškaus seserų 
akademijos motinų draugija. 
Lietuviai kviečiami jame atsi
lankyti ir maloniai praleisti lai-

nuo 

J P M 

Vaškj. Kun. M. Kaz&nas ir kun. 
M. Urbonas yra s tambūs pran- |ką . J is vyksta vakarais 
ciškonų cemejai. Jo vardu pran 70:30 vai. iki 11 vai. 
ciškonų vienuolyne Kennebunk 
port, Maine, yra pavadintas 
v •ertas kambarys. Mat, kas no-

Lankesi p. Kazlauskiene 
Praeitą savaitę Pi t tsburgho 

šv. Pranciškaus seserų vienuo-
n , paaukojęs pranciškonams lyne lankėsi Kazlauskiene iš 
1,000 dcl., gauna tokį pagerbi- ! Clevelando. Jos duktė yra vie-
m^. jog jo vardu vienuolyne nuolė. Ta proga ji aplanke ir 
pavadinamas kambarys. savo pažįstamų Girdžių šeimą. 
Kem-lituojama S v. Kazimiero I r vel civilinėj eilutėj 

mokykla Dovydas Palmeris, lietuvių 
Besiartinant naujiems moks- katalikų radio programos pra 

lo metams šv. Kazimiero mo
kykloje daromas kapitalinis vi
daus remontas, kuris kainuos 
apie 7,000 dol. Šv. Kazimiero 
mokykla turi gerą vardą ir 
yra visuomenės stipriai palai
koma. Tėvai mielai siunčia į ją 
savo vaikus mokintis. Pernai,) 

Toronto laikraščiai jau spaus
dina pirmuosiuos puslapiuos a t 
vykstančių delegacijų paveiks
lus, tuo atžymėdami, jog ir 
šiam milioniniam miestui Pax 
Romaną suvažiavimas nėra ei
linis įvykis. Toronto kardino
lo žodžiais, suvažiavimas ,,Pax 
Romaną" reiškia, jog Roma ir 
toliau yra likusi viso pasaulio 
dvasine sostine ir jog dvasinis 
pradas ir toliau išlaikys prima
tą katalikų tarpe prieš asmeni
nius, regionalinius a r nacionali
nius interesus, kad tuo būdu 
būtų sukur ta stipri bazė žmogiš 
kosios asmenybės kilnumui už
tikrinti. 

Ponia perkreiptu veidu nusi
šypsojusi p ra ta rė : . 

— Taip. Gali būti. Mažesni y-
ra mano batukai. 

Medaus mėnesiai 
— Mama, kaip ilgai tęsiasi 

medaus mėnesiai? 

— Kol vyro nepaprašai pini-

Moderni poniute 
Vienas moteriškos lyties gar

bintojas sako anekdotus: 
— Poniute, a r gali būti kas 

i nors mažesnio, kaip t a jūsų ko
jy tė? 

nešėjas anglų kalba, visą mė
nesį "a tpakūtavojęs" aviacijos 
stovykloje grįžo namo ir vėl į 
įsijungė į darbą ir studijas. 
Jis priklauso Duąuesne un-to 
karininkų mokyklai. 
., Grižo iš atostogų 

Ray Bukauskas, vyčių 19-

Dvylika anūkų apsupo savo senelius DeMille, Kalifornijoje, jų auksinio jubilėjaus proga. Cecil B. 
DeMille yra buvęs leidėjas ir direktorius, dabar turįs 71 m. amžiaus, o jo žmona, kuri šalia jo 
sėdi jau sulaukė 72 m. (INS) 

dėl mokinių gausumo,' nevisi tos vicepirmininkas, kuris su 
norintieji galėjo į ją pakliūti, \ savo motina ir seserimi atosto-
nes buvo per "maža vietos. Ti-! gavo Colorado valstybėje, pra-
kimasi mokyklą žymiai padi- eitą savaitę grįžo į Pit tsbur-

PAX KOMANA KANADOJE 
PAX ROMANĄ SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖJO TORONTE 

LIETUVIAI IR PAX ROMANĄ 
VYTAUTAS 2VIRZDYS 

TORONTAS, KANADA, rug- tas P a x Romaną suvažiavimas 

dinti. 
Atostogavo A. Žaliaduonis 

ghą. Nėra 
muos... 

geriau kaip na-

Prieš kurį laiką savo atosto-; Vyčiai talkininkauja Bružikui 
gų proga A. Žaliaduonis lankė- Prieš kurį laiką žinomasis 
si Clevelande pas savo bičiulius lietuvių misionierius, tėvas J. 
ir pažįstamus. A. 2ialiaduonis Brui ikas , kreipėsi į Pi t tsbur-
yra senosios kar tos lietuvis, gho vyčių vadovaujamą kata-
nueširdus lietuviškojo baro dar likų radio programą aukų jo 
buotojas. Šiuo metu A. Žalia- s tatomi urugvajiečių lietuvių 
duonis y ra Pasaulio Lietuvių bažnytėlei. Vyčiai savo duotą 
Bendruomenes Pi t tsburgho apy pažadą vykdo ir per savo radiją 
linkės sekretorius. veda propagandą tuo svarbiu 

Vyčiai tarėsi seimo reikalais reikalu. 
Ir karštą vasarą savo veiki- Galima užsisakyti "Lietuvių 

mo nenutraukdami, vyčiai pra
eitą savaitę buvo susirinkę ža
liojoj gamtoj — Rietuvių ūkyje 

d ienas" 
Neseniai Lietuvių Katalikų 

radio programa, susitariusi su 
pasitart i artėjančio seimo rei- ' "Lietuvių dienomis", pradėjo 
kalais. Prieš tai , gerai paspor- j garsinti šį puikų vienintelį iliu-1 niam sąjūdžiui beveik nuo jo 
tave, vyčiai nutarė į seimą sių struotą lietuvių žurnalą savo įsisteigimo dienos priklauso Stu 

pjūčio 21 d. Į šį milioninį Ka
nados miestą, kuris yra gražiai 
išsitiesęs pagal Ontario ežerą, 
šiandien atvažiavo jau pasku
tinieji delegatai į Pax Romaną 
22-ją tarptaut inę konferenciją. 
Konferencija prasidėjo rugp. 21 
d., baigsis rugsėjo 1 d. Pax Ro
maną yra federacija, apjungian 
ti viso pasaulio katalikų studen 
tų ir katalikų intelektualų or
ganizacijas. Jos centras y ra 
Šveicarijoje. Jinai buvo įkurta 
1922 metais ir nuo to laiko y ra 
išaugusi į didžiulę ir gyvybingą 
katalikų akademinio jaunimo ir 
katalikų intelektualų organiza
ciją. P a x Romaną apaštal iška
sis protektorius y ra didis lietu
vių draugas kardinolas Pizzar-
do Romoje. Šitam tarp taut i -

Lietuvius s tudentus šiame su 
važiavime atstovauja Stud. At-
kų Sąjungos pasiųsti delegatai, 
Adolfas Bajorinas iš Kanados 
ir Vytau tas Žvirgždys iš JAV. 
Ateitininkai intelektualai Toron 

•4 — 

vyksta Toronte, kur svarstomi t e y r a atstovaujami kun. dr. J. 
organizaciniai reikalai, Ot tawo- ' Gutausko ir dr. A. Šapokos. Lie 
je ir Montrealyje, kur įvyks s tu tuviškoji delegacija planuoja 
dijinc savaite. Studijų sava i tės ' d a r y t l Pastangų, kad Pax Ro-
metu bus nagrinėjama tema. I m a n a vadovybė rastų būdus ii 
svars tant i universiteto idėją. To f o r m a s P a r e m t i ^ t u v i u s stu-
ronto suvažiavimas vyksta St. d e n t u s medžiagiškai, padėdama 

sti stiprią pittsburghiečių de- programoj . Norintieji jį užsi-
legaciją. Vėliau pasivaišinta, 
padainuota ir pašokta. 

Atostogavo 
Prieš kurį laiką du jauni pitt 

sburghiečiai tremtiniai — inž. 

prenumeruoti, tai gali padary
ti šiuo adresu: Knights of Li-
thuania. YVLOA, Braddock, Pa. 

Bridgevilieeiai ir vėl linksmi
nęsi 

Pranas Baltakis ir Aleksas Kra * Kai visas Pi t tsbughas, atro-
pavičius atostogaudami aplan- do, jau baigė išvykas, Vėl nau-
kė Chicagą, Detroitą ir net nu- |ją šaunią gegužinę buvę suren-
klydo į Kanadą. Pirmasis yra gę bridgevilieeiai, kurių nors 
ba i ? kar tu studijuoja Pit tsbur- maža, tačiau jie kru ta gerai, 
gho universitete ir gavęs inž. j Ji įvyko praeitą sekmadienį ir 
diplomą, antrasis šiuo metu dir j sutraukė gražų būrį lietuvių, 
ba ir kar tu studijuoja Pit tsvur- A. E. 

KANADA TIKISI SULAUKTI ANTRO KARDINOLO 
PRANYS A I Ž E N A S , Toronto. 

Po Muencheno kardinolo Mi- Toronto dienraštis "The Glo-
chael von Faulhaber mirties be Aud Mail" praneša, jog gir-
Romos Katalikų Bažnyčios dima pranašavimų ir tikimasi, 
kardinolų kolegija sumažėjo kad ir Kanada susilauksianti 
net ligi 46 narių skaičiaus. antrojo kardinolo, Šiuo metu 

Taigi, nuo 1946 m., kada Di- Kanada teturi tik vieną kardi-
diiosios Konsistori jos metu nolą. Juo yra Komos Katalikų 
buvo užpildyti viso3 kardinolų arkivyskupas Toronte — kardi-
vietos, ligi šiol jau yra 24 va- nolas James McGuigan. 
kukanč ios kardinolu vietos. T i k a u . ^ 

Tie*, sakant , 1M6 m. Kons.- ^ ^ £o 

s ton jo j P o p a m s buvo pasky- a r k i k M a u r i c e R 

dentų Ateitininkų Sąjunga. Po 
paskutiniojo karo, kada ir ka
talikai intelektualai buvo įjung 
ti į Pax Romaną rėmus, jai pri
klauso ir mūsiškių At-kų Sen
draugių Sąjunga. Studentų a-

Michaelio kolegijos rūmuose, 
kuriuose dabar daug įvairiaspai 
vio jaunimo iš įvairiausių pašau 
lio kraštų. Pax Romanai pri
klauso 80 sąjungų iš 50 pasau
lio valstybių. Nuo pat antrojo 
pasaulinio karo pradžios iš sa
vo tėvynių, bolševikų okupuotų, 

tęsti studijas ir tuo padėdama 
išugdyti ateities Lietuvai ka
talikų akademikų prieauglį. 

Suvažiavime dalyvauja dau
giau negu 200 delegatų, • kurių 
didelė dalis jau yra Toronte. 
Suvažiavimo programa be* dau
gelio darbo posėdžių pramato 

LOVELY PRIVATE HOME 
Puikūs namie gaminti valgiai. 

toitinlnku rv*iai su Pax *Rn- V v r e s n i o a m ž - asmeniui ar porai. tcitimnKų ryšiai su r a x K O - G r a ž i a p l i n k a (Practical Nurse). 
mana yra buvę ir tebėra itin Prieinamos savaitines ar mėnesi-
tamprūs . Dr. P. Dielininkaitis, n č s kaines. 
bolševikų kalėjimo išvargintas, VVAterfalt 8-Q146 
be laiko miręs, vienas iš jaunų- ~ 
jų lietuvių katalikų politikų-va 
dų, yra buvęs Pax Romaną vi 
cepirmininku. Jūsų korespon 
dentui prieš keletą metų P a x ' APARATŲ TAISYMAS 

išblokštos katalikų studentų or- įr daug ekskursijų bei subuvi-
ganizacijos buvo ir tebėra lai- m ų , kurių metu delegatai galė-
komos pilnateisiais P a x Roma- tų susipažinti vieni su kitais ir 
na nariais. Š i t as ' f ak tas juo l a - j su šeimininkais kanadiečiais. 
biau pažymėtinas, kad kitos 
tarptaut inės s tudentų organiza įkm 1 
cijos dar ir dabar savo duris te ^ ( f t V S S S f O S K l l V O S 
belaiko uždariusios tremtinių I • 9 

studentų organizacijoms. Važiuodami atostogų nepamirš
kite pasiimti šios vasaros knygą 
Nenriko Nagio poezijos rinkini, 

dailininko Telesforo Valiaus 
iliustruotą 

SAULES LAIKRODŽIAI 
Kaina 1 dol. 

Siųskite pinigus su užsakymu 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. Illinois 

PRANEŠIMAS 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS 
RADIJO 

IR 

Ar 

Nenorit 

Marijos apsireiškimu Fatimoje 
1917 metais, aprašymą* 
128 pusi. Kaina $1.00 

Užsakymui* BU pmijrali* muškit* 

"DRAUGAS". 
Z3S4 fe, Oakley Ave., 

Chicago ft, III. 
HftHhkvto* i'.nvvo" «iun*»f»mo* OM*>' 

BUICK.u 

CONRAD'AS — Fotografas 

? 
(Lietuvis) 

Moderniškai {rengta 
vletn įvairiom nuo
traukom. Spt»i,ll> l>( 
— vestu vfis. Jauna ve-
rižiunis duodama pui
ki ir įmingi dovanai. 
Sąžiningas ir gražiiU 
a l l k t a s darttas. 

414 W. 63rd S t 
Tel. EHg. 4-lW8t ar 

i : \K- i-r»8i«. 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

mm 

jog šios organizacijos suvažia
vimas 1940 a r 1941 metams bu-

R o m a n ą p a r e i g ū n a i y r a m i n ė j ę , Sąžiningas Ir garantuotas darban. 
Aparatai nemokamai paimami, ir 

pristatomi j namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 

vo pramaty tas Lietuvoje. Deja, šeštadieniais; 8 v. ryto— i o v. vak. 
okupacijos planus sutrukdė. M. K I M I U S , IM» SO. Francisco. 

Telef. Y A 7-10M 
Šiais metais Kanadon sušauk • » » , » » » ^ m a r t « ^ « i 

res da r daugiau kardinolų, ne
gu dabar y i a laisvų kardinolų 
vistų. Tuomet Jo Šventenybes 
Popiežiaus buvo išduotos net 
32 Bažnyčios kunigaikščiams 
raudonos skrybėlės. 

Visuomet gerai informuotas 
Komos laikraštis, II Tempo, 
praneša, jog Šventasis Sostas 
ruošia planus atnaujinimui ir 
papildymui Kardinolų Kolegi
jos. 

Minėtasis laikraštis, teigia, 
kad Popiežius kardinolų skyri- _ T ė v e l i > m a n o s užieduotinis 
mo atveju je, nenumatąs ap- ka jba, kad pragyvenimo išlai-
lenkti visų tautų, neišskiriant ! c j o s y į ^ asmens beveik tokios 
net tų, kurios yra už "geleži- pačios kaip dviejų. Ar tai tei-

Jam, e3ą greičiausia, ir ati-1 
teksianti viena iš Jo Šventeny- i 
bes Popiežiaus sku tu jų raudo-1 
nųjų skrybėlių. , 

Kanados katalikiškoji pran
cūziška Quebeco provincija ne- [ 
beturi kardinolo jau penkeri 
metai, t. y. nuo to laiko, kai 
mirė Rodrigue kardinolas Vil-
lencuve. 

• • 

Nesuklydo 

nes uždangos". 
Vatikano gluogsnai, tačiau, 

šios II Tempo žinios nekonta-

sybė? 
— Be abejo teisybė. Juk moti

na ir aš išleidžiame tiek, kiek tu 

vo. viena. 

a profitable rerninde: 

open a savings account 

thiS muii in 

Gaukit du gerus uždarbius kasmet 
Itttilurinktt taupymui a p s a u f i 

kai reiki* 
". T i n i " ' V i h T* 

Pradękit I I $1 • Pridėkit kiek nor i t* 
. IMUIA wnHm 

1IVER&MVINGS 
m AND LO AN ASSOCIATION m 
aaUf l . BALSTKB STEBĖT CHICAGO % JĮ4JN0I8 

I Ir penktadieniais nuo I rytt 
i mm • tpm M • vai vakarą. 
a a w 0 * a X a r a » M f * a J L * » > 

Jau pasirodė 

TKYS SVAKBIOS KNYGELRS 

l.urlas kio.kvirims |irivu!(t |Hvr.skn'(v(i, 
įsos įo*o ras UanK gyvi ainiui rt'ika-
Ihim.i imnutkyniŲ. 

MANASIS TOIH LVHfčS K I M A S 

šio.io koyfutSJe garsioji šv. TeresBlfi 
Kūdikfillo Jėzaus nurodo įlkrųjj ke
lia j amžinųjų, laimę, lfiiv p. $1.00. 

IkAIP I6VKNUTI SKAISTYKLOS 
p Ina naucllnf i pu.tttrlmii, kurio pri
mena Hlclas ska'slykhi.lo kenč ančla.-i 
ir HU atlina m inyn * nunlc joms. 

Kalnu 40 centu 

SKAITYK — KASI UŽSIRITA 
TIKTA 

Lai ral ta« atveriant H IUUIHH tlkriiJų 
tUrtu SlCl'ynla. Kaina 30 centų. 

Ujtonkymui su pinigai* su/skite 

D K A V G A S 
2331 So. Oakley Ave . 

C h i c a g o 8, 111. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIU Al NHI 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS L1TVVINAS, Prez. 
8039 So. HALSTED ST. 

T r l . Vlctory 2-1272 
APKACNAVIM4 IR PREKIŲ PRl 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKįAMAI 

RAŠTINE ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. ty to iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais lkl 3 vai vakaro 

Keliones: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, laivais 
SKGHETTI TRAVEL BUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kfelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

^ • ^ 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAUS PRISTATOMI 
tSalduN, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir ĮJJ ISJ \*\ 

l 

Pagal Jūsg Užsakymą. 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC. 

Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE S-4711 
Atidarą Pirmadienio Ir Ketvirtadienio vakarais lkl t:t0 

Uždaryta sekmadieniais y/ 

"Mes Radome 

*0 mnmui/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrove... 
Kur kiekviena sąskai ta y ra 
apdraus ta iki $10,000.00.. ir 

sutaupos nesą aukštą 
frnda... 

JMstr^i Savings 
a »f? I.uatt A s šori a t hm ^ 

^23o S Holsted Si 
•BjBaBaHB H M M H M H I . 

J . 

-
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PenkUdiėnls, fugp. 22 4., 1052 

Jei turite parduoti ar Unnomo* 
Japonijos universitetas 
Tokio mieste veikia katalikų , , , , , , ,,, , „, 

UQ^ i **. pa«U*kelbklte smalkiu skelbimu universitetas, pavadintas So- •* 
phia" (Išmintis). Nauja japonų ' •fcJ'toJe. Skelbimą galite perduoti 
įstatymdavyste jam teikia ' u»U»fo»u: Vlrgtnla 7-6640. 
daug laisvės. Tuo naudodama
sis universitetas smarkiai ple
čiasi : įsigijo naują sporto aikš
tę, pastatyti nauji pastatai, ! 

skirti mckslo laipsnį siekiant 
tiems, o taipgi — bibliotekai, 
kuri jau turi 80,000 tomų kny
gų ir kuri buvo padidinta žur
nalistikos skyriumi. Universite
tas yra oficialiai japonų vyriau 
sybes pripažintas. Universite
tas leidžia mokslo dokumentą-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
REAL F.STATK 

VYRAI IR MOTERYS 

• RALI s < ; i m , s 
Pull or part t ime 

O «ROCF.RY 
Storkmnii 

Steady work. Good pay. One 
\veek vac. fl"«t year. Two weeks 

the next. 
STKIN'S FOOD MARKKT 

5610 \V. CVrmnk Kouri 

PARDAVIMUI 

Parduodamos 2 butų namna pd 5 
dldellUH karnb.; karštu vandeniu ap-
ftild. 2 centfallnial apšlld.; auto-
mntiškus karftto vandens Slld.; 2 au
stom, mūriniai garažai. Kreiptis: 6C43 
So. Fairfteld Ave. arba Saukite: 

PRospeot 6-0219 

Park Rldge, 809 S. Cheater Ave., 
parduodamas senesnis medinis na-
mas, lnsulluotas. Kaina. $10,500 su 
kilimais. Idealu vaikams. Clyven. 

I kambarys, valgomasis, virtuve, vo
nia. Pirmame aukšte 2 erdvos mleg. 
kamb., 3 maži mieg. kam b. 2 aukšte. 
Gazu Šildomas, arti mokyklos, su
sisiekimo Ir pas pirkimo. Savininkas: 
lAlcot t .1-0363 309 S. Cln-ster 

Parduodamas 2 miegamųjų kambarių 

cijos žurnalą "Monumentą Nip 1 JJSIJJS f f f l T*t£."BS8 ^ 
ponica" ir apžvalgini kultūros - y ^ ^ ^ Į x c h w | g e 
žurnalą "Sophia'. Praeitais me, 

būti padidinama. 

f tais buvo 340 naujų studentų, 
iš jų 74 katalikai. 

Maisto kainų kontrole 

Autorizuotas dylerii, kur} klek 
vienas, kuris žada pirkti automo
bili, turėtu žinoti. 

Mes turime viri 100 {vairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

gftdo* nedaro 

Chicagoje įvedama maisto ir 
namų reikmenų kainų kontrole, 
kuri įsigalios nuo spalio 1 d. Atsarga 
Kontrolė bus panaši; kaip ir i Prieš perkant ' automobili, nepa 
praeitojo karo metu. Ji bus pri- mMMte ufeiti ar telefonuokite. 
taikyta daugumai šios rūšies \ HBi A. SMITAS 
p^kių. } Western Auto Exchange 

HUm Su. \Vestcrn Ave. 
KF^ublic 741400 

PERKUAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR K TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
TeL WAJbrook 5-9209 

9189 vakarais. 

Tiktai $16.950 

6352 Rclmont 
l ' l n . 8-3244 

I S N U O M U O I A . M A 

išnuomojamas miegamasis kambarys. 
Su valgiu ar be valgio. 

4681 So. \\.i-hii-ii.iu Ave. 
(2-me augšte) 

i šnuomojamas didelis Šviesus kam-
barys vvrul. Galima naudotis virtuve. 
Telef. TOunliall 8-0075 

2531 So. 57th Ct.. Cicero, 111. 

PAKSIIMODA AITOMOIHI'IS 

Parsiduoda 1935 metų Ford V 8 au
tomobilis: naujas enginas ir geroi 
padangos. Savininke gyvena Ift užpa
kalio: Mis. 8. Kavalauskas, M)41 S. 
Artės an Avenuo. ChSoago, Illinois. 

NILE8, 7 kamb. mūr. Oeorgian sti
liaus namas, 3 mleg. kamb. 2 mieg. 
Ir vonia viršuj, 1 mleg. ir ,,powder 
room" apačioje. Automatiškai alie
jum Šildomas. P u i l n l m lentom iš-
muStas rūsys. 1 % auto garažas. 18 
Šono privažiuojamas. Sklypas 6 0 x 1 2 5 
Savininkas. 8035 Osceola, tel. 

Nl les 7-9583 

DOWNERS OROVE — 6 kamb. 
..raneh" stiliaus namas, 5 m. senumo. 
Medinis, metalines ,,lath", „stueco" 
konstrukcija. Insulluotas, automatiš
kai apšildomas, prijungtas garažas. 
IStlsas rūsys, natūralus židinys, ge
ros rūSies stogas. Arti mokyklos Ir 
Burlington stoties. Netoli Dovvners 
Orove ant ramaus kelio arti golfo 
aikštės. Sklypas 7 0 x 2 5 0 ant gam
tovaizdžio kalnelio. Tuojau užimti. 
Prieinama kaina. Savininkas. 

Donner Orove 2832-M 

HELP VVANTRD — VYRAI 

SHIPPING ROOM 

and 

PUNCH PRESS OPERATORS 
PERMANENT 
DAY WORK 

SOME OVERTIME 
GOOD WORKING 
CONDITIONS 

EXCELLENT COMPANY 
BENEFITS 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 S. Western Ave. 
VIrginia 7-6720 

K K A L EflTATB 
- * - - - -

BRIGHTON PARKE 

PAK.SIDPODA NAŠIAS 

Dviejų aukStų mūrinis namas (po 
6 ir 7 kambariu), antras aukštas 
yra tuščias; kaina $15,500. Ma
tykite j j 0223 .South Green Street 
arba Saukite: KNglewood 4-1207. 

S A V I N I N K A S p a r d u o d a n a m ą , 

išnuomojamas didelis mieg. kamb. 
vienam ar dviem vyram, lietuvių Šei
moje. 

1520 W. 02mt Plaee 
PIUKsiMH-t 0-6527 

H9 vakarais. 

Jei turite parduoti ar linuomo-

2 butai po 4 kambarius, medinis t u o į a u , g a l e s i t e
 x

ufamt
JJ- 6 k a m b 

namas. Kaina \ $10,900 ™zlde™!Ja; , ««*«• u ž d a r a 9 V*** 
I 2 butai, 5 ir 6 kambariai, medi- &us. Ahegn s apšildymas, 2 auto. 
. nis namas. Kaina $11,900 *a r a ž a s- P u i^oje vietoje. Telefo-

5 ir 4 kambariai ir krautuvė nuokite savininkui 
l « 4 A A r , L i i - i K E Y 8 T O N E A-91 $100 nuomos ir 5 kambariai pirkėjui. Mūrįnis namas $19,500 

8 kambarių medinis namas, 5 
mugamieji, skiepas, visi patogu
mai. Kaina $10,900 

Tai visi geri pirkiniai. Šaukite 
Songaila, LAfayette 3-3500 
4106 So. Francisco Ave. 

FELIX F. GORDON & CO. 

• DIE SETTERS 
• P U N C H PRESS 

OPERATORS 
• SHEAR HELP 
• MATKRIAL HANDLERS 

3 SHIFTS 

6 DAY WEEK 

PERMANENT 

GOOD WORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 W. Flournoy St. 

IIELP WANTKII — MOTERYS 
• • » » » ! • » • » » » » — » • » « » « • • • • » ! • •»•!<• » o 

W O M E N 
for assembly 

\ V O R K 

Steady work 
Pleasant working conditions. 

5 day week. Good pay. Profit 
sharing. Paid insurance. 

Apply at 
PRECISION PAPER TUBE CO 

2035 VV. Charleston 
(Near Damen, Elston. Armltage) 

ARmitage 6-5200 

HELP WANTED — VYRAI 

ELMHURST i 

Kampinis sklypas 85x160 pėdų, visi 
įtaisymai jvesti ir užmokėti. Arti biz-

ti, p a s i s k e l b k i t e s m u l k i u s k e l b i m ų nio rajono, netoli nuo Noithwe8tern 
Stoties. Kaina $3.800. Pageidaujant. 
išMiiiioU.'-jinio aalyROs. Savininko te
lefonas: skyriuje. Skelbimą galite pąrduod 

telefonu: VIrginia 7-6640. Bensonville 1496-M 
Vakarais. 

HELP WANTED — VBTRAI 

r ^ 

\ 

Ar jūs jleftkote nuolatinio darbo su geru at lyginimu? 

STANDARD PACKAGING CORP. 
Turi keletą darbų Sioso srityse: 

•Ml l l ing M.i< hm.- (>|M'r. e l>rlll PreM Oper. e i lonlng Machino Oper. 
e Turrct i iii<» Oi»er. e Maohlne Assemblers. 

IhtM-ba gulima gauti dirbti dienomis arba naktimis. 8-4:30 vak. arba 
4:30 vak. — 1 vai. ryto. $1.75% J vai. dienomis. $1.86% naktimis. 
Geros darbo sąlygos: Svari dlrbtuvS. Visi darbininkų priedai. Ateikite 
arba Aaukite dčl asmeniAko pasikalbėjimo. 

STANDARD PACKAGING CORP. 
i-mo \v. rVLLBKTON H M M s.4000 

^ J> 

* 
Ar Jleikote nuolatinio darbo su galimybe pelnyti daug pinigų Bū-

slte Jvertlntl. 

O M AR, INC. 
Turi keletu „route delivery" vietų Išvežioti geriausius kepyklos pro
duktus dabartiniams patenkintiems klijentams. 

I'ATYKIMAS NKl irTINAS. ^ e s išmokysime sąžiningus vyrus. Dar
bininkai dabar uždirba Iki $110 j sav. Visa eile priedų įskaitant 
apmokamas atostogas, apmokama sirgimo laiką, l igonines drau
dimą bei gyvybes draudimą. Kreiptis asmeniškai ar telofonu — 

VYRAI 
Bendram Fabriko 

AUTO MEKANIKAI! 

Turime darbo auto mechani
kams. Geros darbo sąlygos, šva 
ri dirbtuve. Apmokamos atosto
gos ir šventes. Susitikite šian
dien. 

DOVVNTON MOTOR SALES 

2545 S. Michigan Ave. 

CA 5-7340 
MACHINISTS 

llenclt and floor. 
Kxperleneod. Mušt be able to read 
bluo prlnts. Perm.; pleasant worklng 
conditions. Rate $2.25 per hour. 

F. II. R E p i N G T O N CO. 
112 S. Saiigainon St. 

Reikalinga moteris prie 6 m6n. kū
dikio lietuvių šeimoje Roselande. Ga
lės ateidinėti, arba gyventi vietoje. 

Kreiptis telefonu 
COmmodore 4-5188 

WOMEN FvOR LIGHT GRILL 
WORK 

Mušt have some experience as ca-
Kljier. I'ermanent. (lood working con-

I ditlons. Meals furnlshed. (^all between 
1 10 A. M. and 11 A. M. 

FHmore 3-7716 

HELP VVANTKI) MOTERYS 

Ar Jfls Jleftkote darbo su ateit im? 
Mes turime k<>letą vietų bendram 
įstaigos darbo tarnautojoms. ^Malo
nios darbo sąlygos, įvairios pareigos, 
įskaitant masinraftt). OauHfls darbi
ninkų priedai, plius proga pavartoti 
savo gabumus. Ateikite šiandien ir 
apsvat-Htykite savo ateitį su... 

TRUCK RA1L TERMIN*AL, 

INC. 

3930 S. Winchester 

2-tras aukštas. Mr. Divito 

niiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiuiifuiiiimiiiiiii 
"DRAUGAS- AOENCY 

55 E. Washington S t 

TeL DEarborn 2-2434 
2884 So. 0»kl«7 Av*. 

1W. VTrgtate T.M40—V-M41 
ti l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iui l l i i i i i i i i i i i i i i i 

REIKALINGAS BOTAS 

Ar domitės nuolatine tarnyba s\i už
tikrinta ateitim? Turime keletą vie
tų tuojau pat < 
• MAįNTNKRMI^TYPISTS 
• GENERAL OLERICAL 

WORRER8 
B dienų, 37 M vai. savaite. Malonios 
darbo sąlygos. ]valrlos pareigos. Im
sime budrias naujai pradedančias 
dirbti, šaukite Mr. Arnison. 

HArrison 7-04lft 

We have an immedlate openlng for 
a capabale 

OBNERAL OFFICE CLKRK 

Pleasant working conditions, dlver-
slfied duties, including typing and 
bookkeeping. Permanent. Congenial 

8 dirbanti suaugę asmenys (lietuvis 
vyras) skubiai jiesko 4 Iki 6 kamb. 
neapstatyto buto, pageidautų neap
šildomo, pietvak. miesto daly, arti 
Homan Ave. autobusų 14 m. gyv. 
dabartinėj vietoje. Oeros rekomend. 
Skambinkite KFxlzle 3-3839 po t v.v. 
šiokiadieniais: visa d. sefit. Ir «ekm. 

Jaunas katalikas „executlve tralnee" 
nesenai atkeltas lfi Milwaukee Jiesko 
neapstatyto buto ar namo su dviem 
mieg. kamb. siauriniame ar vaka
riniame priemiestyje. Iki $100. Die
noms skambinti nuo plrvtad. iki ket-
virtad. STate 2-7AOO, vakarais Blt-
tcrsw«et 8-2300, L. J. . Saksefskl. 

DPmesio. gerieji namų savininkai! 
Atsakingai katalikų porai ir dviem 
tvarkingiems vaikams skubiai reikia 
4 kamb. neapstatyto buto pietvak. 
miesto daly arba Clceroje. 6 m. gyv. 
dabartinėj vietoje. Namas parduotas. 
Oeros rekomend. Skambinkite — 

VIrginia 7-6S23 

W O O D A L L I N D U S T R I E S I N C . aurroundlngs. Apply: 
has openlngs for 

• Stcno-Typlst 
• Clerk Typist 
• Inventory clerk 

Permanent; 37 % hour week. Pleas
ant surroundlngs and congenial at-
mosphere. 

C.T.A. transportatlon to door 

3500 Oakton, Skokie 
COrnelia 7-2600 

Skokie 6100 

Turime nuolatinę vietą su užtikrin
ta ateitim sąžiningai moteriai 

TYPIST-CASHlr.U 
Malonios darbo sąlygos, įvairios pa
reigos. 6 y» dienų savaite. Maloni 
draugiška aplinka. Kreiptis. 

GROTE FURNITURK CO. 
4301 S. Cottngc Grovo 

Mes tvirtai tikime, kad nėra 
geresnio dalyko kaip būti 

GERIEMS 
tiems žmonėms, kurie mums 
dirba. Del tos priežasties turi

me iškombinavę 

BONUS 
sistema taip, kad jūs galėtu
mėt užsidirbti daugiau pinigų— 

draugiškoj nuotaikoje 

DEL 

OMAR, INC. 
454 X. BROAIUVAY A l i u m 2-9344 

Jflsų patogumui galima susitarti pasikalbėjimui vakarais. 

HEI.P WANTED — MOTKRY8 

tP 

\ : 

Cia yra darbai su ateitim gabiom jaunom moterim. Mes turime 
atidarymus šiose srtiyse: 

• Stenograffo • Mašininkes • Accounting Olerks 
• Bendram rastiiifcs darbui 

Priimsime ir išmokintas tik baigusias mokyklą. Maloni aplinka, 
įvairios pareigos. Proga daryti pažangą. Visi darbininkų priedai. 
Ateikite: 

FlEXONICS CORPORATION . 
1312 So. 2nd Ave. Maywood 
Atdara iki pietų šeštadieni. 

jūsų poilsio ir jūsų patogumo 
dirbant. Įvairūs priedai darbi

ninkams ! 

YOUNG MEN 
tfor 

SHOP AND 

. VVAREHOUSE JOBS 

Steady work. 

Good wages. 

With automatic inereases. 

Fine vvorking conditions. 

Western Electric 
23rd AND ROCKVVELL 

(1 block west of VVestern Ave.) 

Ar jieSkote darbo su ateit im? Tu
rime keletą, vlotų gabiom 

MAšININKfiM-TYPISTS 
Patyrimas nebūtinas. Padrąsiname 
budrias naujai pradedančias dirbti. 
Malonios darbo (sąlygos. Daug priedų 
darbininkams. Kreiptis asmeniškai ar 
tolofonu — 

ARNOLD, SCHWINN & CO. 

1718 N. Kildare Ave. 
CApitol 7-3000 

Dirbkite arti namų,.. Sutaupykite 
j ant važinėjimo laiko ir išlaidų. Mes 
i turime keletą atidarymu del gabių 
jaunų moterų Šiose srityse: 

• Mašininkės • Filing Clerk* 
• Traffic Clerk • Bendram 

įstaigos darbui 
Priimsimo ir pradedančias darbą; 
malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos; B d., 40 vai. sav. Nuolatinis 

Į darbas su proga daryti pažangą, ša n 
I klte Mr. Kloniu ir aptarkite savo 
ateit] pas... 

ATLAS VAN LINES, INC. 
7530 So. We&tern Ave, 

JUMS 

STRUCTURAL STEEL 
LAYOUT MAN 

DAY WORK 
PERMANENT 

Good vvorking conditions. 
Employee benefits. 

KNOEBEL IRON 
VVOKliS 

1420 W. 76th S t 

# 

patiks čia dirbti. 

Special Employment Office 

7543 N, Western 
Įsijunkite į mūsų modernią 

organizaciją 

JAS. P. MARSH CORP. 
AMbassadw 2 4 3 0 0 
3501W. Howard St. 

Reikalingas „Packing House" dar
bininkas arba mSsinlnkas >— tuojau. 
Augfitas atlyginimas, kartu Ir 4 kam
barių butas. Nuolatinis visiems me
tams darbas. Telefonuokite ar ra
šykite arba matykite 

ROSKLLE IiOCKEIl & FROZEN 
FOOD STORAGE CO. 

110 N. l 'rospect Avi*, l l o s d l e , IU. 
Tel. Itosrllo 3801 

Mes turime atidarymą gabiai bend
ram jstaigos darbui tarnautojai; ma
lonios darbo sąlygos; jvalrlos parei-

' gos jskaitant maAinrast) ir buhalte-
" Į riją. Nuolatinis. Maloni aplinka. Ael-

I klte: 
. A I J C O TEN8ION SEAL \VINI)OW 

oo. 
I 2134 No. Harlcm Ave. 
, KLMVVOOD PARK, ILL. 
j <.i,;.«isi«»m- 3-80(10 atba 

TUxOdo »-3252 

MUk technlclan, wlfe and 3 small 
chlldren urgently need 6-6 room un-
furnlshed heated apartment, VVcst 
or Southvvest. Reasonablo rentai. 7 
years present address. Best referen-
ces. Tho klnd of tenants you aro 
looklng for. Plcaso call OAklaml 4 -
7914. 

PUNCH PRESS OPERATORS 

PERMANENT 

6 DAY WEEK 

ALOO TENSION SEAL WINDOW 
COMPANY 

2134 North IIarl««m Ave. 
Gliiulstone 3-8000 or Tl'xc«h> 9-3252 

KLMVVOOD PARK, ILL. 

Savininkai — skubu: patikima Seimą 
turi gauti 5-6-7 kamb. neapstatytą 
butą apftlld. arba ne. NorStų gauti 
pietvakariuose. Šioj vietoj išgyveno 
14 m. Naujas savininkas perima, tu
ri iš- it i. Dekoruos. Prafto šaukti: 

YArds 7-9035 

Nuolatine tarnyba karjera susi
domėjusiai jaunai moteriai 

Sales Mgr. 

SEKRETOREI 
Malonios darbo sąlygos, {vairios pa
reigos. Pulkus atlyginimas. . Daug 
priedų. Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
(Anai 6-6200 

1502 W. 21st St. ' 

Dėmesio savininkai! S. S. Kresge 
kompanijos darbininkas turi skubiai 
gauti 6-6 kamb. neapstatytą su 2 
miegam, butą, vakaruose arba siau
rės vakaruose Jei {manoma arti ka
talikiškos bažnyčios. 3 suaugę as
mens, 1 vaikutis. Mokės Iki $86. Ge
riausios rekomendacijos. Prašo šauk
ti: 

SAcramento 2-1247 

Vedėjas, žmona ir 2 vaikučiai sku
biai turi gauti 5 kamb. neapstatytą 
butą vakaruose arba šiaurės vaka
ruose. Dekoruos ir bus puikūs nuo
mininkai. Oeriaaisios rekomendaci
jos. Gali tuojaus užimti. Aaukite: 

ROckvvell 2-2835 
Dėmesio namų savininkai! Atsakin
ga šeima iš 4 suaugusių asmenų jies
ko 5-6 kamb. (2 ar 3 mleg.) ne-

Gabiai jaunai moteriai turime apstatyto, apšildomo buto. pietinėj 
ar pietvak. miesto daly arti geros nuolatinę vietą — 

CLERK - TYPIST 
Imsime sąžiningą naujai pradedan
čią dirbti. Geros darbo sąlygos, Įvai
rios pareigos. Proga progresuoti. 

Kreiptis — 

ATLAS BREWING CO. 
1502 W. 21st S t 

C Anai 6-6200 

Karjera susidomėjusiai moteriai tu
rime nuolatinę tarnybą 

BOOKKEEPER 
BUHALTEREI 

transportacljos. 6 m. gyv. dabarti
nėj vietoj. Gali tuojau užimti. Geros 
rekomend. Skambinti BKverly 8-5770 

Savininkai, i ta l geri nuomininkai! 
Labai atsakinga šeima, Iš 4 asmenų, 
skubiai reikalinga 5-6 kamb. (3 mieg. 
k.) neapstatyto buto pietinėj ar pl<t-
vak. miesto daly. 10 m. gyv. dabarti
nėj vietoje. Namas parduotas. Gali 
tuojau užimti. Geros rekomend. Pra
šo skambinti HTilson 3-H334. 

č ia yra geri nuomininkai: vyres
nio amž. pora skubiai turi gauti 4 
kamb. apšildomą butą vakaruose ar
ba Siaurės vakaruose: gali tuojaus 
užimti. Prieinama nuoma: geriausios 
rekomendacijos. Prašo šaukti: HAy-
market 1-8019 dienomis, IRvlng 8-
3697 vakarais. 

Dėmesio savininkai — patikima Jau
na pora ir 1 gerai išauklėtas vaiku
tis skub'al turi gauti 3-4-6 kamb. 

Pageidautume patyrusios bet imsime neapstatytą, apšlld. butą pletvaka-
pramokusią, mokyklą baigusią. Ma- rluose. Naujas savininkas užima, tu

ri išeiti. Dekoruos ir apžiūrės kaip 
savo namą. Geriausios rekomendaci
jos. Prašo šaukti: 

• HKmlock 4-6Q'>3 

lonios darbo sąlygos, fvairlos parei 
gos, kartu Ir „shorthand". Sąžinin 
ga, gabi darbininke turfis progų pro 
gresuoti. Kreiptis asmeniškai ar te 
lefonu — Mr. Walter Gruchot, 

I X ) W N T O W N M O T O R S A L E S ' Savininkai, štai geri nuomininkai! 
Atsakinga 4 suaugusių asmenų šei
ma, S dirbantieji, jiesko 5 ar 6 kamb. 
buto, neapstatyto. apšild. ar n^ap-
Slld. Pageidautų Clcerole bet ejtų J 
bet kurią pietvak. miesto dal). Gali 
tuojau užimti. Skambinkite ROck-
well 2-6611 po 4:30 v. v. 

2545 S. Michigan Ave. 
CAlumet 5-7340 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Pardavimui 
GROSERIŲ IR MftSOS 

KRAUTUVE 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuvės. Ilga
laike nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5786 

Atsakinga pora Ir vienas trejų metų 
vaikas skubiai jiesko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. paleidžia
mas iŠ kariuomenes, norėtų buto Iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroje vie
toje Talumet apylinkėje, pageidautų 
Hummond'e. Skambinti 

Ilussell 7818 

Dėmesio savininkai — Kroger tarnau 
tojas, žmona ir 1 va'kutH skubiai 

I turi gauti 4-6-6 kamb. neapstatytą. 

WAREHOUSEMEN 

Order fillers — Packers. 40 
hour week. AU company bene
fits. Clean, Pleasant vvorking 
conditions. 

Call Mr. HOYA 

BRYANT ELECERIC CO. 

1718 W. Fullerton 

Buckingham 1-8778 

GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 VV. Flournoy S t 

JEI JOS ESATE GABI darbi-

Parduodama grosernS ir krautuve apSild. butą. Norėtų gauti ftlaurSJ 
— gerai Jsteigta. Daro gerą blznj. a r b a Siaurės vakaruose. Turi tavo 
Puikioj apylinkėj. NCra konkuren- Kazinę plytą. Geriausios rekomenda
cijos. Pilna prekių. 6 kamb. butas. , c'Jos. PraSo Saukti: 
kalnuota skubiam pardavimui. Ne 
pralolsklte Slą progą. 

Saukite: 

ROdney 3-9500 

SPrlng 7-5944 

d61 gerų nuomininkų 

Dėmesio, namų savininkai! Atsakin
ga seimą iš S suaugusių išvaroma iš 

Pardavimui grožio saliomis, Jsigyve- ' buto del Hlghway statybos. Jiesko 
nes, gerai einąs biznis, puikioje vle- ' 4-6 kamb. neapstatyto. apfiild. . buto. 
toje. 5 kamb. butas Žema nuoma. {- Slaurvak. vak. ar šiaurinėj miesto 
kainuotas nebrangiai, nori skubiai 
parduoti. Nepraleiskite šios progos, 
pamatę įvertinsite. 

SAglnaw 1-5737 < 

8438 l iurby Ave. 

daly. Prieinama nuoma. Puikios re
komend. Skambinti: 

N Kvaila 8-8959 

Parduodama taverna ir namas. Ge-

nlnks" totam'JtialiSl "dartii, S , * ? * ^ ^ " ^ ^ I K " 1 ! 
autom, garažas. Didelis pasluejlmui 
namelis. Įkainuota skubiam parda
vimui. Neapleiskite Šią progą. Ra-

jieškote darbo su ateitim, mes tu
rime tokią vietą dėl jūsų. Malo
nios darbo sąlygos. Įvairios pa
reigos. Priimsime ir gabią pra
dedančią darbą. 

SEeley 8-0107 
... i 

Turimo nuolatinę vieta karjera do
minančiai Jaunai moteriai 

STKNOGKAFKI 

šykite: Box B 111 c/o, Draugas, 
55 K. Wtushiiig1on St. 

Platinkite "tomį? 

Parduodama taverna — gerai įsigy
venęs, puikiai einantis biznis; puiki 
prie susisiekimo apylinke. Pirmos rū
šies jrengimal. Prieinamai (kainuota 

įdomios pareigos moderniškoje „alr- j skubiam pardavimui. Nepraleiskite 
conditloned" raštinėje. Proga nauw š i ą p r o g r ą . Turite pamatyti Jvertlntl. 
doti savo iniciatyvą. B dienų, 87 % šaukite-

PROGOS — OPPORTUNITIES 

PIENO BIZNIS 
Pietvakarinėj Cbicagos miesto daly. 
2 sunkvežimiai, atskiras pienines na
mas, taip pat 2-jų augštų 2-ju butų 
namas, 2 garažai (4 automobil iams). 
Susitarimui apžiūrėti skambinkite 

HEmlock 4-2588 
tarp 5 ir 7 vai. vak. 

.'.'i i" 

vai. savaite. Mokysime sąžiningą nau
jai pradedančią dirbti. 

Mr. Arnison 
• . HAcdsoi i 7-9415 i > 

OLympic 2-8056 
0819 W. llooaevelt l ld . 

Parduodama GrosemB ir (Mėsos krau 
tuv6 Halsted gatvėje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Krautuve pilna pre
kių. Skambinti 

CAnal 6-7835 

SKAITYKITE "DRAUG4"* 

. 
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Penktadienis, rugp. 22 d., 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

DRAMOS VEIKALO 
Lietuvių Kultūros Fondo lai-1 — 

kine JAV Apygardos Valdyba, 
gerai suprasdama dabartini sce 
ninių veikalų trūkumą ir norė
dama paskatinti dramaturginę 
kūrybą, skelbia konkursą dra
mos veikalui parašyti šiomis są
lygomis : 

1. Dramos veikalo temą ir 
rūšį pasirenka pats autorius. 

2. Veikalas turi būti litera
tūriškas ir sceningas. 

Pastaba: Pageidaujama, kad 
šis veikalas, atsižvelgiant į šių 
laikų aplinkybes, būtų lengvai 
įmanomas pastatyti ir jo vai
dinimas truktų ne ilgiau kaip 
tris valandas. -

3. Konkursinis veikalas įtei
kiamas Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai ligi 1952 metų gruo 
džio m. 31 dienos. 

Pastaba: Šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietuviai. 

kurių pagalba gali prasiveržti į 
tokius verslus, kurie čia sun
kiai ir vargingai yra pasiekia
mi. Jonas Ervydis 

Skautes išvyksta • , 
stovyklauti 

Rugpjūčio 24 d. apie 40 "Ga
bijos" tunto skaučių išvyksta 
stovyklauti prie Silver ežero, 
Pontiac apylinkėje. Skautes at
vyksta su daiktais 1 vai. prie 
KukuČionio laikrodžių krautu
ves (25 g-vė prie Vernor). Sto
vyklai "palapines parūpino tėvų 
komitetas. Stovyklos vadovybę 
vudaro: stovyklos vade sktn. 
K. Kodaitien'e, adjutante vyr. 
sk. Z. Buknyte, skaučių dr-kė 
vyr. sk. D. Šeputaite, jaun. 
skaučių dr-ke vyr. sk. M. Švo-
baite, maisto tiekėja sktn. P. 

stovyklos uždarymo ceremoni- zikos kurso ši mokykla dar jsi- jis planuoja, mes planuojame... 
jose ir 20 vai. paskutiniam lau- veda muzikos pamokas vai

kams ir šiaip mėgėjams, kurie že, kuris bus skirtas tėvynei 
prisiminti. Rugp. 31 d., 11 vai. galės muzikoje lavintis negau-' 
prašo dalyvauti ten pat stovyk- darni universitetinių užskaitų, 
los pamaldose. 

Pajaujienė ir gail. sesuo Tamu-
4. LKF valdybai turi būti at-, iį0nienė. Skaučių dvasios va-

Stovyklon važiuojama Wood-
ward, kuris virsta U. S. 10 ke
liu iki Pontiac. Per Pontiac ir 
toliau važiuoti tuo pačiu keliu, 
kuris Pontiac miestui baigian
tis, pasisuka į kairę ir pava
dintas Oakland. Toliau U. S. 
10 keliu važiuoti iki Silver La
ke road. Važiuoti Šiuo keliu ap
link ežerą, kryžkelėje laikytis 
kaires tol, kol po dešinei bus 
iškaba: "Ukrainian Catholic 
Camp". Cia pasisukti, kur ra
site stovyklaujančias skautes. 

—Iv. 

Muzikcfe stipendijos 
Ateinantiems mokslo metams 

Katalikų universitetas VVashing 
tone skiria 29 muzikos stipen-

Gramatikos klausimas 
Sovietų okupuotuose kraštuo

se šnabžda: 
— Aš planuoju, tu-planuoji, 

Koks tai laikas? 

— Sugaištas. 

<F ' % 

i 

dijas savo muzikos fakultete. 
Reikia kreiptis prieš rugsėjo 15 

siųsti du rankraščio egzemplio-1das, kun. B. Dagilis, lankysis dieną adresu: The Secretary, 
riai, ranka ar mašinėle rašyti i stovyklon su pašnekesiais ir Departament of Music, The 
ir slapyvarde pasirašyti; auto 
riaus pavarde pranešama atski
rame voke. 

5. Už pripažintus veikalus ski 
riamos dvi premijos: 

I 500 JAV dolerių 
II 300 JAV dolerių 

sekmadienį laikys pamaldas. 
Atvykti stovyklon su pešneke-
siais yra pasižadėję ir eile skau 
tininkių-ų. 

Skautes maloniai prašo bro
lius skautus, tėvelius ir visą 
Detroito lietuvišką visuomenę 

Catholic University of Ameri
ca, VVashington 17, D. C. Šalia 
reguliaraus universitetinio mu-

-

6. Konkursiniam veikalui įver a p i a nkyt i jų stovyklą šeštadi 
tinti LKF Valdyba sudaro k o - L j r u g p . 3 0 d., dalyvauti 18 vai, 
misiją iš LKF pirmininko arba į 
jo įgalioto asmens, dviejų Ra
šytojų Draugijos Valdybos skir 
tų narių ir dviejų profesiona
lų aktorių. 

7. Komisija savo nutarimus 
daro paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus po lygiai 
nusveria pirmininko balsas. 

8. Konkursui pasibaigus, ran 
raščiai grąžinami autoriams; 
jiems paliekamos ir visos vei
kalo panaudojimo bei išleidimo 
teises. 

9. Konkursiniai veikalai siun
čiami ir visais kitais konkurso 
reikalais susirašinėjamą šiuo ad 
Tesu: 

Jonas F. Daugėla, 1863 West 
47 Str., Cleveland 2, Ohio. 

10. š i s konkursas nutartas 
skelbti ir jo taisykles priimtos 
LKFondo laikines JAV apygar
dos valdybos posėdyje 1951 m. 
lapkričio m. 4 d. fc dalyvaujant 
valdybos pirmininkei A. Augus-
tinavičienei ir nariams prof. dr. 
Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, 
St. Barzdukui, K. Tallat-Kelp-
šai, A. Laikūnui, J. F. Daugėlai. 

Nesenai iftejusi Kun. P. 
Klrvelaičio paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal {rišima: 

fl.OO; $1.80 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oaktey A ve 

Chicago 8. III 

Jau išėjo Augustaitytės-Vaičiū-
nienės naujausias eilėraščių rinki
nys T-

„Žvaigždėtos Naktys" 
šiuose eilėraščiuose kiekvienas 

skaitytojas, ras užfiksuotus savo 
sielos išgyvenimus, jautriausius 
savo sielos virpėjimus. Prieš skai
tytojo akis, gyvai atsistos mūsų 
tautos nedalia, mūsų tautos vil
tys į laisvę. Visu savo ryškumu 
bei rimtumu, skaitytojui pasirodys 
Cicero šventovės Marija, stoyinti 
ant akmenio basa ir t.t. 

126 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųsti: 

A. f A. 
PVT. VYTAUTAS P. 

KUIZINAS, U.S.A. 
Gyveno 1821 W. 46th St. 

Tcl. Vlrginla 7-3097 
Netikėtai mlro geg. 11 d.. 

1952, Korėjoje, BUlaukęs 1% m. 
amžiaus. 

Gimė Chicago. 111. 
Paliko dideliams nuliūdime 

motina Benedikta (Tamošaity
te) , kiti gimines, draugai ir pa-
žjstaml. 

Kūnas bus paftarvotas penk
tadieni, rugpjūčio 22 d., 3 vai. 
popiet, Kžersklo koplyčioje, 
164(5 W. 46th St. 

Laidotuves jvyks plrmad.j 
rugpjūčio 26 d., is koplyčios 
8:30 vai. ryto bus atlydėtas J 
iv . Kryžiaus parapijos bažny
čia, kurioje Jvyks gedulingos 
pamaldos už vellonles siela. I> 0 

pamaldų, bus nulydėtas 1 šv. 
Kazimiero kapines. 

Laidotuvėse dalyvaus Da
riaus-Girėno Am. Log. Post Nr. 
271. 

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

Nuliūdusi (Motina. 
Laidotuvių direktorius Lco-

nard Ežcrskis. Tcl. Y A 7-0781 
i . 

A. A. 
MARIJONA 

BARKAUSKIENĖ 
PETKUTE 

Gyveno 716 W. 17th Streot 
Tel. TAylor 9-9861 

MirS rugp. 20 d., 1962, 6 
vai. v:ik., sulaukus 71 m. amž. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo ift Tau-
ragCs apskr., Kvėdarnos parap. 

Amerikoje išgyveno 40 m. 
Paliko "didellamo nuliūdimo 

vyras Antanas, du sūnūs: Kassl-
! mleras, marti Ann Ir Juozapas, 

marti Francos. Duktfl Marijo
na, žentas Thomas Greičius, fte-
si anūkai. Brolis Frank Petkus, 

1 brolienč E m m a ir sesuo Vcronl 
ka Dagužls, Avogerig Leonas. 
Kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. ,4 

Priklausė Tretininkų Draug. 
ir Apaštalystes Maldos Draug. 

Kūnas pašarvotas • namuose 
716 W. 17th St. 

Laidotuves Jvyks SeStadlenJ, 
rugp. 23 d., iŠ namų 8:30 vai. 

| ryto bus atlydėta 1 Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos už vollončs sielų. Po pa
maldų bus nulydėta } šv.' Ka
zimiero kapines. 

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

G61lų prašomo nesiųsti. 
Nuliūdę.: Vyras, Kūnus, Duk

tė, Marčios, žentus Ir Anūkai. 

Laidotuvių direktorius John 
F. Eudelkis. Tel. YA 7-1741. 

PROGRESS FURNITIRE CO. 
Chicagos lietuvių Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

. I VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

BARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Del kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

4181-83 
' "" ~\tm 

Archer Ave. VFURNfTUREV 
Lengvi išsimokėjimai pritaikomi visiems. 

LAfayette 
3-3171 

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

C H I C A G O 8, 111. 

i-T - - — 

Indiana Harbor, Ind 
Nauji prekybininkai 

Šiomis dienomis "Baltoji 
meška" gavo leidimą atidaryti 
urmo alaus sandėlį Indianos 
valstybėje, 3448 Michigan Ave J 
East Chicago, Ind. Telef. 6040/ 
šios prekybos kompanijoje da
lyvauja 3 žmonės, kurių tarpe 
yra vienas čia gimęs, o kiti du 
naujakuriai. Visi trys yra su--
augštaisias mokslais ir turi vle 
nokį, ar kitokį patyrimą. 

Teodore Jtiemick tėvai kilę 
iš Lietuvos. Jis priklauso šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijai. 
Žmona čia gimusi lietuvaitė, 
kuri dar gražiai tebekalba se
nosios kartos lietuvių kalba. 
Verčiasi gėlių prekyba. 

Bronius Nainys yra nauja-
kuris Lietuvoje baigęs Vytau
to Didžiojo Universiteto tech
nikos fakulteto mechanikos 
skyrių. Tremtyje, Vokietijoje, 
dirbęs lietuvių komitetuose, 
lektoriavęs įvairiuose kursuose, 
o, be to, kurį laiką dirbęs darbo 
kuopose kapitono teisėmis. 

Petras Indreika, diplomuotas 
ekonomistas. Buvęs Kaune 
"Lietūkio" prekybos skyriaus 
vedėju. Tremtyje, Vokietijoje, 
dirbęs komitetuose, mokytoja
vęs lietuvių gimnazijoje ir yra 
aktyvus spaudos darbininkas. 

Džiugu if malonu, kad nau
jakuriai sugeba laisvės krašte 
susirasti* tokiU &enčffadaMi£ 

• 

PETRAS EINIKIS 
Gyveno 3616 S. California Ave. Tel. YArds 7-8710 

Mirė rugp. 20 d., 1952, 12:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Telšių apskričio, Lieplaukės parap. 
Amerikoje išgyveno 42 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona Domicėlė (Kuntautaitė), 

trys dukterys: Justina Kahn, žentas Oscar, Agnės Jonousek, 
žentas Stanley, anūkė Dorothy Lou ir Margaret Nowak, žentas 
Leonard, anūkė m Cynthia. Trys švogerkos: Eleonora Gustis, 
švogeris Joseph, * Agnieška Viršilienė ir Filomena Nazerskienė 
ir jų šeimos, švogeris Frank Kentautas, jo žmona Stella ir jų 
šeima, kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. 
California Ave. 

Laidotuves įvyks šeštad., rugp. 23. d., iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. para
pijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies 
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas j, šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Žentai, Anūkės ir kiti giminės. 
Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. LAfayette 3-3572 

PRADEK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAV1NGS 
AND MAN ASS0CIA110N 

4038 Archer Avenue Chicago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIIEKVIEM SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10,000.00 . 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
i į 

AUGUST SALDUKAS, Sekretorius 
\ • 

tlohii F. Kudeikfo 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hėrmitage Avenue 
TeL Y A r d s 7-1741-2 Ir B I s h o p 7-9481 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMBULANCE DIENĄ I R NAKTĮ 

m • i 

• i» 
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VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SIDftJE, 
K U M PATARNAUJA VISOKIŲ RCSIU APDIlAUDOSE! 

Mes atstovaujame utsakomingas aiHliaudos komimnijas, < i kiekvie
nus mūsų klijentas visados nusaugota^ Jei kum įvyksta kokia nelaime. 

FIRE—AUTOMOBILE—LIABILITIES—PREVENTION 
IR ACCIDENTS. 

6322 SOUTH VVESTERN AVE, Telef. PRospect 6-5162 
A g e n t ū r a y r a C H A S . P . K A L pr iež iūroje 

ANTHONY B. PETKUS 
UAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 8. SOtti AVE. 

CHICAGO, ILL, CICERO, i iJL 

GRoyehiU 6-0142 

IIErtlock 4-2644 
TOvvnhall 3-2109 

• 

f 

' t TKLEVIZM03 BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

; ; » į, m v t f Ltvision coįray i 
irtled engineers' servIce) jį 

3120 S, Hatsted Street - D*nube 6-6887' J 

L I O D Ė S I O V A L A N D O J 
ššukiti 

MAŽEIKA * EVANS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I A I 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyčia arčiau jūsų namu. , ^ . 

_ 

MARCELE 
KAZLAUSKAITĖ 

Gyveno 4149 S. Campbell Ave. Tel. LAfayette 3-9480 

Mirė rugp. 20 d., 1952, 3:15 vai. ryto, sulaukus puses amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskričio, Šilalės parapijos, 

Negeriu kaimo. Amerikoje išgyveno 41 metus. 
Paliko dideliame nuliūdima vyras Kazimieras, duktė Elena 

Planutis, žentas Planutis, anūkes Carolyne ir Christine, 
sūnus Bronislovas, Marti Jenę, anūkes Linda ir Barbara. Au
gintine" Irena KKamarsky, 'jos vyras Joseph, anūkai Judy Ann 
ir Robert. Broliene Martha Anužienė su šeima, kiti gimines, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje liko sesuo TeresŽ Balčitis ir 
brolio vaikai Kazlauskai. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičiaus 'koplyčioje, 4348 S. 
California Ave. 

Laidotuves jvyks šeštad., rugp. #23 d., iš koplyčios 9:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo Panelės ŠvenČ. para-
pijoą bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sftiius, žentai, Marti, Anūkai ir kiti 
giminės. 

Laidotuvių direktorius Julius Liuįeyičiufl. LAfayette. 3-3572 
- • »Mir iJĮ^iiiiM i\*ini >",,r , r'ri'ai A i' u ' " *' •'""' "'" •"'' >t}i' '• '"-
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SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CinCAOOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AmtMilansu patarnavi- ^ ^ Mes turime koplyeias 

mas y r a teikiamas 
dieną ir n a k t J. Rei
kale šaukite 
mus. JtL v i s o s e Chlcagbs i* 

Roselando dalyse 1 r 
tuo jaus patar
naujant. 

STEPONAS C. LACHAVVICZ 
2314 VVest 23rd PLACE Tel. Vlrgtlnia 7-667* 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUlliaan 5-127* 

PETRAS P. GURSKIS 
659 We»t 18th STIIKET Tel. SE»ley S-5111 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1440 South 50th AVE., CICERO, 1EU Tel. OLymiplc 2-190J 

Vienas Blokas nuo Kapinių 
I I I t l / . i l M I K I U N (Į'i J. I U III I; I H II »H» 

Planu P a s i r i n k i m ą * Mleut* 

CKdairujct 3-6335 

J^.V«II,,>IIIII>I<I»». n l > i B w -

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18th STREET 

Telephone YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS ~ 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PNIUIPS i 
8307 S. L1TUANICA AVE. Tei. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIA 
3319 S. L1TUANH A AVE. Tel. YArds 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

J I 646 VVEST 46th STREET 
LEONARDAS A. EžERSKIS 

a n i i i H i 

r' 
r. 

TeL YArds 74MT81 
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DnmRAflTra DRAUGAS, CHICAGO, IUINOIS 

I mus 
X Ida Mačiukaite, vilnietė 

lietuvaite, dabar gyv. Ciceroje, 
š. m. rugp. 16 d. Šv. Antano 
parap. bažnyčioje susituokė su 
Jonu VaLiusku. Vestuvių va
karienėj, kurią paruošė jauno
sios brolienė ir M. Milašienė Chi 
cagoj, dalyvavo: rašytojas Rū
kas su žmona, buv. Vilniaus Vy 
tauto Didžiojo gimnazijos auk
lėtinės: Irena Smitaitė-Truškū-
nienė, Julija Gaigalaitė-Grigara 
vičienė, Valerija Pakenytė-Mols 
kienė, visos su savo vyrais ir 
jaunosios sesuo Marija su vyru 
dr. Čeičiu, profesoriaujančiu 
Rensselear St. Joseph kolegi
joje, p.p. Daunorai, Algis ir A-
rūnas Zailskai ir kiti. Vakariene 
praėjo jaukioj patriotinėj nuo-^ 
taikoj. Sį rudenį jaunavedžius 
žada aplankyti žinomas lietuvių 
draugas, Sorbonos Universite
to profesorius, Motore su žmo
na J. Mačiukaite — jaunosios 
seserim. 

f x Jonas ir Marijona Urbutis 
paaukojo $1,500 įrengti nau
joms stacijoms Marąuette Par
ko parapijos naujoje bažnyčio
je. Prieš 2 metus ši šeima pa
aukojo $1,000 bažnyčios reika
lams. Tai yra retas įvykis, ka
da iŠ vienos šeimos per tokį 
trumpą laiką sulaukiama $2,500 
auka naujos bažnyčios statybai. 
Urbučių šeima yra šviesus pa
vyzdys visiems lietuviams. 

BŪKITE DRAUGAI „DRAUGUI" 
i i *% i m •> «» i ii i • • i I * ' -

Penktadieni*, rugp. 22 d., 1952 

X Ona ir Vincas Paukščiai, 
Brighton Parke turį geležies 
reikmenų krautuvę, žada dar
buotis mūsų dienraščio didžia
jame išvažiavime Vytauto dar
že, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Taip pat savo pagal
bą suteiks ir Jonas Brazauskas, 
K. Urniežius ir jo duktė Pranė. 

X L. Žiurlis, gyvenąs Brigh
ton Parke, kaip ir kasmet, su 
savo draugais žada nuo ryto 
iki vakaro dainuoti lietuviškas 
dainas ,, Draugo" išvažiavimo 
metu, kuris įvyks rugsėjo 1 d. 
Vytauto darže. . 

X Helen Gudauskaitė ir Jag
minaitė, gyvenančios . Ciceroje, 
stos talkon Vytauto darže mū
sų dienraščio metiniame išva
žiavime š. m. rugsėjo mėn. 1 d. 

X Antanas Zaleckis, batų 
krautuvės savininkas Bridge-
porte, grįžo iš ligoninės ir pa
mažu sveiksta savo namuose. 
Darbe jį pavaduoja J. Marti-
nauskas ir jo sūnus. 

X Elena Allen, žinomojo 
Marąuette Parke real-estatinin-
ko Aleksandro Allen-Ališausko 
žmona, visą mėnesį praleido a-
tostogaudama Long Beach, In
diana, A. Dargio vasarnamyje. 

X Dr. Florijonas Tallat-Kelp 
ša, chirurgas, gyvenąfi 2109 So. 
Harbing Ave., Chicago 23, 111., 
išlaikė Chicagoje privalomus 
medicinos gydytojams egzami
nus ir įsigijo teisės verstis gy
dytojo praktika Illinois valsty
bėje. 

X Jonas Yerskes, Švč. P. Ma 
rijos Gimimo parapijos narys, 
įtaisė naują kavai Virtuvą pa
rapijos klebonijai. 

X Visi katalikai tėvai priva
lo savo vaikučius siųsti į kata
likiškas mokyklas. Rugsėjo mė
nesio pirmomis dienomis visose 
mokyklose prasidės mokslas, 
tad stenkimės savo vaikus iš
mokslinti ir išauklėti tikrais ka
talikais ir lietuviais patriotais. 

Dienraščio „Draugo" Admi
nistracija džiaugiasi, kad turi 
daug nuoširdžių prietelių ir rė
mėjų ir šia proga nori pareikš
ti padėkos žodį visiems, kurie 
remia „Draugą" ir jojo reika
lus. 

Administracija mėgina dėti vi 
sas pastangas, kad „Draugas" 
būtų naudingesnis ir malones
nis skaitytojams. Tam reika
lui leidžiamas specialus priedas 
kiekvieną šeštadienį ir telkia
mi geriausieji bendradarbiai ži
nių surinkime. 

O tie visi dalykai yra surišti 

dovanos. Jos bus sekančios: 
Pinigine dovana $400.00, 
Philco televizijos aparatas 

su įtaisymu plokštelėms groti 
•— $350.00 vertės, 

Zenith televizijos aparatas 
$300.00 vertės. 

Tokiu būdu visos dovanos 
turės $1,050.00 vertės. 

Biletoliai kainuoja po 25 cen
tus ir penkių b.letelių knygutė 
parduodama už dolerį. 

Maloniai kviečiame Jus da
lyvauti išvažiavime Vytauto 
parke, prie 115-tos ir Crawford 
gatvės, š. m. rugsėjo mėn. 1 d., 

su didesnėm išlaidom, ypač šiuoi ( L a b o r D ^ y ) T a d f t b u s t e i k i a 
laiku, kai popierio 'kainos kyla, 
darbininkai reikalauja didesnio 
atlyginimo, ir kai mūsų paša
linės pajamos nuo pikniko ge
rokai sumažėjo. 

„Draugo" administracija su
darė planą, kuris ne tik atneš 
pelną, bet ir laimę. Šių metų 
išvažiavime Vytauto Parke, rug 
sėjo mėn. 1 d., bus duodamos 

mos dovanos, nors bus galima 
susilaukti dovanų, kad ir neda
lyvautumėte pačiame piknike. 

Tai būkite draugai dienraš
čiui „Draugui", remkite spau
dą šiame dovanų plane ir tu
rėsite moralinio pasitenkinimo, 
kad esate parėmę lietuvišką 
spaudą. 

Administracija 

Tauta be šviesuomenės 

Loretta Blutns, lankiu-i bale
to studiją Kaune, o dabar gy
venanti New Castle, Pa., su 
dukrele Audrute atvyksta į 
Chicagą pasisvečiuoti ir atsi
lankys į „Draugo" ruošiamą 
išvažiavimą Vytauto darže. 
Loretta Blums yra vieno žy
maus Floridos turtuolio gi
minaitė. Ji yra taip pat uoli 
„Draugo" skaitytoja ir ger

bėja. 

Vyriausybe pagrobė tą, 
kurį nukankino 

Britų vyriausybė nusistatė į-

Lengavtos tėvams 
Australijoje 

Iš Canberros, Australijoje, 
pranešama, kad ten priimtas 
naujas įstatymas, kuriuo tėvai, 
kurių vaikai lanko katalikų mo 
kyklas, turės mokėti mažesnius 
valstybės mokesčius: jiems ne
reikės mokėt švietimo mokes
čio, nes jie savo dalį atiduoda 
savo pasirinktoms mokykloms. 
Nors piniginiu atžvilgiu tai ne
sudaro didelio skirtumo, visgi 
tai laikoma moraliu katalikų 
laimėjimu. 

Darbininkų pamaldos 
New Yorke viena darbininkų 

sąjunga pasirūpino, kad rugsė
jo 1 d., Labor Day proga, šv. 
Patriko katedroje būtų darbi
ninkams atlaikytos šv. Mišios. 

Pagrobi 
Komunistai pagrobė per 200 

metų veikusio Salėtų vienuo
lyno pastatus Rzeszove, Lenki-

Chicagoje 
Atsisakė kandidatuoti 

James J. Adduci, kuris yra 
kaltinamas už apgaulingą val
džios pinigų išmokėjimą nesa
mam James Addison, atsisakė 
kandidatuoti į Illinois parlamen 
tą, kuriame jis buvo nuo 1934 
m. Jis priklausė VVest bloko res
publikonams. James J. Adduci 
jau buvo septynis kartus poli
cijos areštuotas ir pakaltintas 
dėl įvairių įtarimų. 

Daug šelpiamųjų 
Chicagos miestas šelpia 28,-

644 asmenis. Kad nebūtų toks 
didelis skaičius šelpiamųjų, pra 
eitą mėnesį miesto žmonės, be
sirūpinantieji tuo reikalu, su
rado darbo 252 iš to skaičiaus. 
Yra organizuojami įvairūs kur
sai, kad tie žmonės išmoktų ko
kio nors darbo. 

Darbo užteks 
Ekonomistai, bankininkai ir 

prekybininkai užvakar pareiš-
taisyti paminklinę lentą toje )°& » Juos atidavė komunistų L

k§> k a d C h i c a g o j e d a r b ų u ž t e k 

yra pasmerkta pražūčiai 

X Marąuette Parko parapi
jos bažnyčios prieangyje yra 
iškabintas naujos bažnyčios 
projektas, kuris ryškiai parodo 
būsimos bažnyčios vidų. Spren
džiant iš projekto, turės būti la 
bai puiki bažnyčia. Nėra abe
jonės, kad Marąuette Parko gy
ventojai tokią bažnyčią įstengs 
pastatyti. 

X Antanas Drungilis iš Ches 
ter, Pa., lankėsi Chicagoje, kad 
galėtų dalyvauti seselių Kazi-
mieriečių šventimuose, kurie bu 
vo rugp. 15 d. Buvo pakviestas 
sesers M. Magdelenos — Vait
kutės. Apsistojo pas Antaną Ci-
žauską, 1807 So. Peoria Str. 

X Literatūrinis linksmava-
karis, numatytas ruošti Chica
gos at-kų literatūros būrelio, 
dėl įvykstančio studentų suva
žiavimo, nukeliamas į rugsėjo 
mėn. 20 d. 

X Stanislovas ir Marijona 
Metrikai, turį valgomų produk
tų krautuvę, 1804 VVest 47th 
Str., dalyvaus „Draugo" meti
niame išvažiavime, kur nori pa
sivaišinti skaniais valgiais ir pa 
simatyti su „Draugo" skaityto
jais, kurie yra labai gausūs jų 
krautuvės produktų pirkėjai. 

X Viktoras Juknis, vienos 
VVest Side gazolino stoties sa
vininkas, nupirko „Draugo" me 
tinio išvažiavimo biletų už $10, 
o Antanas Fabijonas, „Aušros 
Vartų" parapijos zakristijonas, 
už $5.00. 

X E. J . Mackevičius, St. Kru 
kas, J. Kaledinskas, F. Lukas, 
P. Mikšis, K. Žostautas ir kiti 
Brighton Parko gyventojai uo
liai apsirūpina iš anksto „Drau 
go" mieteliais, kad galėtų lai
mėti puikias dovanas. 

X Vysk. T. Matulionio at
vaizdą, kaip jisai atrodė tik iš
ėjęs iš bolševikų kalėjimo, įsi
dėjo prancūzų iliustruotas žur
nalas „Paris Match". 

X Kardinolo Mundelein Ko
lumbo vyčių karnavalas, kuris 
yra prie 69 ir Western Ave., 
eina pilnu tempu. Norintieji iš
mėginti savo laimę ir paremti 
gerą tikslą, kviečiami dalyvauti. 
Šis karnavalas baigsis rugpjū
čio 24 d. Tą dieną jo pradžia 
3:00 vai. po piet. 

Po šventimų, Drungilis pasi
liko dar ilgesniam laikui Chi
cagoje. Ta pačia proga jis ap
lankė savo draugą iš Lietuvos 
— brolį Aleksandrą Navicką, 
tėvų marijonų ūkyje, Hinsdale, 
111., ir kartu su A. Čižausku ap
lankė „Draugo" redakciją ir 
spaustuvę. 

X P. ir A. Musteikiai iš Mar
ąuette Parko, nusipirko daug 
biletų „Draugo" išvažiavimui. 
Adelė dar žada padėti patarnau 
ti išvažiavimo svečiams. Ta pro 
ga ji užrašys norintiems užsi
sakyti Marian žurnalą. 

X Amerikos katalikų laikraš 
diai, leidžiami anglų kalba, pa

lminė jo, kad Pijus XII suteikė 
medalius „Draugo" redakto
riams L. Simučiui ir I. Sakalui. 

X Vincentas Nausėdas, pa
sveikęs po operacijos, iš Šv. 
Antano ligoninės išvyko į na
mus. 

Ši tiesa prisimintina lietuvių 
veikėjams, besiruošiantiems da 
lyvauti Lietuvių Studentų Są
jungos JAV šaukiamame STU
DENTŲ ŠALPOS FONDO po
sėdyje Chicagoje, š. m. rugpjū
čio 24 d. 4 vai. p.p. Lietuvių 
Auditorijoje. 

Palankiausiais daviniais skai
čiuojant, lietuvių išeivija visa
me pasaulyje dabar teleidžia į 
augštąsias mokyklas apie 400 
studentų; šis skaičius sudaro 
vos apie 10% Lietuvoje studi
javusių ir vos 22% 1946 metais 

X P. Smito krautuvėje, 901 
W. 33 St., galima* gauti „Drau
go" išvažiavimui Biletų. 

X Jonas And riši finas, Brid-
geporto prekybininkas, sunkiau 
susirgęs gydosi šv. Antano li
goninėje. 

X Teisėjas B. J. Dunne at
siuntė „Draugui" padėkos laiš
ką, kad išspausdintame su juo 
pasikalbėjime apie nepilname
čius nusikaltėlius, buvo tiksliai 
išreikštos jo mintys. 

X Harriet Leščiauskaitė, chi 
cagietė vaistininkė, dalyvavusi 
moterų vaistininkių suvažiavi
me Los Angeles mieste, išvyko 
į San Prancisco. Rašo, kad ta
me mieste gerokai šalta ir pla
nuoja vykti į Phoenix ir Tuc-
son pasišildyti. 

X Ciprijonui Genučiui, gy
venančiam 3317 So. Union ave., 
dr. Tumasonis padarė operaci
ją. Ligonis gydosi Šv. Antano 
ligoninėje. 

X Adelė Ir Ričardas Mikšiai, 

tremtyje buvusių studentų. To
kia statistika tikrai reikalinga 
gilesnio apmąstymo. 

Pagrindinė priežastis bene 
bus lėšų trūkumas mokslui tęs
ti ar jam pradėti naujose gyve
nimo sąlygose, todėl ir išeities 
jieškoti reiktų pašalpų ir stipen 
dijų parūpinime. Tereikia pa
galvoti koks, bus mūsų tyašto 
gyvenimas be apsisprendiusios 
grįžti į jį šviesuomenės? Kokia 
bus lietuvių'Jiselvių padėtis be 
mūsų išlavintų gretų šio krašto 
gyvenime? J1 <* 

Šiai skaudžiai spragai šalinti 
pati studentija pra pradėjusi 
pirmuosius žihgsnius. Deja, stu
dentų pastangos" negali, niekad 
negalėjo i r 'negalės būti svar
biausiu veiksiiiu: šviesuomenės 
prieauglio netekimas yra visos 
lietuvių tautos, ne atskirų as
menų jaučiamas nuostolis, to
dėl rūpestis jo išvengti, privalo 
būti visų finansiniai pajėgiančių 
lietuvių reikalas. 

Laukiamo posėdžio paskirtis 
yra rasti kelius mūsų šviesuo
menės eilėms padidinti. Trokšti 
galima dabar vieno dalyko: te
gu studentijos pradėtas žygis 
randa atgarsį kiekvieno tau
raus lietuvio asmenyje. Paro
dykime šiam reikalui tiek pat 
meilės, kiek mes jaučiame mei
lės savo tautai ir kraštui! 

Liūtas Grinius 
——— 

Budistų paminklas 
kankiniams 

vietoje, kur 1535 metais buvo 
pasmerktas kankinys šv. To
mas Morus. Lenta buvo įmūry
ta VVestminsterio salėje, kur 
kancleris T. Horus buvo Hen
riko VIII nuteistas mirti, kai 
atsisakė atsimesti nuo katali
kybės ir pripažinti karalių vy
riausia Bažnyčios galva. 

Po 100,000 piligrimų 
k kasmet 

Auriesvillėje, Mohawk slėny, 
Amerikoje, yra pastatyta šven
tovė atminimui jėzuitų misio
nierių, kuriuos indėnai nukanki 
no XVII šimtmetyje. Kasmet tą 
šventovę aplanko po maždaug 
100,000 piligrimų. 

Tiria pagalbą seneliams 
Clevelande, Ohio, prel. J. O'-

Grady pasiryžo apeiti vieną ne
turtingųjų rajoną, kad susektų 
kokia pagalba yra reikalinga se 
neliams. Surinktais duomenimis 
pasinaudos labdaros organiza
cija. 

Paliko ketvirti miliono 
Kolorados valstybės gyvento

jas Ben Azi gyveno mažame na 
mėlyje ir kai jis mirė, mažai 
kas jį palydėjo. Po mirties at
rastas testamentas, kuriuo jis 
paskyrė ketvirtį miliono dole
rių katalikų kultūros ir labda
ros įstaigoms. 

Palankus karalius 

kontroliuojamai jaunimo sąjun-
gai. 

Paskirtas admirolu 
Prof. B. VV. Hogan, dirbęs lai 

vyno medicinos centre Bethes-
da, Md., paskirtas admirolu. 
Anksčiau jis yra buvęs psichia
trijos profesorius Georgetowrio 
(jėzuitų) universitete. 

Japonų NCWC 
Tokio mieste, Japonijos sosti 

nėję,, baigiamas statyti trijų 
augštų namas, kuriame bus 26 
raštinės katalikų centro, vei
kiančio panašiai, kaip Ameri
kos NCWC. 

Paleido lakūnus 
Rugpjūčio mėn. 12 d. gautas 

pranešimas, kad kinai komunis
tai paleidžia du australus lakū
nus, kurie 1950 m. buvo pri
versti nusileisti netoli Macao, 
kur juos pačiupo kinai komu
nistai ir išlaikė net ligi šio lai
ko, nežiūrint į visokius Austra
lijos vyriausybės reikalavimus 
lakūnus paleisti. 

sią visiems. Ateityje jų būsią 
daugiau, negu dabar. 

Otsuho kaimelis Japonijoje 
kviečiasi katalikų misionierių. 
Kaimelyje gyvena keletas pali-

gyveną 3990 Archer Ave., a u g i - į k u o n i ų t ų kankinių, kurie mirė 
ną dvi dukreles, šiomis dieno
mis susilaukė dar vienos, kurią 
mano krikštyti Ričardos vardu. 

X Juozas Juška iš Brighton 
Parko šiuo metu sunkiau serga. 

NOVELES KONKURSAS 
1. Dienraštis "Draugas" ir jo Bendradarbių klubas skel

bia novelės konkursą. Data, konkursui skiriamiems rankraš
čiams įteikti, yra 1952 m. gruodžio 10 d. Konkurso rezultatai 
paskelbiami apie 1953 m. vasario 16 d. 

2. Už tris geriausias noveles skiriamos šios premijos: už 
pirmąją — 100 dol.; už antrąją —60 dol.; ir už trečią—40 dol. 

3. Novelės temą ir pobūdį pasirenka rašytojas. Konkurso 
skelbėjai reiškia pageidavimą, kad novelė kokiu nors atžvilgiu 
liestų lietuvių tautos buitį 19 šimtmety. 

4. Pageidaujama, kad novelė būtų ne didesnė, kaip kelių 
ir keliolikos puslapių, parašytų mašinėle. 

5. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai prašomi pa
sirašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarytame voke pažymėti 
savo pavardę ir adresą, voko viršuje pažymint slapyvardį. 

6. Siųsdami savo kūrinius komisijai, rašytojai tuo pačiu 
sutinka, kad jie premiją laimėję ar nelaimėję, gali būti išspaus
dinti „Drauge". 

7. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Novelės Konkurso Komisi
jai, „Draugas", 2334 S. Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

dėl tikėjimo. Pagerbdami atmi
nimą tų katalikų kankinių net 
budistai buvo pastatę pamink
lą. Tas kaimelis paskyrė že
mės katalikų misijai įrengti. 

8 vaikai per 6 metus 
Scully šeima Sv. Vincento li

goninėje Erie, Pa., susilaukė 
dvynukų. Tai jau ketvirta dvy
nukų pora jų šeimoje per šeše
rius moterystės metus. 

Rūpestingas pulkininkas 
JAV pulkininkas dr. Harry 

Spitz, būdamas Japonijoje, rū
pestingai teikė medicinos pagal 
bą neturtingiesiems, bendradar
biaudamas su misionieriais. 
Prieš ketvertą metų jis yra at
sivertęs | katalikų Bažnyčią. 
Neseniai jis gavo naują pasky
rimą — į gen. Ridgway štabą 
(NATO) Europoje. Pijus XII 
j j apdovanojo Šv; Gregoriaus 
ordinu. Jis pasižymi uolia reli
gine praktika ir apaštalavimo 
dvasia. 

• 

Naujai paskelbtas Jordano 
karalius Hussein studentauda
mas palaikė susirašinėjimą su 
savo draugais, lankančiais pran 
ciŠkonų kolegiją Terra Sancta 
ir yra davinių manyti, kad jib 
pasiliks katalikams palankus. 

1,500 pamėgusių 
susikaupimą 

Į metines pasauliečių rekolek 
cijas, kurios buvo suorganizuo
tos Notre Dame universitete, at 
vyko daugiau, kaip 1,500 asme
nų. , 

Stebės sprogdinimus 
Australai paskyrė savo ato

minių ginklų specialistą, prof. 
Titterton, kaip vyriausiu ste
bėtoju atominės bombos sprog
dinime, kuri bus bandoma Mon-
tebello saloje, prieš šiaurvaka
rinių Vakarinės Australijos 
krantų. Atominę bombą sprog
dins anglai. 

Audra 
Rugpjūčio mėn. 12 d. per 

Sydnėjų praūžė nepaprasto lie
taus banga, kuri buvo panaši 
tik prieš 43 metus. Padaryta 
daug nuostolių. Vėjas apdraskė 
daug namų priemiesčiuose. 

Konvertitai Japonijoje 
Osakos diecezijoje per pasku

tinius metus buvo 2,lCį3 atsiver 
timai 1 katalikų tikybą. 

• 

Pirmenybe britams 
Australijos parlamente eina 

karštos diskusijos naujo biudže 
to reikalu. Opozicija nusistačiu
si naujo biudžeto nepraleisti, 
nes tai privesią kraštą prie eko 
nominės suirutės. Opozicijos ly
deris, dr. Evatt, kalbėdamas 
parlamente pareiškė, kad emi
gracija į Australiją turi būti 
tęsiama, tačiau visų pirma ir 
visuomet pirmenybė turi būti 
britų emigrantams. Dabartinė 
liberalų vyriausybė atrodo ne
labai duoda pirmenybės britų 
emigrantams, bet maždaug ve
da vidurio politiką. 

Palaidotas boksininkas 
Australijoje palaidotas bokso 

čempionas Davė Sands, kuris 
prieš kurį laiką žuvo auto ka
tastrofoje. 

Nauja laivyno ir oro baze 
Sekantį mėnesį susitiks Ame 

rikos, Australijos ir N. Zelan
dijos atstovai susitarti dėl ga
limybių naudoti Manus salą, pri 
klausančią Australijai, kaip A-
merikos laivyno ir oi o bazę. Mi 
nėta sala, praėjusio karo metu, 
buvo viena iš stipriausių Ame
rikos karo bazių šitame Paci-
fiko regijone. Salai atremon
tuoti reikėsią didelių kapitalų, 
nes paliktieji įrengimai yra ne
paprastai nukentėję ir apleisti. 

PKANKŠIMAS 
Lietuvių Radio Korp. programa atel-
nanty sekmadieny per stot} VYHM8, 
1090 kilocycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte bus sekanti: 1. Falcons Kadio 
Orkestrą, 2. JaunametCs Skautes, 3. 
MuKdutes Pasaka. Po programai, ma- * 
lonSklt parašyt laiškeli ar atvirutę \ 
stot} WBMR Llthuantan Program. 
Shelton Hotel, *1 Bay State Rd. Bos
ton, o biznio reikalais, rašykit radio 
ofiso adresu: 502 B. Hroad\vay. So. 
Boston 27. Maes. Ačiū. 

Steponus Minkus 

PRANEŠIMAS 
Reikalingas vargonininkas, vien 
gungis. Prašome kreiptis į Holy 
Trinity Rectory, 53 Capitol 
Avenue, Hartford 14, Connecti-
cut. 

PRANEŠIMAS 
Rašomosios ma£in81es {vairiais rai
dynai?, firmos Royal, su visais biu
ro modelio priedais ir paskutiniais 
patobulinimais, o sumažinta kaina 
išsiunčiamos ta pačia dieną. Infor
macijos veltui. LIETUVIŠKAS RAI
DYNAS ne pripuolamai kalviSkai J-
llpdytaa, o specialiu užsakymu fa
brike preciziškai Įmontuotas tylio
siose Quiet de Lux mašinėlėse, ku
rios gaunamos tik per: 

J. L. Giedraitis, 1632 Broad Str. 
Hartford A, Oonn., kuris "Draugui" 
žinomas, kaip sąžiningas asmuo. 

JARABAK DRUGS 
189th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbor, Indiana 

MES ISP1LDOME JCSŲ GYDYTOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKMENŲ. 

KALBAME LENKIŠKAI 

MIMBER STANKŪNAS 
F O T O G R A F A S 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

• '.. 


