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AVASHINGTONAS, liepos 26. 
š. Korėja ir Kiniją, kad jos vykdytų 
eią karo belaisvių globą. 

Nors abu minėti kraštai yra IMI 
per radiją ir kitaip pareiškę, p 
kad laikosi Geenvos konvencijos 
nuostatų, tariau Sov. Rusijai šią 
savaite jteiktoje notoje sakoma, 
kad S. Korėja ir Kinija nesutiko Na 
ikšiol įsileisti į karo belaisvių m į 
stovyklas neutralios tarptauti- iš 
nės komisijos, neperduoda be- me 
laisviams siuntinių ir įrengė be- įia 
laisvių stovyklas prie svarbių ka < 
rinių taikinių. vis 

Tuo pačiu metu JAV kreipėsi vis 
į Tarptautinį Raudonąjį Kryžių a t \ 
su prašymu dar kartą bandyti išt 
tartis su Š. Korėjos ir Kinijos ga] 
pareigūnais dėl konvencijos vyk įzo 
dymo. lan 

Abu žygiai, matyti, padaryti dėl 
ryšium su Tarpt. Raud. Kry- ne< 
žiaus draugijų suvižiavimu, šią iei( 
savaitę prasidėjusiu Kanadoje. nu< 
Rusija ir satelitai atsiuntė j kon Eg 
ferenciją dideles delegacijas, pal 
nors kasdien teigia, kad Tarpt. įin 
Raud. Kryžius yra vakarų „im
perialistų" agentas. Manoma, 
kad sovietų blokas išnaudos iįą r 
konferenciją pulti JAV ir JT už 
.humanitarinių principų laužy
mą Korėjos kare". 

Pikti balsai ėjo 
iš komunistų 

VVASHINGTONAS, liepos 26. 
— Valstybės departamentas tu
rįs žinių, kad antiamerikietišką 
ę̂ aidą į paskutinių dienų Persi
joje vykusias demonstracijas 
įnešė komunistai, kurie buvo la
bai aktyvūs tose šiaip jau pa-
:riotiškose politinėse demonstra 
:ijose. Valstybės departamentas 
lenumato, kad Mossadegh vy-
iausybė tiems išsišokimams pri 

„artų ir nuo pasirašytų sutarčių 
įtsimcstų. 

Persija gauna iš JAV karinę 
r ekonominę pagalbą, o JAV ka 
-o misija prižiūri karinės pagal
bos sunaudojimą ir Persijos ka-
iuomenės apmokymą. 

Kur antiamerikietiškos de
monstracijos buvo stipresnės, 
;en tuojau įvestas karo stovis. 
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atėjo šacho eile l*̂  
TEHERANAS, liepos 26. — vai 

Y-rsijos parlamento žemieji rū-jčiui 
nai pereito j)enktadienio r iau- 'vis 
;ių aukas paskelbė tautiniais ! nes 
tankiniais ir priėmė įstatymą,bėj 
:uvusiųjų šeimoms paremti, j no\ 
tiaušininkai nuvertė Qavam vy Iš 
iausybę ir praskynė kelią Mos- j ra 
iadegh atgal į valdžią. tro 

Komunistai vakar vėl bandė dai 
lemonstruoti, bet šį kartą j a u i t l J j 

)rieš Persijos šachą. Ašarinės 3- I 
lujos demonstrantus išblaškė. p m 8 

Vyriausybė įsakė saugoti JAV | ^ e l 

r D. Britanijos ambasadas, kad 
;omunistai nepadarytų nenuma-
ytų staigmenų. 

Po amerikiečių 

Maistas pabrango 
VVASHINGTONAS, liepos 26. 

- Darbo departamento paskelb 
as pragyvenimo indeksas rodo, 
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cad birželio mėn. pragyvenimas,M a 

ėl pakilo. Palyginus su 1935—| \ 
>9 metų vidurkiu, birželio mėn.! iš 
ndeksas rodė 189.6 proc, tai kė 
rra beveik dvigubas pakilimas, j bur 
šiuo Korėjos karo pradžios pra- ' Sas 
gyvenimas pakilo 11.4 proc. bės 
Daugiausiai pakilo maisto kai-1 mu 
įos. I per 

si 

aina 0 centai 
— — -am 
sijos pagalbos 
Korėjai ir Kinijai žmonis-
belaisvius 
— JAV paprašė Rusiją įspėti 
j Genevos konvenciją, tvarkan-

Igipto sukilėlis 
esąs įsitvirtinęs 

KAIRAS, liepos 26. — Gen. 
aguib parinktas ministeris pir
ininkas paša Maher jau sudarė 
partijoms nepriklausančių as-

pnų vyriausybe ir gavo kara
ms pritarimą. 
Sukilėlis gen. Naguib jau turi 
są kraštą savo rankose, nes 
si kariuomenės dalinių vadai 
vyko į sostinę ir jam pareiškė 
ikimybę. Kas buvo nujaustas 
.lįs bandyti priešintis, buvo 
oliuotas pirmąją sukilimo va
idą. Krašte veikia cenzūra, to-
1 užsienio korespondentai pra
šą tik apie tai, ką cenzūra pra
džia. Anglų spauda susilaiko 
o komentarų, kad nesukeltų 
jipte antibritiškų aistrų ir ne
kenktų savo draugams įsitvir-
iti atsakingose pozicijose. 

Žydai apie s a v e 
ZUERICHAS, liepos 26. — 
a einąs žydų laikraštis, ,,Israe-
isches VVochenblatt" rašo, kad1 g 
ygve Lie padėjėjas esąs žydas. ls 
njamin Kohen, kad JTO tei-
\ komisijos pirm. buvęs žydas 
infred Lachs (įlenki ja) , jog! r i 
irpt. Darbo Biure vadovaujan- pi 
>j vietoj esąs 1 žydas, Tarpt, VJ 
nansų Fonde — 2, UNESCO si 
1, IRO — 1. Paskutionėj JTO; 

sijoje Paryžiuje žydų buvo šių 
lstybių delegacijose: JAV — 
Prancūzijos — 8, Čekoslovaki-
3 — 4, Lenkijos — 4, Jugosla-
jos, Čilės ir Gudijos — po vie-
. Šis savaitraštis atžymi, kad| tv 
v. Rusijos delegacijoj nebuvo 
vieno žydo. 

Esą dviejų rūšių antisemitiz- T 
), o kas įdomiausia — kad bol-
yikų prieš žydus akcija nelai-
ma antisemitizmu, teigia ,,Is-, 
elitisches Wochenblatt" (NrJ 
, psl. 14). Minimasis savaitraš | 

eitna jau 52 metus ir atsidė-
> seka visų kraštų žydų gyve
ną. 
Nr. 20 duoda daugiau žinių iš 
v. Sąjungos žydų buities. Ra
ma, kad komunizmo pradžioje 
tlai j>olitiniame gyvenime ir 
ldžioje vaidino vadovaujan-
is vaidmenis, bet dabar jie iš 
air išstumiami: nė vieno žydo į^ 
są nei politbiure, nei vyriausy „ ( 
je. Išimtį sudarąs tik Kaga-
vičius — tai vienintelis žydas, 
2,000 partijos sekretorių nė-
nė vieno žydo, tas pat ir kon 
•lės komisijose. J teismus žy-
i neberenkami. Iš 1,300 aukš-
teismo teisėjų žydų beliko tik 
Į diplom. tarnybą žydų nepri-
a, į genero lus žydų j a u nebe-
lia. Mokslo įstaigose ir techni 
je, tiesa, dar yra žydų. Pasta-
)ju metu vedama smarki ak-
a prieš buv. Litvinovo patarė-
ir diplomatinės akademijos 

>f. Borisą Šteiną. Ir vis dėlto 
/aitraštis tvirtina, kad Sov. 
jungoj nėra antisemitizmo, 
itisemitai esą nebent Berija ir 
įlenkovas. 
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Vis daugiau žydų pašalinama1 ni 
vadovaujančių vietų, išsilai-(de 
tik Kaganovičius, Uja Ehren- to 
rgas ir ,,Pravdos" redaktorius tu 
slavskis. Nuo Izraelio valsty- m 
i įkūrimo pradžios per pir- N< 
losius dvejis metus atleista gc 
nsijon 63 žydai generolai, 111 |v j 

THE 
CHICAGO, O i l N O I S . SEi 
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Prezidentas Trumanas praneša spa 
ties ir fabrikų krosnys vėl bus už 
darbininkų unijos pirmininkas Mi 
juodu pasikvieti pas save ir prive 

Kašmiras lipdom 
avo daugiau laisves už kita 

NEW DELHI, liepos 26. — r 
inčija Indija su Pakistanu, tačiai 
tiko Kašmirą sąjungoje su Indija 
įsitarimus. 
Po 10 dienų trukusių pasita-

mų Indijos premjeras pranešė 
irlamentui, kad su Kašmiro 
įlstybės vadovybe padaryti šie 
įsitarimai: 
1. Panaikinama Jamu ir Kaš-

liro maharadžos paveldimoji 
mastija. Ateity Kašmiro vals-
rbės galvą rinks 5 metams Kaš 
iro parlamentas. Asmuo turi 
jti priimtinas Indijos preziden-
įi. 

2. Kašmiras turės savo vėlia-
t, ,nors tcn bus naudojama ir 
idijos vėliava. 
3. Indijos konstitucijoje numa j 

Akis už akį 
BERLYNAS, liepos 26. — 
VV karo misija prie sovietų 
mpacinės kariuomenės štabo 
Dtsdame nebegalės važinėti po 
ytų Vokieitją be sovietų kari-
ų palydovų ir prie misijos būs-
aės pastatyta sovietų sargyba. 
Sovietai paaiškino, kad taip 
įdaryta todėl, jog panašiai da-
'ma su jų karine misija V. Vo-
etijoje — vokiečių policija sau 
>janti jų būstinę, o amerikie-
ų karo policija visada sekio-
nti juos kelionėje. 

dkininkų, 159 pulk. leitenan-
i 1949 m. rugpjūčio mėn. Ber-| 
no — I^arlhorsto sovietų vado' 
'bėję buvo areštuoti 28 žydų į 
irininkai, tarp jų ir pulk. Bern-
einas iš ,,Taeglische Rund-
hau", o iš „Volksstimme" re-
ikcijos Vienoje maj. Peuersten 
įspėjo nusižudyti. Iš Zuericho| 
enraščio „Tages - Anzeiger" 
rsispausdintoj ištraukoj sako
si, kad „naujas kominformo 
ieš žydus nusistatymas nėra 
sinis — tik politinis. Izraelio 
inisteris Maskvoje Dr. Nami-
s galėjęs aplankyti žydų kolo- E 
jas Minske, Odesoje, Leningra b: 
, Charkove, Kijeve, Brest Li- ri 
vska, Lvove ir kituose mies- jt 
ose. Deja, kokie tai buvo „kiti n 
iestai" ministeris nepasakė. d< 
Drs žydai už geležinės uždan- k 
>s veiklūs, vis dėlto norėtų iš- ti 
rkti j Izraelį... Į U 
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^r^/OsitAN DAIL> 
ŠTADIENIS, LIEPOS (JULY) 

PLIENO BOSAI GALOP SUSU 

audai, kad plieno bendroves galop 
^kurtos. Preziden tui darant praneš 
urray (kairėje) ir U. S. Steel pin 
ertė susitarti. 

įas prie Indijos 
ts macharadžines valstybes 
Nors dėl Kašmiro likimo tebesi-
u proindiška kašmiro vadovybė 
ir padarė tuo reikalu kaikuriuos 

tytos pagrindinės laisvės bus 
taikomos ir Kašmirui. 

4. Indijos pilietybės įstaty
mai taikomi ir Kašmirui. 

5. Indijos prezidentui priklau
so teisė pakeisti mirties baus
mes ir teikti kaliniams amnesti
jas. 

6 Indijos prezidentui priklau-
30 teisė paskelbti Kašmire išim
ties stovį ir perimti valdžią, jei 
£rės invazija iš oro ar rimtas su 
mišimas viduje. 

Šiuo pastaruoju atveju bus 
xnkalinkas Kašmiro pritarimas. 

Indijos premjeras pareiškė," 
tad šis susitarimas su Kašmiru 
letrukdys Jungt. Tautoms tvar
dyti Kašmiro bylą. 

• i • ' i • • i » 

Dovanojo gyvybę 
VVASHINGTONAS, liepos 26. 

— Prez. Trumanas dovanojo gy
vybę tam, kuris kėsinosi jį patį 
įužudyti — pakeitė mirties 
)ausmę kalėjimu iki gyvos gal
ios portorikiečiui Collazo, kuris 
iu kitu portorikiečiu 1950 m. 
apkričio 1 d. veržėsi į preziden-
o rūmus prezidentą nužudyti. 
Susišaudyme su prezirento sar
gyba žuvo vienas pasikesinto-
ias ir vienas sargybinis, pats 
koliažo buvo sužeistas. Teisme 
koliažo tvirtino, kad prezidento 
įužudyti nenorėjęs, norėjęs tik 
mdemAstruoti už Porto Rico 
lepriklausomybę. 

Collazo a t s i s a k ė pas iga i lė j i -
no prašyti — už jį užsistojo pas 
>rezidentą jo žmona ir kiti as-
nens JAV ir Porto Ricoje. 

Jei prezidentas nebūtų jo pa-
ligailėjęs, bausmė būtų buvusi 
vykdyta rugpjūčio 1 d. 

Helikopteriai tupi 
GOOSE BAY, liepos 26. — 

)viems helikopteriams, kurie i 
>ando iš JAV nuskristi per šiau | 
inį Atlantą į Europą (Vokieti-1 
ą), kelionė dėl nepalankaus oro 
lesiseka. Jie daskrido iki Labra-
loro ir niekaip nesulaukia palan
kus oro skristi į Grenlandiją, 
rečią numatytą sustojimo punk-
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p susitarė dėl naujos darbo sutar-
cšimą, prie jo stjvėjo CIO p ieno 
rmininkas B. Fairless. Prezidentas 

(INS) 

Porto Rico gavo 
pilną savivald 

SAN JUAN, liepos 26.—Vakj 
įsigaliojo nauja Puerto Ri< 
konstitucija. Iš JAV kolonij< 
po 54 metų Puerto Rico tamj 
veik nepriklausoma valstybė i 
jungoje su JAV. Visus salos \ 
daus reikalus tvarkys patys į 
ventojai per savo rinktus atst 
vus. 

Konstituciją surašė speciali; 
išrinktas mažas seimas, ją pr 
ėmė referendume gyventojai, r. 
tvirtino JAV kongresas ir padi 
jo savo parašą JAV prezidentą 

Porto Rico turi 2 '/į milior 
gyventojų. Prieš 54 metus sa] 
užvaldė JAV kare su Ispanija 

Demokratai sunkio 
renka kandidatą 

CHICAGO, liepos 26. — Pas 
stačiusi 12 kandidatų, demokn 
tų konvencija vakar iki naktie 
kankinosi balsuodama. Atidu< 
dant „Draugą" į mašinas, kai 
didatas dar nebuvo parinktas, 

Tendencija linko į Stevenson 
pusę. Pirmame balsavime vyn 
vo Stevenson, Russell, Kefauve 
ir Harriman. 

Kefauver - Harriman bloką 
daręs desperatiškas pastanga 
sulaikyti Stevensono nominac 
ją. Prez Trumanas per savo pi 
vaduotoją balsavo už Stevensc 
ną. 

Už Kefauver - Harrimano m 
garų esą susitelkę radikalieji de 
m o k r a t ų vada i , ku r i e sukėlė pi( 
tų - šiaurės ginčą, tarp kitko lai 
mingai pasibaigusį (Louisiam 
Virginia ir S. Carolina palik 
konvencijoje). 

Ketvirtadienį konvencija pc 
sėdžiavo 13 vai. iš eilės. BesiC 
lant kandidatus, buvo palikto 
konvencijoje trys pietinės dek 
gacijos, kurios principe sutik 
laikytis vadinamos „lojalumo 
rezoliucijos dvasios. Posėdis ta 
pais buvo karštas ir triukšmir 
gas. 

Mažiau imigrantu 
CANBERA, liepos 26. — Aus 

tralijos vyriausybė nutarė 195 
m. imigrantų kvotą pusiau sum 
žinti. Nuo karo pabaigos Austr: 
lija įsileido 700,000 imigrantų i 
nori padaryti pertrauką, kad ga 
lėtų juos apvirškinti ir į ūkį tin 
karnai Įjungti. 

a 

? 
r 
o 
s 
a 
I 
L -

y 
> -

i 

a 

D 

Prloe 5 cente 

IENOS 
Ką laimėjo 

WASHINGTONAS, liepos 
bininkų unijos vyriausi organ 
tarimą su darbdaviais, plieno b 
darbą. 

Susitarimas įvyko prezidenti 
roję, prezidentui iškvietus ai 
šalis ir pareiškus, kad streik? 
stato pavojun krašto apsiginki; 
vimo programą. 

Susitarta padidinti darbini] 
kams atlyginimą 16 cnt. valai 
dai nuo kovo 1 d., apmokėti i 
6 šventas dienas per metus 
mokėti dvigubai, jei kas tas di< 
nas dirbs, trys savaitės apm< 
karnų atostogų po 15 metų ta: 
nybos, popietinė pamaina gai 
6 cnt. daugiau už valandą, o na 
tinė pamaina 9 cnt. 

Dėl union shop šiaip susita] 
ta: senieji unijai nepriklaus 
darbininkai neverčiami priklai 
syti unijai; naujai priimami ti 
ri paduoti įstojimo pareiškim; 

Tunisas atmetęs 
pasiūlymus 

TUNISAS, liepos 26. — An 
bų nacionalistų šaltiniai skelbii 
kad šio prancūzų protektorat 
nominalinis valdovas bėjus Sic 
Mohammed ai - Amin atmetę 
Paryžiaus pasiūlytas reforma: 
nes jos buvusios pasiūlytos Ti 
nišą žeminančia forma ir nedra 
giškose aplinkybėse. 

Atsibudo 
STOCKHOLMAS, liepos 2\ 

— Anglų kalba leidžiamas Stoc 
holme „Nevvletter", paskutinis 
me savo numeryje išanalizavę 
sovietų veiksmus Baltijos jūre 
je, kai jie numušė 2 švedų lėkti 
vus ir dėl to įteikė dar akiplt" 
šišką notą, dėl kurios iš nauj 
kilo tokią pasipiktinimų audr 
visoje Švedijoje, pažymi, kad či 
vis dėlto „nieko ypatingo" pažį 
tantiems geriau bolševikinę sis 
temą neatsitiko: Sovietai jau se 
niai taip elgiasi, tat įeina į j 
sistemą; skirtumas tėra nebėr 
tas, kad dabar taip jie jau elgia 
si su skandinavais, kaip kad se 
niau elgėsi su pabaltiečiais i 
lenkais. Aprašomi konkretūs at 
sitikimai, kaip sovietai dar lais 
vosios Estijos laikais grobė esti 
žvejus ir gyventojus nuo Peipų 
so ežero ir iš pasienio sričių. Je 
geležinė uždanga nusileistų vir 
šum Skandinavijos, tas pat būti 
daroma ir Šiaurės jūroje, kas da 
bar vyksta Baltijoje, 

VĖLIAUSIŲ ŽIN 
— Ispanijos valstybės gal 

žemio jūrą tose pat vietose, ku 
teridentas Don Juan. Politikai 
pasitarimus. 

— Sovietų naujasis amba 
A. Gromyko turėjo vakar atvy\ 
telitų atstovai Londone leidžii 
Stalino laišką su užuomina, kat 
keturių didžiųjų valstybių (So\ 
cūzijos) galvoms pasitarti apie 

— Ryšium su Japonijos pa 
15 d. japonų komunistai rengtai 
riką nukreiptas demonstracijas 
tinkamai pasirengusi komunisti 

— Egipto naujoji vyriaus} 
visus svarbiausius kariuomenės 
sutarimai, kurie būsią išlyginti • 

— Schumano plano kraŠfr 
rinko Paryžiuje vyriausios plar 

! jai būstinės parinkti. Prancūz 
į Saaro sritį visas europines ben 

— Slaptos Korėjos paliaul 
jokių rezultatų, šiandien dėle 
Komunistai paprašė ryšių karin 
sutartas paliaubų sutarties dali 
gautas. 
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TREIKJ 
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> darbininkai? 
s 26. — Prileidžiant, kad plieno < 
nai patvirtins savo pirmininko s 
bendrovės pradėjo ruoštis atnauj 

l Q _ 
kkį bet gali pasitraukti tarp 15 ii 
; a s pirmo darbo mėnesio dienos. 

la"i Plieno bendrovėms bus le 
i pakelti plieno kainas iki { 

in-' dol. už toną. Pirmadienį tuo 
in-!kalu prasidės pasitarimai 
už ūkio mobilizacijos įstaiga, 
ir 
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Rūpinasi meno 
paminklų apsam 

ra-
ia, 
įto 

as, 

au 

PARYŽIUS, liepos 26. — 
ESCO (JT kultūrinė organiz 
ja) svarsto konvenciją kult 
niams turtams karo metu 
saugoti. Konvencijos proje 
paruošė Italija. Numatoma 
sus galimus pajudinti meno 
rinius ir kitus brangius kult 
nius paminklus paslėpti p 
miuose, o tokius meno pamir 
pilnus miestus, kokiais yra 
ma ar Florencija, paskelbti b 
bų neliečiamais miestais. Nu 
tomos ir priemonės apsauj 
meno paminklus nuo kare 

idi, grobstymo. 
es 

Vokiečių jaunimą 
į darbo brigad 

BERLYNAS, liepos 26. -
Vokietijos vyriausybė nu 
steigti pusiau kariškus jaun 
darbo batalionus Lenkijos 
vyzdžiu. Sulaukę 17 metų 1 

ck jniukai ir mergaitės 6 mėn. 
ia-1 metus turės praleisti darbo : 

vykiose dirbdami, žaisdami 
„taiką saugoti" besimokyda 
Stovykloje visi gaus maistą, 
stoge, darbo rūbus ir po vi 

įjo | markę per dieną. Jei neužt 
ra i savanorių, batalionų vadai 

rės teis? jaunuolius mobilizu 

25 
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• Kalifornijoj vėl pasikart 
žemės drebėjimas. Du smūi 
smarkiai supurtė plačias apy 
kes. 

Kalendorius 

Liepos 26 d.: šv. Ona. Se 
vės: Gluosnis ir Meilė. 

Liepos 27 d.: šv. Natalija. 
novės: Žintautas ir Živilė. 

Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, tarp 
galimas lietus. Temperat 
apie 83 laipsnius. 

Saulė teka 5:39, leidžiasi 8 

JIŲ SANTRAUK 
Iva Franco išvyko žuvauti į Vio 
ur sukinėjasi ir Ispanijos sosto ; 
i spėlioja, kad juodu turės svari 

asadorius prie Anglijos karalie 
ykti į Londoną, bet nepasirodė, 
ia gandus, kad Gromyko atsiv 
%d dabar esąs geras laikas susit 
w. Rusijos, JAV, Anglijos ir Pr 
e pasaulio taikos reikalus, 
pasidavimo sukaktuvėmis, rugpji 
įsi visame krašte sukelti prieš A' 
is. Policija apie tai jau žino ir < 
tų planus sugriauti, 
sybė paskelbė, kad karalius prie 
\s reikalavimus. Belikę tik maži 
i vėliau. 
tų užsienio reikalų ministrai si 
mo vykdymo vadovybės sudaryt 
\zija netikėtai pakišo planą suk 
ndrąsias įstaigas. 
<Jbų derybos nutrauktos, nes ned 
legacijos susirenka į viešą pos( 
ninku susirinkimo perredaguoti 
lis. Sąjungininkų sutikimas dar 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,' ILLINOIS Šeštadienis, liepos 26, 1952 
— — . 

Skautai stovyklauja 

Niaurų ūkyje prie Brunswic-
ko Clevelando skautai ir skau
tės išsitempi palapines. Storyk 
lauti pradėjo liepos 20 d. įsi
rengė gražiame lapuočių miške
lyje, kuriam nėra nS vieno uo
do. Stovyklauja, 10 broliai ir 
60 sesių naujose ,gerose palapi-
:.. • su patogiomis sudedamo
mis lovomis. 

Kazlauskaite, Modestavičiene, 
Radzevičiūte, vyr. skaut6 Mal-
eanaitė ir kitos. Liepos 27 d. 
savo atsi lankymu stovyklą pa
gerbs Vyr. Sktn.. dr. Kesiūnai-
15, dabartine Seserijos vade. 

Sktn. Augustinavieien'e pašne 
kesiais ir pasakomis puikiai re
alizuoja ideologinį ir lituanisti
nį auklėjimą. 

Berniukų stovykloje skauti-
Mergaičių st vykios viršinin- jninkas Dučmanas praktiškai mo 

ke yra giedrios skautiškos dva- ko jaunuosius brolius skautiš-
sios ir didelio patyrimo sktn. koj;: patyrimo bei pionieriškų 
Šenbergienė, berniukų stovyk- darbų. Vyresniuosius prat ina 
los viršininkas sktn. Dučma- prie laužų vedimo. Laužai ))ūna 
ĮKIŠ. Stovyklos obalsis - '"Lie- 'linksmi, su skautiškais šamo
t in ia is esame mes gimę. lietu- jais, armonikos muzika ir dai-
viais norim® ir būti". Pagal nomis. Antrojoje stovyklos sa
li stovykloje vykdoma ypatin- vaiteje laukiama daugiau talki-
ga lietuviškojo auklėjimo pn.g- ninku abiejuose stovyklų š ta 
raraa: broliai ir se&es lenkty- buoae. 
niauja .kurie greičiau iš kasdic- j Stovyklautojų nuotaika pui-

KARsčIO sis Bvajojo ne vienas, toliai* f nyje esančius, malonia šilto oro | I š tremti 
srove. Plaukiame tiesiog į pie-.Į Nuo šių metų pradžios iš Ki
tus, įnijos jau ištremta 696 misionie-

Didesnis būrys žuvėdrų, i š ' r ia i . Dar pasilieka 1,163 užsie-

vartydamas laikraščio lapus. 

IV. 

Smulkūs lietaus lašai ir vis 
labiau šėlstančios jūros ban
gos atsimuša j laivo šonus ir 
apteškia sūriu vandeniu pas
kutiniuosius filmą stebinančius 
smalsuolius. 

Del blogo matomumo ir aug 
stos jūros laivas priverstas su
mažinti savo greitį iš 20 į 17 
mazgų per valandą. 

Atsiranda pirmosios, taip 
nemalonios, jūros ligos aukos. 

Staiga pasklinda žinia, kad 

savinin-

kažkur užklydęs seka įkandin niečiai misionieriai Kinijoje. 
laivą. Pavieniai atsiskyrę nuo . — 
viso būrio, praskrenda laivo šo ; Dėmesio nuosavybių 
nu, lyg pasitikrindamos, kad k*ms! Saukite mus pasitarimui, 
kokia išmetama maisto liekana į „Tuckpointing" pataisome kami 
neliktų nepastebėta putojau- i n u s - S c r a s Ištaisymas už žemą 
čiose bangose. Kitos pasisotinę 
grobiu pakyla augštyn, ar at
sitolinę kiek nuo laivo žaidžia 
bangose, lengvai sparnų galais 
paliesdamos vandenį. 

Su kiekviena diena retėja 
kortuotojų, rateliai, visai iš ky-

kainą. Mieste arba priemiesty. 
BAyport 1-4350 

I >irban<*lns 
valtniCtun 
RODKHTfe 

n c t l n o s atvoBkito .savo 

I \ Y ( AR13 M I M I ' . V 
401V S<». State 

Maistingas valfr'p, p1 į t inama 

UvtuiMton 8-1901 

paCmimo putei > ns • 
laivas keičia savo kursą. Vie-1 s t a . Tik kur-ne-kur galime su- | ™"*to 
toje numatytos be sustojimo į ūkti lošiančius pineklio partiją, 
keliones iš San Francisco į Yo- | Pokeristų ratelius "išretino", 
kohamą, Japonijoje, laivas j taip vadinamieji "profesionali-
plaukia Havajų salų link. Ne- , n i a i mėgėjai" surinkdami kuk-
trukus sužinome ir ško nenu- iįus algų likučius iš mažiau, 

Dėl 
ka ina ; 
Infor-

Per Demokratų partijos konvenciją buvo karšta. Delegatai ne 
tik rimtai svarstė įvairius klausimus, bet taip pat ir vėsinosi. (INS) 

nintJ kalbos išveis svetimu kai- ki; saulę protarpiais pridengia i Vyrai arčiau susipažinę su oo... viii oooo... Pasig.irsta loc-
Be to, sktn. Modes- debesėlai, trumpi, lietūs neįgrįs-' laivo patalpų išdėstymu rečiau 

taviėienės iniciatyva sudaryto- ta, tik atgaivina orą. Vieninte- j beklajoja jieškodami valgom. 
je pedagogiškoje laužų progra-lUs stovyklos minusas — ežero kajutes. Labai lengvina susira-
moje akautds supažindinamos'tolumas. Kai nėra progos jį pa- Į sti joms duoti atskirų steitų 
su Darium ir Girėnu, su poetu siekti motorizuotomis priemone vardai, pagal jų geografine iš-
Vaičaičiu, M. Pečkauskaite, lie- mis, tenka naudotis gerųjų šei-
tuvių liaudies dainomis, Nemu- mininkų Niaurų pirtimi, ten nu-
nu ir Baltija. siprausiant po sodams laistyti 

Laužų programas atlikti at- švirkštu, būna daug juoko, cy-
vykata sktn. Dučmanas, Au- pitno ir sveiko grūdinimosi, 
g u s t i naviėienč, Balašaitiene, d. n. 

dėstymą. Laivo priekyje ran
dame Kalifornijos ir Oregon 

TOLYN Į VAKARUS 
L. K.VMAN VISKAS 

vardo skyrius; seka Arizonos. 
Nevados ir k. t. steitai, bai
giant New Yorko ir New Jer-
sey vardo kajutėmis, kurios 
jau randasi laivo užpakalinėje 
dalyje. 

Viršutiniame laivo denyje, 
po atviru dangumi jrengtas 
didžiulis kino ekranas. Ši vie-

mano švilpukas ir: — "Bando
mi pavojaus signalai'" (testing 
chemical and gcneral alarms) 
Ilgas, vieną minutę užsitęsian-
tis aliarmo signalas, ką seka: 
tūūū... tūūū... tūūū... "Bandy
mas baigtas", "Bandymas baig 
tas". 

Tai kasdienine, punktualiai 
12 vai. vidurdienyje, laive pri 
imta procedūra, kurią išnaudo
dami nusistatome savo suvėli
nusius arba sustojusius laikro
dėlius. 

Ketvirta, keliones diena 
, , nintele kultūrine pramoga su 

Kano. vykstančio j Korėją keliones įspūdžiai. Kas iii- t raukia kas vakarą 3 000 v y 
mų aitistes lydimas visą mėnesį važinėsis Japonijoje? rų būr| 
Neliketa proga užsukti j Havajus. Vidurnakčio alarmas. 1 Romantiška stebėti mene 
Įgulos malda UŽ operuojamą berniuką. Kortavimų | sienoje "Skrajojantį Olandą", |įjewi" numeris. Pirmajame 

pasėkos j mintyse grįžti į "Drive in" kl-j puslapyje — dienos sensacija: 
no teatrą. Skirtumas tik, kad 
čia sėdi ne patogiame apšil
domame automobilyje, bet ant 
kieto denio, arba geriausiu at-

Dra akimirka ir niūriame 
horizonte pasiners saulėtos Ka-
lifornij0« krantai. 

Ausyn* tebeskamba paskuti
nieji išleistuvių maršo garsai... 
Vaizduotėj* IĘ gyvi San 
l'i.iiuisco uosto ir Auksinių 
Vartų vaudai; prieplaukoje 
palydinčių merginų augštai iš
keltos mosikuojamos nosinai
tes, rankomis ->ru siunčiami 
paskutinieji bueriai... 

Vyrai tik prieS valandą taip 

j mėjimo ženklai, kairėje krūti
nes pusėje, išskiria vyrus ko- \ 
vojusiufl š. Afrikos ir Europos j 
kovų laukuose. Šiandien jie pa- j 
keliui \ naujo karo areną — Į 
Korėją. Daugumą sudaro žaliu 
kai, kuriems tai bus pirmas ko
vos krikštas. Jie, tačiau, di 

Antrą valandą po pietų pa
sirodo pirmas, taip visų ne
kantriai lauktas, laive leidžia
mo laikraščio, "Breckenridge 

"1,000,000-ninis vyras šitame 
laive,"' Toliau skaitome: "Pa

matyto kelionės -maršruto pa
keitimo priežastį. 

Drauge plaukiančių laivu 
200-ų, daugumoje karininkų, 
šeimų narių tarpe randasi du 
ligoniai, kuriems rizikinga to
liau tęsti kelionę ir reikalinga 
juos palikti artimiausiai esan
čioje Pearl Harbor ligoninėje. 
Vieno karininko žmona lieka 
baisios meningitis ligos auka ir 
7-nių metų berniukas suserga 
apendicitu. 

Vidurnaktyje visus sukelia 
iš miego per garsiakalbius duo
damas pranešimas. "Visas lai
ve esantis personalas yra kvie
čiamas melstis už tą sergantį 
vaiką, kuriam už keletos minu
čių bus atliekama operacija" 

Visiškai sustabdomas laivas 
— daroma operacija. 

Įtūžusios jūros bangos iškel-
damos vieną laivo galą augš
tyn ir paskui lyg norėdamos 
juo atsikratyti mesdamos į duo 
bę... bet čia kitos bangos pa
gautas persveriamas iš vieno 
šono į kitą... 

Vėl įsijungia laivo varikliai 
nešdami mus tolyn Havajų 
link. . , r . ,. 

V. 
Sekmadienis 

Ryte laivo kapeliono duoda
mas pranešimas: "9 vai. ant-

šiame azartiniame lošime, pa
tyrusių lošėjų. Ne vienam atim 
darni galimybę nusipirkti ciga
rečių pakelį, ar oro pašto ženk
lą. Kitas neteko ir gero laik
roduko, kurio vertę prie loši
mo "ekspertai" labai nuverti
na... "Ką darysi - neturėjau 
laimės" — galvoja tyliai pasi
traukdami iš žaidimo. 

Seka pranešimas, kad rytoj 

T A I S O M E 

FOTO APARATUS 

AMERIKONIŠKUS IR 
EUROPOS GAMYBOS 

ir duodame 1 metų garan t i j a 
KAINOS PRIEINAMOS 

Savininkas Lietuvis 
10 vai. ryto įplaukiame į Pean Telefonas DEarbom 2-5538 
Harbor uostą ir ta proga bus 
galima perduoti paštą. 

Nieko nelaukdami daugumas 
(aš toje vietoje buvau mažu
moje. Autorius) griebiasi lai 
škų rašymo. Malonu pasidalin
ti su artimaisiais paskutiniais 
įspūdžiais ir pergyvenimais per 
5 dienas praleistas atviroje jū
roje 

DIDELIS 
.ai 

skutimu radijo pranešimu iš įrajame denyje bus laikomos |1 

IŠPARDAVIMAS 
VYRUKŲ VASARINIŲ 

SMULKIŲ RCBŲ 

\OBtltl T 
MEN'S SHOP 

3358 SO. IIALSTEI) ST. 

Vasarinės kelnės 

veju, apžergęs sunkios artile
rijos pabūklo vamzdį... 

vyriausios ginkluotų pajėgų 
būstinės — Tokio, 1,000,000-
ninis vyras, nuo II-ojo pasau-

Dienos metu kiekviename už- jlinio karo pabaigos, paskirtas 
k u m p y j e , kur š iok ia t o k i a užu<\ \\ T o l i m ų j ų R y t ų operac i jų lau-
Vėja, randame kortuotojų rate-

I riukšmingai šukavę, juokėse, , k ( ) . d e r y b u i A d a v a šie pasta 

deli optimistai, likti paskir 
tais okupacinėje tarnyboje J a - ' l i u s - Nežiūrint, kad pagal vi-
ponijoje, Okinavoje ar kituose > s u s veikiančius įstatymus yra 
užfrontės apsaugos punktuose g*Mtai draudžiamas kortavi-
ir niekada neišvysti žiauraus m a » i ž pinigų, bet ar yra bu-
fronto. Kiti gi dar svajoja ga

ma sėkminza vykstančių tai

ką (Far Eas t Command) yra 
pakeliui į Japoniją ir randasi 

protestantų pamaldos, katalikų 
pamaldos — laivo bibliotekoje, 
visi kviečiami kuo skaitlingiau
siai dalyvauti". 

Vidudienyje iš debesų išlin
dusi saulute linksmai nušvie
čia dar pasišiaušusią, bet pa

su 20'} nuolaida 

2. Šiaudinės skrybėlės 
'a nuolaidos 

3. Kaklaraišiai vertės $1.50 
už 

viename iš trijų laivų, aplei- j mažu rimstančią jūrą. švelnus 
dusių San Francisco uostą j pietų vėjas nudriekia visus, de-
vasario mėn. 5 ir 6 d. d.Šiam ! 

ves pasaulyje įstatymas,, kuris '• laimingojo numerio vyrui, ne
nebūtų apeitas arba bent ban- i atsižvelgiant. jo tarnybos 

PRANEŠIMAS 

kledeje, . Susimastė apleidžia 
laivo viršutinį deni /pasiskirsty 
darni po skirtas kajuc^s (com-
partments). Mintyse, ne vienas 
savęs klausdamas, ar jam 
bus likimo lemta giįžti į savo 
gimtąjj kraštą, vėl hoiizonte 
išvysti iš juros gelmių kylan
čius Amerikos / pakraščius. 
Džiaugtis jaukia savų nrmų 
ir šeimos aplinkuma, kiu*Q8 
tikrai pasiges, būdamas neži
nomuose oriento kraštuose. 

Cia sutinkame vi.-ų ginklų 

Dėmesio automobilių savinin-dytas apeiti.. Pinigines verty- laipsni, yra numatomas prie- l k a m g K a g fc ^ n e t v u l
ų

k o j e aX'« 

4. Sportiniai marškiniai vertės 
$3.95, $4.95 ir $5.95 dabar 

už $-J.95 

ir daugiau kitų vyrams reika
lingų dalykų už nupigintą kainą 

17 North State Streel 
(Stevens Building Rm. lHOt 

Nuo 9 iki 5 vai. šeš tadienia is 
ir Sekmad. uždary ta 

ANGLŲ KALBOS PAMOKOS 
duoda trerotlnyH prleS kaių bai 
Čikagos i niveralu tą. 

Vionim dolerta vai. — pri\n«"los 
Vertimai, Ankety pildymas, |v. raš
tai angHSkal 

K. Kalnynas 
«40J S. lairf irM AvC, (IIH;IU<» J». III 
(3*cifUi augfitas, duriH )>>• kair<-, arti 

f(;5 gatv< i ir < alifou) a A\>\) 

I 'K.MI:SI<». NA M v S A V I N I N K A I : 

FKi;i) VV. GLATZHOFKR, III. 
• Iskasiniai • "TrucKitiK" 
• KŪMai • " (lra.linu>' 

Nemokamai upnkaU'iuojatno i- * Kur 
Bkambinklto Nap«>rvillc s s 2 - \\"- ^ 

Kiekvienam, lietuviai reikalin
giausia knyga apie lietuvišką 
sostinę Amerikoje. 

.CHICRGOS 
JVRDOVfiS 

*€>: %s* / 
J M I ' ' *% 

rieji, taip 
klysta... 

galvodami, labai ,)^s» niekam nepastebint, p a k e i - m i m a s vyriausio JAV (Jungti- imobilį, kreipkitės pas Stasį Dapkų, \VELL8 HADIO .v TV S I : K \ I C I : 
5 -

Su komunisiais yra tik vie
na kalba ir tai jėga. Tik per
gale mūšio lauke galime tikė
tis sustabdyti taip sparčiai be-
siplrėianėią žmonijos gėdą. 

Kasdien mažiau matyti laivą 
sekančių žuvėdrų. Taip skaitliu 
gai išlydėję iš uosto įlankos jos 
atsiskiria, lyg nepasitenkinda-
mos išmetamam iš laivo mais-

čiamos ] losimo namuose taip Ulių Amerikos Valstybių) ir jgyv. O ^ J S. Union, tel. CA 
1127, dirbtuvė 3231 S. Lovv av., J-, rormg Ir modollg aparatus 
važiavimas iš jolos. Stasys Dap-Į Patyrę išsilavinę technikai 
kus yra kvalifikuotas auto m> Žemiausios kainos 
^hanikas su daug metų patirimu, i WEĮAM KĄDIO *v T\ 8K11VIOJ 
turi moderniškiausius įrankius, su- B a 5 N o r U l Ave- Wauko«an, UI. 
taiso be joluų žymių sulanksty- \ A t < l a m » iUt » xV- lv l- °" t ;" i '> :'r»:'(l 

laukti naujienų iš To- ,1 mus ir nudažo labai už pigi^, kai-i ~T~~ 
.ną. Kas negali atvažiuoti į dirb-1 (Jf, AntanaS Rudokas , 0 . 0 

„ . . . ' , . . Ituvę, skambinkite telefonu, jis 
skardus : vili... oooo... viii, ooo | O gal as busiu tas laiminga-

vadinamus "čipsua", kurie čia 'drauge J. T. (Jungtinių Tau-
I būna degtukų, paženklintų po- itų) ginkluotų pajėgų Tolimuo-
|piergalių ir net įvairaus ciy- se Rytuose štabo viršininko. 
džio guzikų pavidale. Dar su didesniu nekantrumu 

III. 

UTHUflHIflN CHPmBER 
-OfcomimucformiMOij 

tenka 
Jūres tylų ošimą pertraukia ;kio... 

(atvažiuos j namus. 
—-

rūšie:-, atstovus jūrininkus, avia j t 0 liekanom, grjžta į pakraščius 
cijos uanuių vyrus, marinus K i t o s p ; . n , a t c h o r i z o n t e l a i v o 
ir sausumo.; kariuomene. Visi ., . - . . .. 

, . , « » * . siluetą, pamažu slenkanti prie-
li<- Ivg viena di<lele seimą ir ;_, , 
, , , i i • *• r singa kryptimi, pasuka io link. 
tik pagal skirtingas uniformas • ^* ' J J 

galime skirti, kuris kokio gink- , I r *^P Aio nialonūs vandenų 
lo rūšį atstovauja. Kuklūs pai'kšėiai sutinka ir išleidžia 
H-jo pasaulinio karo pasižy- laivai į jūrų platybes. 

D Ė M E S I O ! PAGALIAU! 

Tikrina akis: prilaiko akinius, 
keičia stiklus ir rčinus. 

4701 S. Damen Ave. Cbicago, UI 
Aauklte — YA 7-7981 

Pr i ima : vakarais 6 Iki *J, fiestad 
10 ryto Iki 4; trečlad. tr sekma <i 

tik susitarus 

"Tai tobuliausias iki šio! Chicacos Lietu
vių tos rūšies išspausdintas leidinys" 
Knyga turi -18 psl. ir c.m.si.ii il;ustiuut.i. 
Knygos gale pridėtas smulkus (. h;> 
miesto planas. 

Kaina $1.50 
Siuskite užsakymus 

"DRAUGAS", 
2334 So. Oakley flve. 

ChicsgO J5, Illinois 

NAUJAS IsKADIM \ S , AMKBPOI. TABLfiTfiS NUO SKAUSMŲ 

RHEUMATIZMO bei ARTHRITO 
roi, IMfOr palengvins sknusnitis tuojau raiulouuoM' ir sn-

io^r, keliuose, pirštuose ir pečiuose. Atleidžia rau
ple scusuringi nauji vaistai AM I-III 
HllUslllOBe sąnariuose, koją riešu? 
menu skausmus tirthrlte, rheumatl/.me ir suteikia IlKalaVi) pali-njiNiniinij. AMIIiUVM, 
tabletes, pat;al ii;-i.i klinikos ir laboratorijos band.vim.i jrod.vmus, yra visiškai sailgU s ir 
lu-pi-lpianUimos. (iydytofai jns rckoinrnduotn. 'I'ad nosvarbtl kaip ilgai jiis osiito krn-
t«'je, nusipirkite \> l l i:i-«H. i landlen ii' laukite malonaus palepkvlnuna teikiančio ry
tojaus. 100 tahloeiŲ už tiktai $:i..r>0. Pirkite jas jūsų vaistinėje arha rašvkit^ — 
A l M I U U ' O L , 957 N. Asliland Ave., OuiOagO 85, III. 
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SOPHIE B A R Č U S 
KADlO VALANDA KLAUSYTOJI,' 

SEIMAS IR PIKNIKAS 
SEKMADIENĮ, LIEPOS (JULY) 27 d. 1952 
LIBERTY DARŽE, Willow Springs, Illinds 

'J S V E I K I N I M A S X" 
Brangų Idėjos Brolj 

VYTAUTE 6 A K K 4 ir p . ALDONA J A K A I T Y T Ę , su
kūrus ius lietuvišką seimą, sveikiname ir linkime daug 
laimes ir saulėto gyvenimo. 

Omahos DAEIAUS-GIKfiNO Būrelio 
Skau ta i Vyčiai 

Liepos 27 d. 1922 m. jungtines Ainetikos Valstybes 
pripažino Lietuvą de jure. . . minėsime 30 mėty 
sukaktj su tam pritaikyta patriotine programa.. # 

Kalbėtojai bus1 ALT Valdyba: pirm. Leonardas 
Šimutis, sekr. Dr. Pijus Grigaitis. 

Don Varnas American Legion P o s t a s N r. 986 šiose iškilmėse 
pagerbs vėliavas. 

Linksma ir užimanti programa visą dieną. 
Šokiai prie BALIO PAKŠTO kapelos. 
Nuoširdžiai kviečiame visus klausytojus, 
rėmėjus ir draugus . . . 
BŪKITE SU MUMIS! 

KALBA SOPHIE BARČUS 

: ^ 

. 
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Lietuvos pripažinimo 30 metų sukaktis 
PRIPAŽINIMO REIKfcMfc 

Rytoj minime svarbią sukaktį. Džiugu, kad mūstj spauda ir 
kaikurios organizacijos matė reikalą tinkamu būdu ją atžymėti. 
Be abejones, mes visi gerai suprantame, kad 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvai pasiskelbusiai nepriklausoma valstybe ir sudariu

siai valstybini aparatą bei sėkmingai apsigynusiai nuo priešų 
puolimų, bandžiusių pasmaugti didžiąsias ir gražiąsias pastan
gas, sunku būtų buvę išsilaikyti negavus užsienio valstybių de 
facto ir de jure pripažinimą, neradus draugų. Juk nepriklauso
mo gyvenimo pradžioj net broliškoji latvių tauta rodė pretenzijų 
j grynai lietuviškas teritorijas, o ką jau bekalbėti apie sovietų 
ir Lenkijos pretenzijas. Nesuradus draugų užsienyje, nelaimėjus 
atsteigtai valstybei pripažinimo, Lietuvos nepriklausomybes iš
laikymas būtų buvęs problematiškas. Ypač svarbu buvo laimėti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pripažinimą. To pripažinimo 30 
metų sukaktį kaip tik ir minime rytoj. 

ISTORIŠKAS AKTAS 

1922 m. liepos 27 d. tuo metu JAV sekretorius Charles H. 
Hughes, ryšium su Lietuvos pripažinimu, paskelbė svarbų do
kumentą. Tame dokumente pareiškė, kad Lietuva ir kitos Bal
tijos valstybės yra vertos pripažinimo. Jos stabilizavo savo po
litinį ir ekonominį gyvenimą, pelne svarbesniųjų Europos vals-
bių pripažinimą ir užmezgė diplomatinius ryšus su kaimynais. 

JAV pripažinimo laimėjimas yra labai reikšmingas įvykis 
Lietuvos istorijoje. Tai daug padėjo įsistiprinti ir pas save vi
duje ir kitų laisvų ir nepriklausomų valstybių šeimoje. 

Jei ne 1922 m. liepos 27 d. laimėtas Lietuvai pripažinimas, 
vargu būtų buvęs gautas ir 1940 m. liepos 23 d. JAV pasekre-
toriaus (tuomet ėjusio valstybės sekretorius pareigas) Sumner 
VVelles pareiškimas, kuriuo buvo pasmerkta Sovietų Rusija, oku
pavusi Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes 1940 m. birželio 15 d. 

Tuo pat raštu pasisakyta, kad nebus pripažinta tų valstybių 
aneksija ir, kaip žinoma, ji ligpat šiol nepripažįstama, šitas ne
pripažinimas kovose dėl Lietuvos žmonių teisių į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą yra labai svarbus dalykas. Nebe reikalo jį 
augštai vertinome ir vertiname. Iš to išeidamos, didžiosids JAV 
politinės partijos Lietuvos nepriklausomybes bylos reikalus net 
į savo politines programas šiandien įrašo. Tai turi neįkainuo
jamai didelės reikšmės. Tai duoda stiprių vilčių, kad lietuvių 
tauta ir vėl laimės nepriklausomybės kovą. 

KRIKŠČIONIS - STABMELDYS 
KAN. V. ZAKARAUSKAS 

Ar yra tikrovėje toks krikš-; se linksmybėse, aistrų dirgini-
čionis, kurio gyvenimas liudytų me, nervų erzinime ir tt. 
jį esant stabmeldžiu? Jei toks ' Kaip reiškiasi krikščionio -
krikščionis gyvena, kaip reiškia stabmeldžio viešasis gyvenimas? 
si jo tas stabmeldiškas gyveni- Ten nėra jokio religinio atspal-
mas? Ar jis negarbina tikro- vio. Tuo tarpu, krikščioniui vie^ 
jo Dievo? Lanko stabų šven- , šasis gyvenimas yra tiek pat 
tykias, ten aukoja jiems aukas? reikšmingas, kiek kūnas sielai. 

LĖKTUVO KATASTROFA 

Taip. Skaudu, bet reikia at
virai pasakyti, kad šiandien 
gausus krikščionių skaičius yra 
visai artimas pagoniškojo pa
saulio gyventojams. Jie yra 
krikščionys, bet kartu yra ir 
stabmeldžiai. Jų gyvenimą ste
bint, klausi savęs, nejaugi šie 
žmonės nekvėpuoja tos krikščio 
niškos aplinkumos oru? O vis 
tik toks krikščionis stabmeldys 
yra žalingas ne vien tik tai ap 

Viešame gyvenime krikščionybė 
turi būti įsikūnijusi, ji turi spin 
duliuoti iŠ jo, ji turi kalbėti. 
Bet. tai neturi būti dirbtina, te
atrališka, bet gyva, organiška, 
būtina. Iš krikščionybės turi iš
augti krikščioniškoji civilizaci
ja, o kur tikra krikščioniškoji 
dvasia, ten civilizacija bus jos 
kūnu. 

Kiekviena tauta turi savų sa
vybių, kas ją išskiria iš kitų 

linkai, kame jis turi savo gyve- .tautų. K.ekv.enos tautos sukur 
namąjį lizdą, bet tokia jo stab- toji literatūra, menu , papročiai 
meldiška dvasia yra žalinga vi- U " * * to* t a u t o s d v a s , o s P 8 1 * 
sai tautai, dar plačiau ir visai 
žmonijai. 

Kiek dvasios reikalams?.. 

liudija 
limo lygį, jos kultūringumą. 
Jei šiandien krikščioniškoji dva 
sia pilnai pasireikštų, tai ir gy
venime mes ją visai apčiuopia* 

GARBINGA TALKA 

Kaip nepriklausomybę taip ir užsienio valstybių, inimant ir 
JAV, pripažinimą Lietuva laimėjo savo pastangomis. Ji pati 
įrodė pribrendimą gyventi laisvu, nepriklausomu gyvenimu. Ta
čiau šia proga pravartu yra prisiminti ir Amerikos lietuvių nuo
pelnus. Jie moraliai ir medžiaginiai daug, labai daug padėjo Lie
tuvos pastangose pasiekti laisvę. Jie daug padėjo jai ir JAV pri
pažinimą laimėti. Jų memorandumai, žygiai į Washingtoną, mi-
lionas parašų po peticiia, įvairūs kontaktai, jei ne kitaip, tai 
bent paskubino pripažinimą. 

Pravartu yra prisiminti ir tai, kad tais laikais gyvai ir 
plačiai veikusi Amerik. Liet. Taryba su Tautos Fondu (katalikų) 
dar pirmo pasaulinio karo metu VVashingtone užlaikė Lietuvių 
Informacijos Biurą, kuriam vadovavo dr. Julius J: Bielskis, adv. 
Balys Mastauskas ir adv. K. Česnulis. Biuro tikslas buvo ne vien 
tiktai informuoti spaudą, bet daryti įtakos į JAV, kad jos sto
vėtų už Lietuvos nepriklausomybę, o Vėliau kai jau nepriklau
somybe buvo laimėta, kad Lietuvą de jure pripažintų. 

BENDROS PASTANGOS 

Po 1918 m. kovo mėnesio visuotinio Amerikos Lietuvių Sei
mo, buvo sudarytas Vykdomasis Komitetas iš dviejų tarybų — 
ALT (katalikų) ir Amerikos Lietuvių Tautinės Tarybos (tauti
ninkų sandariečių). Netrukus šis bendras komitetas perėmė 
Liet. Inf. Biurą ir tęsė darbą toliau. Kai tuoj po karo atvyko 
Amerikon Lietuvos finansinė komisija (Jonas Vileišis, kun. Jo
nas 2iliu.s ir majoras Povilas Žadeikis) ir Lietuvos finansavimo 
ir politinė akcija dar labiau pagyvėjo. Jonas Vileišis buvo lai
komas Lietuvos pasiuntiniu, nors jos vyriausybe dar ir nebuvo 
nė de facto, nė de jure pripažinta. Berods 1922 m. pradžioje 
Lietuvos vyriausybė savo atstovu JAV atsiuntė Voldemarą Čar-
neckį, jo legaliu patarėju (juriskonsultu) paskyrė Balį Mastaus-
ką (Frank Mast), o sekretoriumi dr. M. Viniką. Darbas dėl 
Lietuvos pripažinimo dar labiau buvo suintensyvintas. Pripažini
mas laimėtas. Mūsų tarybos ir kitos organizacijos garbingai tal
kino. Šiame darbe daug nuopelnų turi adv. Balys Mastauskas, 
dešinioji atstovo Čarneckio ranka ir buvęs ALT pirmininkas bei 
Liet. Inf. Biuro VVashingtone direktorius. Netenka užmiršti, tuo 
laiku buvusio JAV prezidento Hardingo ir sen. Lodge, respubli
konų senato daugumos vado, vaidmens laimint Lietuvos pripa
žinimą. Pastarasis yra tėvas dabartinio sen. Lodge (iš Massa-
chussetts), kuris vadovavo sąjūdžiui nominuoti kandidatu į JAV 
prezidentus gen. Eisenhowerį. 

ftitie 1922 m. liepos 27 d. laimėjimai tebūnie paskatinimu 
darbuotis atkovoti laisvę ir nepriklausomybę ir dabar JAV te
bepripažįstamai Lietuvos valstybei. 

Kaip gi iš tikrųjų reiškiasi « • ! J u s t u m e ' J i atsispindėtų 
toks krikščionis - stabmeldys J literatūroje, mene, mes 3ą ma-
gyvenime? Jo religinis gyveni-' tytume aky vaizdžiai šeimos gy-
mas yra nublokštas į siaurą jo venime. Ir kodėl to mes nema-
asmeninio gyvenimo sritį. Pora tome? Kodėl mūsų civilizacija 
minučių maldos, trumpa akimir i V™ stabmeldiška? Gi del to, 
ka sekmadienyje bažnyčioje tai | kad tokių krikščionių - stab

meldžių šiandien yra jau ne be 
paskiri individai, bet ištisos jų 
masės. 
Istorijos lapas prieš mūsų akis 

Dar daug kas šiandien visai 
nenusivokia kokioje mes esame 
pavojingoje būklėje. Gal kas 
pasakys, kad mes esame tikri 
pesimistai ir skelbiame žmoni
jos žlugimą. Taip. Skelbiame 
ir tai visai sąmoningai. 

Laikas jau seniai pribrendo 
nieko neslepiant kalbėti tiesą, 
kad Vakarų krikščioniškam pa
sauliui gresia žlugimas. Ir jau 
ne vienas tokių pranašų buvo. 

Tik prisiminkime vieną šių 
laikų sociologą Berdiajevą, kul
tūros filosofą Teodorą Heokerį, 
rašytoją Zehrerį, kuris savo 
knygoje "Mūsų šimtmečio žmo
gus" rašo, kad ligšiolinis pa
saulio istorijos lapas jau prieš 
mūsų akis užsidarė. 

ir viskas. Religinis gyvenimas 
jam yra tik mažas priedelis 
prie jo visų kitų profesinių, kul
tūrinių, šeimyninių sričių. Pa
svėrus matematikos skaičiais, 
kiek jam rūpi religijos reikalai 
ir kiek tam jis skiria laiko, tai 
būtų tik 5c'r dvasios reikalams 
ir 95 <f kitiems. Koks gi turinys 
jojo dvasinio gyvenimo? Į ką 
daugiausia yra nukrypusios jo 
mintys? Ar dažnai jis prisime
na tas didžias realybes, būtent: 
amžinybę, išganymą ? Ar jo gy
venimo dvasia alsuoja ta dva
sia, kuri liudytų jame esant di
džios meilės Dievui ir artimui? 
Priešingai, jame dominuoja stab 
meldiškoji dvasia, kuri įsikūni
ja egoizmu, tuštybe, lėbavimais 
ir pan. Pasiklausykime kokias 
temas jis gvildena sueigose, ko
kia rūšis lektūros jį domina, 
kokias knygas jis perkasi? 

Kaip jis reiškiasi savo pašau
kimo srityje? Kiekvienas žmo
gus turi savo didesnę dalį jė
gų skirti savo įvairiems gyve
nimo reikalams. Tai teisinga ir 
reikalinga. Bet bus jau stab
meldiška, jei jis kai žmogus, 
nieko neprisimins apie savo pa
skirtį. Ar toksai krikščionis — 
stabmeldys jaučia savo sąžinė
je atsakomybės jausmą, kuris 
reikalingas atliekant savo pro
fesinio gyvenimo pareigas ? 
Kaip toksai krikščionis žiūri į 
pinigą, jo uždirbimą, atlygini
mą darbininkui, kaip jis supran 
ta streikus, ar ne taip pat, kaip 
ir stabmeldys? Kokios jo są
žinės sąskaitos išdavos? Tik
rai, jis yra jau anas praktiška-
sai stabmeldys? 

Šeima ne viešbutis 

Kaip toks krikščionis — stab
meldys supranta šeimos gyve-

eiau savo gyvenmu ir darbais 
ją išduoda ir palieka labai klai
dinančią ir blogą atestaciją. 
Bolševizmas žmogui religiją ra
dikaliai atima. Žinoma, čia 
Kristaus ištikimieji turi progos 
parodyti didelio herojizmo ir at
perkančios aukos. Mažai baž
nyčiai prisirišimo rodę, atideda
mi tai senatvei ar mirties va
landai, bolševizme lieka vieniši 
ir mirties valandą negali prisi
šaukti bažnyčios patarnavimo. 

Dažnas žmogus, godžiai siek
damas turto, šykštumu ar net 
skriauda nusideda savo artimui. 
Bolševizmu jis praranda viską 
ir turi progos savo kailiu pa
tirt' tikrąjį vargą. Už piktnau-
dojimą moterystės ten aiškiau 
pajunta kraštutini tų dalykų su 
vulgarinimą, nepastovumą ir tt. 

Pagaliau ,ir bolševizmo kai-
kurio iškelti geresniam gerbū
viui turi gyvenimą pilną netik
rumų, nesąžiningumų, intrygų, 
įtarinėjimų ir neapykantos, o 

Krikščionybe mūsų krikščionybė žlugs, tai žlugs ir dalis jų baigia tragiškai, einant 
civilizacijos siela j mūsų krikščioniškoji civilizaci- žinomu dėsniu, kad revoliucija 

Verta pagalvoti, ką neseniai ja. ryja savo vykdytojus, 
rašė Nobelio premijos laureatas Kokia išeitis? Vienintelis iš- P o tokių rūsčių bandymų ir 
ELIOT. "Aš esu nuomonės, ganymas, ten kur stabmeldybė akyvaizdžių pavyzdžių ir buvęs 
kad kiekvienos tautos kultūra jau įleido savo šaknis, vėl turi tikintis žmogus ir krikščionybės 
auga iš jos religijos. Jei mes ta sritis būti grąžinta krikščio- dar nepažinęs gal galės tuomet 
mūsų krikščionybės nebrangin- nybei. aiškiau pajusti, kas tai yra 
sime, mes neturėsime jokios ; Mūsų profesinis gyvenimas krikščioniškoji meilės religija ir 

turi pulsuoti krikščioniškojo ką ji duoda privačiam žmogaus 
jausmo atsakingumu. Akade- gyvenimui Ir viešajai tautų tvar 
mikas, Valdininkas, darbininkas , kai. 
savo pašaukimo pareigas atl 
lieka ne vien tik duonos kąsniui 

sakė tuo reikalu dar stipriau: i užsidirbti, bet jis jas atlieka 
"Krikščionybe yra žmonių bend !dar ir krikščioniškoie dvasioje. 

. , , ~ . ,. _ . Nevvarko policijos kapitonas ruomenes gyvybinis principas . Rengiantis moterysten, jaunave ^ , n r . , K. . •n .vi . , , - , . , , ,v. . v . ,. . v . r.iUWRrdas L-ousfulin įauciasi 
Reiškia, kad mūsų laikų moder- Ežiams turi sviesti gyvai šeimos 
niajai žmonių bendruomenei i idealas. Neužtenka vien to, kad 
krikščionybęs netekimas reiškia daug šeimų save laiko krikščio-

B-47 lx>mbonešys sprogęs virš Mariana, Fli. Lfiktuvo liekanos 
matosi ant Žemes. Keturi jgulos nariui žuvo Ir <lu vaikai mirtinai 
apdegė. (INS) 

kultūros". Kitais žodžiais sa
kant, jo nuomonė, kad krikščio
nybe yra mūsų civilizacijos sie
la. 

Popiežius Pijus XII kartą pa- Kapitonas ir mirusi 
mergaite 

gilia! 

niškomis, bet svarbu, kad ten 
būtų ir gyvenama krikščioniš
kai, kad ten būtų bendra šeimos 
malda, dažnas šv. sakramentų 
praktikavimas, kad ten liudytų 

Šitą liūdną Vakarų pasaulio 
likimą dar daugiau patvirtina 
istorija. Joje skaitome aprašy
mus būkl'ės, kokia ji buvo Ro
mos imperijoje tarp 4 ir 5 šimt. 
po Kr. Šeimų suirimas, lėbavi
mas, dorovės smukimas, idėjų 
chaosas, nesantaika, tuščios gar 
bes troškimas, karjerizmas, go
dumas .veržimasis į valdžią. Ar 
tai nėra mūsų laikų aprašymas? 
Ar ši paralelė nė trupučio mus 
negąsdina? Žinome, kaip senoji 
Roma be jokios didesnės rezis
tencijos pateko po barbarų jun
gu vien tik todėl, kad ji jau 
jokios vidinės galios atsparai ne 
turėjo. O ar mūsų laikų vidi
nė galia atsparai yra kitokia? 

Mes šiandien daug kalbame, 

paveiktas ryžtingumo 
prieš 50 metų tragiškai miru
sios Marijos Gforetti, kuri, kaip 
žinoma, yra paskelbta šventoji. 

Kapitoną? Coughlin jau pa
rūpino šventosios stovylos 
12-kai bažnyčių ir yra suplana
vęs Amerikoje jos garbei pas
tatyti šventovę. Jis pats yra 
išdalinęs apie 50,000 lapelių 
apie šventąją. Kpt. Coughin pa 
brėžia, kad šventosios gyveni
mo istorija moko mus kiekvie
noje mergaitėje ir moteryje 
matyti Marijos dukterį, pagerb 
ti jų taurų moteriškumą. 

Kpt. Coughlin yra vedęs ir 
Tikinčiam žmogui yra aišku, I jo mes visi esame vienaip ar ki- ; augina tris vaikus, policijoje 

mirtį. 
Ką. gi mes šiandien pastebi

me? Krikščionybė yra išstumia 
ma iš bendruomeninio žmonių 
gyvenimo. Ji nugrūdama į vi
sai privačią, asmeninę individo ; krikščioniškąją dvasią ir gyve-
sritį. Ar tai nėra sielos išstū- namojo buto sienos, skaitomos 
mimas iš kūno? Ir tokiu būdu'knygos, lankomų teatrų spek-
tas kūnas, mūsų civilizacija, pa- takliai, kinai ir net suradimas 
smerkiama mirčiai. Taip, jei savo kūnui poilsio. 

ĮSPĖJANTIS NEGATYVAS 
Inž. ST. MAZILIAUSKAS, So Boston, Mass. 

kad niekas gyvenime negali 
įvykti be Dievo žinios ir Jo va
lios. Tačiau žmogaus protui, 
šiame pasaulyje gyvenant, nie
kuomet nebus aišku, kodėl tas 
įvyksta, ir ar tas eina jam liki-
miškai į naudą ar neša jam blo
ga, 

Naiviai galvoja tas, kas ma
no, kad ir bolševizmas yra tik 
atsitiktinis reiškinys, lyg kokio 
plėšiko įsiveržimas į ramius na
mus, ar grupės žiaurių žmonių 
išdykavimas. Pagal socialinę 
gyvenimo tvarką, žmogus vie
naip ar kitaip yra visuomet at
sakingas už kitus žmonių bend
ruomenės narius. Dar labiau 
bendruomeninę atsakomybę iš
kelia Kristaus mokslas, kuris 

kad komunizmas Vakarams neša j daro mus atsakingais už arti-
pražūtj, kad tam patarnauja ir mo sielų išganymą ir mūsų pa-

53 JAV kongreso atstovai paruošė siūlymą demokratų par
tijos konvencijai, kuriuo reikalaujama pritarti nominuoti kan
didatus į prezidentus ir viceprezidentus visame krašte pravestu 
visuotiniu balsavimu, t. y. tokiu būdu, kaip nominuoja savo kan
didatus į gubernatorius atskiros valstybės. Šiam pasiūlymui 
pravesti, aišku, būtų reikalingas specialus amendmentas prie 
JAV konstitucijos. 

skubiai pirmyn žengianti tech
nika, stipriai įsigalintis mate-

nimą ? Bažnyčia skelbia, kad' rializmas. Teisingai. Bet tai n'ė 
ra pats pagrindinis pavojus. 
Kodėl minimi faktoriai tapo 

šeima yra Dievo palaimintasai 
meilės židinys, kuris yra iškel
tas į Sakramentų augštumą, sto j taip pavojingais? Todėl, kad di 
vi lygiagrečiai tų malonių šalti- džiosios krikščionių masės šian-
nių, kuriais vedusieji yra gai- dien negyvena krikščionybės 
vinąmi, kad tuo jų šeima būtų 
ana augštoji mokykla, kurioje 
tarptų ir augtų jaunoji Bažny
čios ir tautos ateitis. Tuo tar-

dvasia. 
Daug kas šiandien krikščio

nies vardą nešioja visai neuž
tarnautai. Daug kas šiandien 

pu krikščioniui — stabmeldžiui i tapo vien tik ana mažyte krikš-
moterystės gyvenimo šventu- čionyjres atlaužėte, o visa kita 
mas nieko nereiškia. Skyrybos 
ir skyrybos ir dar kartą skyry
bos. Rodos, kad šeimos gyveni
mas jam būtų lyg koks viešbu
tis ar pensijonas. 

Poilsis. Jis reikalingas. Bet 
kaip krikščionis — stabmeldys 
poilsį supranta? Jis jieško po
ilsio lėbavimuose, triukšmingo-

jame yra jau persunkusi stab
meldiškąja dvasia. Taigi, krikš-

likuonių likimą. 
"Aš nepaisau", " ne mano da 

lykas" — kai kieno yra laiko
ma kaipo demokratinių laisvių 
garantija, nesikišti į kito gyve
nimą. Tačiau toks nesikišimas 
yra egoistinis ir jis grįžta į ta
ve su grėsme ir nemaloniom 
sąskaitom: savais pinigais išlai
kyk gausią policiją, kalėjimus, 
pamestinukų ir suvalkatėjusių 
žmonių globą ir žiūrėk, kad ne-
apilėštų, nenužudytų ar girtuok 
liškai neužkabintų. Tuomet tu
ri drebėti dėl savo vaikų, kurie 
nuolat susiduria su nemoralia 

taip atsakomingi. Ar tt^i yra 
Dievo bausmė ar bandymai ir 
aky vaizdus įspėjimas? Čia nie
kas negali pigiai atsakyti ir 
trumpai suformuluoti taip su
dėtingų Dievo Apvaizdos kelių, 
einančių į žmogaus atpirkimo 
paslaptis. 

Tačiau giliau įsižiūrėjus į bol 
ševizmo reformų metodus, ma
tosi kaip ir negatyvai visokių 
nukrypimo nuo dieviškos gyve
nimo tvarkos. Čia profesorius 
Herbačiauskis pasakytų, kad 
Dievas šypsosi iš žmogaus pa
siutimo ir jo nedorybių ir lei
džia tai pamatyti aiškesnėje 
šviesoje. 

Pavyzdžiui, kaip "labai yra 
profanuojama Kristaus religija. 
Jos forma ir išorine tradicija 
mėgsta dangstytis daugelis, ta-

yra ištarnavęs jau 28 metus. 

Bolševikų kankinys— 
šventuoju 

Vatikane pradėta byla pas
kelbti šventuoju pirmą bolše
vikų kankinį vyskupą Joną 
Cieliauską, kurs buvo nuteistas 
1923 metais ir kurs bolševikų 
kankinimų paveiktas mirė 192G 
metais. 

Padėjo 7,500,000 ligonių 
Praeitais metais katalikai 

JAV-se Ir Kanadoje turėjo 
1,125 ligonines ir kitas sveika
tos įstaigas, kurio? galėjo su
talpinti 139,756 ligonis. Iš viso 
per 1951 metus katalikų ligo
ninėse gydėsi 7,500,000 asme
nų. ' T Į 

<iiiiiiiiiiiiiiiiinii(i;!tiiiiHiiimiiii!iiimiiiimi 
L I E T U V I Š K A 
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SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 
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čioniškojo pasaulio pražūties aplinka ir pavojais ir tt. 
procesas eina ne iš orinės j o ' Bolševizmas į gyvenimą atė-
puses, bet iš vidaus. Mūsų krik jo ir vis plečiasi ne vien tik 
ščioniškoji kultūra miršta dėl 
savo silpnumo, o šis silpnumas 

ūkiškais pagrindais. Jis veržia
si apimti visą žmogišką buitį ir 

eina iš sustahmeldėjimo krikš-:ją savaip suformuoti. Jo atėji-
čionių gyvenmo. |mas turi gilesnę prasmę ir dėl 
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TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

LEVIS J 
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(gualifled englneers' servtce) jį 
3120 S. Halsted Street - DAnube 6-68S7 i 
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Pastabos ir nuomones 

Varo pleištą, kur 
J. G O B I S 

CLASSIFIED AND HELP NVANTED ADVERTISEMENTS 
REAL ESTATE 

šiems kultūrininkams". Kas 
turi pasaulėžiūrą, tas turi ir 
partiją, nors jis formaliai gali 
jai ir nepriklausyti. Mes netiki
me, kad kultūrininkai esą ne-
partyvūs, politiškai bespalviš-
ki ir netikime, kad PLB gale-
tų atsidurti bespalviškų žmo
nių rankose, pagaliau abejoja-

* » r o >> * ji7jH»o arba geriausias 
me, ar PLB būtų naudinga, jei g,u,kitc Y A m* 7-7177 

Oleoroje — lietuvių kolonijoje, dflel 
sveikatos stovio skubiai parduoda
mas biznis ir namus. 2 butui viršuje, 
lemai taverna Ir salė. viskas gerame 
stovyje. Per ello metų visiems gerai 
žinoma Lukšto svetaine. 1600 So. 
4!ith A ve. Teisingas pasiūlymas nu
perka. Pirkėjas galės perimti Ir biz
ni Atvykite arba telefonuokite: 

OLympic I-0SM 

PARDUODAMAS btanls ant ftl-oa 
arti Loomis St. su 2-4 kamb. butu 
Ir krautuvo su 8 kamb. užpakaly. 
Taip pat tuMlae sklypas. Pirmai 
ankstas apšildomas karstu vandeniu; 
2 auto mūrinis garažas. aKina — 

pasiūlymas. 

ji atsidurtų bespalvių lietuvių 
vadovybėje. Vien fakto, kad 
kas nors yra lietuvis ir save 

Medinis namas 4 butui po 4 kamb. 
arti 2UI Ir Paulina St. Pečiais šildo
mas. 2 butus galima bus tuojau už
imti deras investmentas nagingam 

laiko nepartyviu kultūrininku, i įmogul. Usdaroa verandos. Gera ii -
, , , , , - tuviu anvlinke. Arti balnyčių. mo« 

neužtenka, kad bendruomene • ki-uiu- rriic sė.soo. »tooo grynas, 
galėtų juo pasitikėti. Katalikai 
nori, kad ir PLB pryšakyje bū
tų stiprių katalikiškų principų 
žmonės. Aiškių politinių princi
pų turėjimas jokiu atžvilgiu 

kyklų. Tik 18.500. 
•kola kaip nuoma. 

CAlumčt 

$ 1 0 0 0 

1.0085 

nedviskvalifikuoja žmogaus PL 
B darbui. P. J. Alaušiaus straip 
snis yra perdaug miglotas ir 
kaipo toks negali būti PLB 
įkvėpimu. Jei p. J. Alaušius tu
ri galvoje katalikų politikus ir 
kultūrininkus, tad kyla klausi
mas, ar jis dorai elgiasi pjudy
damas vienus prieš kitus. 

Joks galvočius negali aiškiai 
nurodyti, kur prasideda kultū-

MARQUKTTE P A R K K 
Labai geri sklypai-lotai 30x125. 
Kampinis arba antras nuo kampo 
prie 66th ir S. Rockvvell St. Jei 
kas domitės statyti namą kreip
kitės šiuo adresu: 

6753 S. Rockvvell St. 
SAVININKAS PARDUODA - 8 buty 
mūrinj narna arti 79-tos ir So. Loomis. 
Puikus investavimas; 2-5, 6-4 kamb. — 
"Tablc top" plytos - - Servol Šaldytuvai; 
krosnim apšildoma; geros pajamos; pui
kus susisiekimas - - prekyba ir mokyklos. 
J kainuota gerai. 

Saukite: ABcrdccn 4-20117 
* ~ • . • i • - 1 ui 

BRIGHTON PARKE 

Šių metų birželio m. "Aiduo
se" p. Juozas Alaušius paskel
bė straipsnį "Kultūra ir poli
tika", kuris daro įspūdį, kad 
jo autorius teskiria dvi spalvas 
— juodą (politika) ir baltą 
(kultūra^ ir nori, kad PLB va
dovautų baltosios spalvos at
stovai —- šviesieji kultūrinin
kai. Mums atrodo, kad šiuo at
žvilgiu gyvenimas nėra nei bal
tas nei juodas, o pilkas, ir ne 
visada lengva pasakyti, kur 
baigiasi politika ir kur prasi
deda kultūra. Jei menininkus 
rašytojus laikysime tipingais 
kultūrininkais, t a i negalės ime 
nepas tebė t i , kad j ie aktyviai 
dalyvauja politikoje. Dante 
dalyvavo politiniuose kivirčuo
se ir per tai atsidūrė tremtyje; 
Goethe buvo net ministeriu; 
Victor Hugo aktyviai dalyvavo 
perversme. Maksimo Gorkio 
simpatijos komunizmui buvo 
tokios, kaip mūsų Vaižganto 
tautininkams. F. Dostojevskis 
*už politiką net į katorgą buvo 
pasiųstas. Adomas Mickevičius 
emigracijoje buvo labai karš
tas politikas. Jei J. Alaušius ir 
mokslininkus laiko kultūrinin
kais, tai jie dar dažniau pasi
taiko politikų eilėse. Miliuko- atžvilgiu mūsų gyvenimas nėra 
vas — Rusijoj, Schacht, Bruen n e į juodas nei baltas, o pilkas, 
ning — Vokietijoje, Salazar — j žmogus gali turėti stiprius po-
Portugalijoj, VI. Jurgutis, Aug. litinius principus ir būti kultū-

T . i . . . ,. . . . . , 2 butai no 4 kamb. murinti. Garažas, 
Voldemaras — Lietuvoje sucia- ros kūrėju; jis gali būti be jo- 2 boueriai. i butą galima tuojau pat 
ro ryškius mokytų politikų pa- kių principų ir nebūti kūrybi-
vyzdžius. Pagaliau pati politi- n is kultūrininkas. Skirstyti sa
ka yra mokslo šaka. Negalima Vo tautiečius į dvi kategorijas 
sakyti, kad tokie politikai, kaip — į politikus ir kultūrininkus 
M. Krupavičius, L, Bistras, P. — nėra jokio rimto pagrindo; 
Karvelis, Pr. Vainauskas, ar tarp politikų ir kultūrininkų jo-
dr. K. Grinius, prof. Kamins- kio antagTmizmo nėra. Antago-
kas, A. Smetona, M. Biržiška nizmas kyla iš politikų ir kul-
lindėtų lyg kokiame butelyje, tūrininkų pasaulėžiūrų ir kar-
neturėdami nieko bendra su tais iš asmeninių ambicijų, bet 
kultūra ir net kenktų jai. Po- ne iš politikos ir kultūros es-
litika atvarė 99' < DP j Ameri- mes. P. J. Alaušius įžiūri pavo-
ką, Australiją, Vak. Europą, jų politikų "įsiviešpatavime 
tad kiekvienas DP kasdien jau viešame gyvenime", o kiti labai 
čia politikos rezultatus savo bijo filosofų įsiviešpatavimo; 
gyvenime ir dėl to nėra abejin- abi pusės turi vienodą raciją, 
gaj politiniam gyvenimui ir nes istorija rodo, kad blogi fi-
politinėms partijoms. Tie emi- losofai gali padaryti tiek pat 
grantai, kurie nori repatrijuoti žalos, kaip ir blogi politikai, o 
į savo laisvą tėvynę, nėra ir geri politikai gali būti visuome-
neturi būti abejingi dėl to, ko- nei taip pat naudingi, kaip ir 
kios ideologijos ten dominuos geri filosofai ar kitokie kultu- . - - ^ ^Ą lkiypa*/ Arti kataiikti. 
ir kurios partijos valdys. Ne- rininkai. Svarbu pozityviai da- kos Ir vielos mokyklos. Puiki tran-

. . . . . . . . , . . . . . sportaeija. Tuojau galima užimti. 

partyvumas, politinis bespalvis- lyvauti istorijos procese, o A'pvlinUr.j T8Pd ir Maryland Avo. 
kūmas nėra jokia dorybė, ir šiam reikia ir politinio ir kultu- ; ,Kai":l <lk si».*»»._ nriisoii «-JW«5. 
vargu pats p. J. Alaušius ne- rinio darbo. Svarbiausia tamau;'savininkas apleidžia miestą, parduo-

1 da iiama. f> kamb. mūr. namas arti 

ra ir kur baigiasi politika, nes *:i.r»oo įmoktu, a i>ut. po 4 
, , . _ . , . , . , . . . . medinis. Coincnto pamatai. kultūros ir politikos santykių 

kamb. 
Brtok 

$9,800.00. sidlng. Specialiai tik ui 
4524 So. Talman Ave. 

Telef. LAfaydtte 3-1083 

butai po 4 kaml 

užimti. 

4115 So. Campbell Ave. 
Telef. LAfayette 3-1083 

i 

Arti i i i ir Kalstcd gatvių 7 kamb. 
medinis namas l »/_. augšto alnminu 
apmuštas. Sklypas 36x126. Labai di
deli Šviesūs kamb. Karstas vanduo 
aliejum šildomas. Automatiškas karš 
to vandens kaitintuvas. Kokliu vo
nia. Plieno užuolaidos per vis:*. I U, 
auto. garažas. Tik 114,700, Mary C. 
KreUmann. 1O054 Mlebignn Avo. 

Plllnmn 5-1787 

Savininkas parduoda bungnlovv su 
pajamom arti 03 ir Colfax gatvių 
Hti 8 butais — 1-3 kamb. Ir 2-4; 
1-4 kamb. laisvas. 1 butas pilnai 
apstatytas. $'JL'I mėnesine nuoma. 
Kokliu vonia. Kloctrlnl plyta. Gu
zu karšto vandens šilditnvas. Cent-
rallnia apšildymas, stokertu. Ir kiti 
įtaisymai. Arti bažnyčių Ir mokyklų 
ir gero privažiavimo. Skambinkite! 

ROdngy :t-ti7:n> 
Savininkai parduoda 7 kamb. vieno 
augšto namą. Medinis apkaltas 8U 
insuliuotu ..sldtngu". 4 mleg. kamb.. 
didelis uždaras porčlus: ištisas rūsys; 
oentralinla apšilti.; auotmatlftkaa van 
dona šildytuvas: šaldytuvas; krosnis: 

turi jokios politines spalvos. ,ti Gėriui, o Jam galima tarnau-
Atrodo, kad jis norėtų "kultu- ti ir politine ir kultūrine veik

ti ot h ir Kilpątrlck. Centrinis apšil
dymas. Keramikos koklių vonia. Hpln 
tos virtuvėj. Žieminiai langai Ir sle-

rininkų" partijos ar "politikos la, lygiai kaip tam tikri politi- teitai. Naujai dokąruoti. 84x128ip». 
• "* ,, . . J . , . . . . . du sklypas, gražiai apsodintas. Daug 

be pasaulėžiūros ir kad jo niai, taip ir kultūriniai veiks- priedu. Teisingai įkainuotas. 
grupė perimtų PLB vadovavi- niai gali būti nuodėme, patar-
mą. Mūsų manymu, p. J. Alau- navimu blogio, chaoso dvasiai 
sius kitais žodžiais kartoja Izi- ir sudaryti pavojų bendruome-
doriaus Tamošaičio ir "Lietu- nės gyvenimui. Aplamai imant, 
vos Aido" tezę, kad tautininkų "Aidų" redakcija tokiais straipI Kr , svs 

sąjunga nesanti partija, ergo sniais, kaip p. J. Alaušiaus Taip 
ir LF nesanti partija ir "rezi- , "Kultūra ir politika", varo plei 
stentų" santarvė nesanti par- štą į katalikų politikų ir kultū-
tija. nes sakosi esą nepartyvūs. rininkų tarpą, bet religine vie-
Straipsnis daro įspūdį, kad p. nybė išlaikys socialinę vieny-
J. Alaušius norėtų, kad KD, bę, ir pleištas nebus giliai įva-
Soc. Dem., liaudininkai neitų į • rytas. 
PLB, palikdami ją "nepartyvie- Cleveiand, 1952. VII. 13. 

skubiai parduoti Tuojau užimamas. 
Skambinkite POi-tsmoutb 7-:tiio 

PAHDAVIMi'l 2 Al <;šTI, NAMAS 
Taverna Ir 'i kamb, pirmame augft-
te. 2-me augftte 3 butai po :< kamb. 

I'astogč. Garažas. 
— O — 

pat parduodama graži vasar
viete M t vernon laoage, Beverly 
Mhores, Indiana. 38 kambariai. 4 
,,shoucr'V«luš;ii, virtine, \ algOinaslS 
kamb. baras (barroom). Arti Mi-
chigan ežero. (Šoras susisiekimas. 
Kreiptis 

t'AKIM lt OAVRN 
n i« w, .">t»tb st. 

W i : i i l \ v 4 M t b 0 - 0 1 7 0 

Tikras išpardaviin 
.r)-4(i akeriii. nfua 

* 

Įsigykite šia puikią mąstymo knygą, dabar! 

s I ndiano.i. Nuo 
pastatu. $100 u/. 

I ūkei j . "i kamb. namas, 20 akerin 
T~ į ž.einfs. Kaina $<;.IMH». I; kamb na-
^ . j mas mo'Uinus su 4<» akerių žemės 

UŽ $16,000, 

Ali IAVAKT 
D l i M O I T I , , INDIANA 

, Kun, Dr. J . Vai tkevičiaus, MIC 

GYVOJI DVASIA 
A N T R A S TOMAS 

j Mąstymai kiekvienai dienai 
\ nuo priešgavenio iki 2 sekm. 

Vj po Velykų. 

Kieti g r a ž ū s viršeliai , 

543 pusi., ka ina 5 dol. 

Užsakymus s iųsk i te : 

" D R A U G A S " , 2884 So. Oakley Ave., Chicago, III. 

i- •• o 

l';i\»ddftoiai \crėiaini parduoti! N<--
lauktte, ligai nebus! $7.1100.00 m-di-
n^s jpiankos I';i r<lu<><lamas u>, ma
žiau nrjjii 7 kartot) nuomos! 5 bu 
tai puikiame Oak l'ark rajon •, vi
siškai nauji Ir modernūs maži bu
tai /."ini inok«st ia i, aliejinis ..t'oreod 
aii" apšildymas. Parodomas šiokia
dieniais tiktai susitarus Skambinki
te savininkui VUlage 8*0041. 

—— 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana. 

DĖMESIO VVISCONSIN'O 0KIŲ 
PIRKĖJAI! 

Okiai, visokio dydžio |l,200.00 ir viii! 
Rašykite dfl mūsų naujos vasarine* lai
dos sajašo. Pasiunčiamc bet kur! 

ALLIEL) REALTY SALES 
Neillsville, VVisconsin 

<.I,HAS I'IKKIJSYK DV|»I IvAMS 
Mūrinis namas — 4 butai po 5 kamb. 
4 autom iiulr gai Aliejum .šildo
mas. Apio 'jo metg senumo. Hist 
irti lTnion Ave. Pu butua galtuia 
tuojau užimti. I^'.r.a l'l~ 000 Lc-r.o-
rais isslnlok'fj'.Maia. cU4.r/.binkitfe 

WEntwaith 0-48&7 
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" D E A U G A S " AGENCY 
55 E. Washington S t 
Tel. DEarborn 2-2484 

28S4 So. Oakley Ave. 
Tel. VlrglnlA 7-OfllO—7-Ofltl 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

REAL i:STATI0 

Tikrai pigus namai! Pasiskubinkite — 
Nes tuoj neliks Bascnvillc apylinkėj 

5 akeriai geros žemčs, gražus mažas, 
moderniškas, bet gali būti padidinamas 
namas, garažas, vištoms namelis $16,950 
— $6,000 įmokėti. 

Palatine apylinkėj 2 akerių vištų 
"ratuMi", gražus, mažas 5 kamb. namas, 
vištoms namelis, viŠtyčiams namelis, gra
žus sodas, daug uogų. |l3,950 — $4,500 
įmokėti, Arrovv 104 W. Northvvcst High-
vvay, Mount Prospcct. kaukite 

CI,earbrook 3-4540 

Savininkas parduoda Cicero'j e arti 
33-čios ir 57-tos CH. 4 Vt kamb. mūrinis 
ranch stiliaus namas. 1 m. senumo. Išti-
kas rūsys. 2 autom, garažas; gazu apšil-
donuus; gražiai apsodintas; kombinuoti 
žieminiai langai ir sieteliai. Užuolaidos, 
kornyzai, kiti priedai. Arti katalikiškų ir 
viešų mokyklų ir susisiekimo. Saukite 

OLympic 2-3302 

Savininkas parduoda 4 kamb. mfir. 
narna, (Kalimybč padidinti) 454(5 S. 
Karlov. 80x125 pSdų .sklypas. 2 niicu. 
kamb. Koklinė vonia. DidelSa rfibi-
n8a. USdaraa užpakalinis porClui. 
„Rubbor Ule" grindy! virtuvėj. Pil
nai jrengta virtuve rūsyje. 2 auto. 
insulluotas Karužas HU | vlrftų pake
liamom durim. Arti katalikiškų ir 
viešų mokyklų. Puiki transportaeija. 

•Skambinkite YArds 7-1010 

Savininkas parduoda 1 meti; mūri
nj rytų pusėj bungalow BU 2 mteg, 
kamb. Centrinis ai>.šiblymas. Auto-
matiikaa gazu karftto vandeniu šildy
tuvas. Moderni kabinetų virtuvė su 
indų plovimo mašina, koklių vonia.. 
Sklypas f>lxl2F>; ištisas rūsys. Tuo
jau pat galima užimti. Arti l l th ir 
tireenbay Ave,, prie katalikų ir vle-
iųjų mokyklų; Keras privažiavimas. 
Pilna kaina $18,900. BAyport 1-7017 

Gražioj apylinkėj J/į akerių ined/iuoti 
sklypai! Gatavi dėl statymo ranch arba 
Georgian namų arba bungalovvs llickory 
llills, Oaklavvn apylinkėj; arti automo
bilio susisiąjunio. $1,800 ir virš; lengvi iŠ-
simokėjimai. 

Saukite: Oaklaun 1693 

HELP WĄNTED — MOTERYS 

NAMAS, KEPYKLA ir KEPYKLOS 
i Skyrius. Savininkas persikelia į kitą val
stiją ir priverstas parduoti. Išvežiojimo 
(duonos ir kepyklos gaminių) bi/nis. 
Puiki vieta; arti bažnyčių ir mokyklų. 
Nupirksite už geriausį pasiūlymą. Kreip
tis: 2616 VVest 69th Str. Telef. GRovehill 
6-9241 

PARDUODAMA8 3 kamb. mūrinis na
mas. '̂̂ .l dar !̂ -jų kamb. butas rūsyje. 
Apšildomas krosnimis. 'S automob. garą* 
žas ir daug kitų priedų. Kaina prieina
ma. Kreiptis: 

3756 So. Wolcott Avenue 

FOR SALK BY OWNKK 
Uanch Houae (> room, ;i bodrooma 
Oll beat. Kuli basement. 2 ear Ka-
rage attached. Boautlful locatloij 
8400 Major, Oak I.a\vn, or eall 
M r. Jobnson. 

()akla\vn 3170 

PARDUODAMAS 8 dalių valgomojo 
kambario komplektas. Riešuto medžio. 
Labai gerame stovyje už prieinamą kai-
ną. Galima ir atskirai. Priedo trys len
tos ir (pads) .stalo uždengimui. 

Telef. PEnsaco la 6-7646 

3 butų murinta namas su l-f)-6 kamb. 
karštu vandeniu apšildomas. Automatiš
kai karštas vanduo. "Storiu" langai ir 
"sereens". Gražūs pečiai. Koklių virtu
ves ir vonios. 2 auto. mūrinis garažas. 
Puikios sąlygos. Galimu tuojau u/imli 
savininko būtas. Greitam pardavimui. 

2739 S. Kedvale Tel. LAwndale 1 -8544 

l)y Ounee, $i:{..r>00, 100K i:. 112 St. 

t! nietų, 2 mleg. mūrinis pristatomas; 
ištisas riisys; alumlniaiiH langai; vir
tuvėj včdlntuvas. Arti mokyklos. ĮMo 
tas 37 H xl 20; priešais miškelis. Tik-
ras salininkas apleidžia miestą. 

I i \ > p . . i l I IISIII 

Sav. parduoda 8 kamb. mūrinj namu. 
arti ()G Ir S. HermitaKe Katvių. Karš
tu vandeniu šildomas. Žieminiai lan-
Kui, siideliai. .'{(1x125 skl.v pas. Geram 
stovy, 2 auto. garažas, arti St. 
i ia IHKII Stbooi, balnyčių ir 
s|)ortaeijos. Teisinga kaina (ik 
2.r>(i pagaL susitarimą. 

Ma-
tran-
IH, . 

I I I Milo. U I . { I . . I 

REIKALINGAS BUTAS 

Ar jūs jieškote pastovų darbą su 
saugia ateitim? Mes turime 

BEftDRA HAftTINfiS DAUBA 
patyrusiai mergaitei Ir pradedančiai, 
įvairios pareigos. PulklOS darbo są
lygos. Ateikite ftlandlen pasitarimui. 

RIGHTWAY ELEC. CONS'T 
CO. 

3523 W. North Ave. 
Tel. BElmont 5-8088 

WOMEN - YOUNG 
for shipping dept. to package 

small parts. Clean, steady work 

F. & B. MFG. CO. 
4248 W . Chicago Ave. 

H E L P VVANTED VYRAI 

SALESMEN 
To sell television & household 
applianccs. Full time. Highest 
commissions. Paid bonus. Work 
with field manager. Mušt be 
neat appcaring and willing to 

DIRECT SELLING 

Apply at once — 

SOUTH SHORE 
TELEVISION 

1120 East 47th Street 

YOUNG MEN! 
We have jobs with a future 
with fast growing company. 
General factory work, interest-
ing and varied. Electrical as-
scmbling and opsration of ma-
chinery. ,,Unlimited future in 
eleetronies industry". With Lit-
huanian foreman. Automatic 
inereases! 

Tri|»le-A-Spccialty 
Company 

2101 W. Walnut St. 
(200 North and 2100 VVest) 

REIKALINGA atsakinga Katalikė 
moteris, dirbanti dienomis, kuriai 
reikia geri; naniŲ. 1 diena savaitėj 
turės atlikti bendra numų ruoš;; ir 
vakarais suplauti imlus už kambarį 
Ir Visa Išlaikymu. ItekoiuondaHjos 
reikalingos. 4 vaikai Šeimoj. Skam
binkite Columbui i - r» t» 5 4. 

Savininkai — skubu! Krautuves ve
dėjas skubiai turi gauti 4 arba 6 
kamb. neapstatyta namą arba butą 
Hatnmonde arba apylinkėj. 3 suaugę 
asmens, 1 vaikutis. Prašo šaukti šio
kioms dienoms nuo 9 iki B vai. v. 

•heffteld 2917 

IŠNUOMUOJAMA 

Iftnuomuojamas atskiras kamb. su 
visais patogumais. Mažoje tremtinių 
fiHmoje. Pageidaujama paneik. 5914 
S. EgglctsUm Ave, KNglrw(NNl 4-H5I2 . 

Namų sav. dGmesiuI! 6-7 kamb. na
mas JieAkomas Alden's Department 
Store direktoriaus, kur nors vakari
niuose priemiesčiuose arba vak. Ohl-
e.agos miesto daly. Nuoma iki $125. 
Geros rekomend. Nori tuojau užimti. 
Skambinkite Mr. Carcy, (;l4idstonc 
3-1212 arba TLTxexlo 9-0288. 

Domesio, savininkai! Namo savinin
kas, 2 dirbantieji, pardavė namą, 
jiesko 4 ar 5 kamb. neapstatyto buto 
su apfiild. ar be. Pageidauja pietvak. 
miesto daly 'arba bet kurioje geroj 
apylinkėj arti transportacijos. GtefOt 
rekomend. Skambinkite Kiodzie 
»-:i:i»4. ^ 

Ddmeslo, savininkai! 4 suaugę as
menys skubiai Jli-ftko 4-0 kamb. ne
apstatyto buto, su apšild. ar be, plot-
vak. miesto daly. o it>. gyvena da
bartinėj vl«toj«*. IStaromi lauk. Nori 
užimti kuogrelc'iausial. Geros reko
mend. Skambinkite 

« • M u m . I 6 - 4 0 0 9 

Savininkai, prašome gelbėti! Atsakin 
gai porai skubiai reikia 4 kamb. bu
to be baldų, su ap.šild. Vakarinėj ar 
pietvak. miesto daly. Pageidauja 
Lawndale«Crawford rajone. Oall tuo
jau užimti. Pr.'elnama nuoma. Geros 
rekomend. 

Skambinkite I;A\vndale 1-31»4 

Atsakinga .šeima norėtų i.šsinuo-
tnotl maža krautuvėlę su 3 ar 4 
kamb. gyvenimui patalpomis, pietų 
vakarinSJ mieste daly, Gali užimti 
tuojau. Geras t)alifidijinias. Skam
binti KNglevvood 4-4186. 

Išnuomojamas ofisas 
MED. DAKTARUI 

2723 We8t 71 Street 
Chicago 29, 111. 

„Belfmente" i.šnuomojamas vienas 
kambarys senyvam vyrui. 

r»7»7 W. 6Srd Plaoc 
CLEARINOE 
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Išnuomojama 2 kambariai dak
taro ofisui arba biznio reika
lams geriausioje lietuvių apylin
kėje Roselande. Judriausioje 
gatvėje. 

10756 So. Michigan Ave. 
Pašaukite tel. TOvvnhall 3-5331 

Išnuomojamas kambarys trem
tinių šeimoje vienam vyrui su 
maistu ar be. I-as aukštas. 

4717 So. Maplewood Ave. 

- V5 newly derorated apartm. Ali l'ti-
llties. Private entrance. Share bath. 
$15.IMI a vveek. Adults. <all betvveetl 
10 AM. .V I'.M. 

U Intuoi lb 6-4768 

Išimom rijamas kambarys 
Parko tromtinių Šeimoje, 
telefonu 

HBmlock 4-0554 

Mai ųuetto 
l'a.ša ukit'; 

Jauna pora su vienu vaiku nori r, 
ar fi kamb. neapstatyta butų pir
mame ar antrame augste. Pletij ry-
t.\) pusėj. Geriausias paliudijimas. Ne 
turi blogų Įpročių. Finansiškai at
sakanti. Gali mokėti iki $R.r> j m-"n 
Oall užimti tuojau pat. 
binti MIduay »-104«. 

Praiau skam-

PARDAVIMUI 

— 
Savininkas vorėlamas parduoti (! 
ka m h. infii'. bungalow. arti 99tb ir 
S. May St. U mleg. kamb (Jaru Šil
domus; slokeris. Automatiškai kars
tas vanduo, „('atives" sjenos, žiemi
niai langai, sieteliai, veneciškos užuo
laidos. •„' auto gar Pamate jvertin- i 
šito. Arti visokių mokyklų ir trans-
portaeljos. Teisingai įkainuotas, nori 
skubiai parduoti. Tuojau užimamas 
Skambinkite susitarimui 

Gi;duim\st 8-3845 

Savininkas parduoda arti 55-tos n 
So. Mozart 6 kamb. bungalow su 
automatišku aliejaus apsild.: auto
matiškas kar.što vandens šildytuvas; 
veneeiškos užuolaidos; žieminiai lan
gai Ir sieteliai; plyta ir šaldytuvas; 
'2 autom, garažas; arti mokyklų, baž
nyčių, prekybos Ir susisiekimo. Ga
lite luoj uzimtt. įkainuota tinkamai 
skubiam pf/c*vimui. 

rfUv-pttCt 6-5755 

Western Auto Exchange 
Autorizuotas dyleris, kurj kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

Atsarga gčdos nedaro. 
Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Vtfestern Auto Exchange 
6400 So. We8tern Ave. 

REpublic 7-6400 

PROGOS — OPPORTUN ĮTIKS 

Beauty Shop {Steigta prieš 2il metu. 
(5 opai eitorkos) moderniški jtalsy-
mai (turi :< kamb. butl U' vonln ga
le) žema nuoma. Vertas virš $8.(»ii(i 
bus purduotas u?. $ 1.200 arba už 
geriausia pasiūlymą. Turi būti par
duotas d»M blogos sveikatos. Nėra 
kompetioijŲ. Skambinkite: 

M Idare 5.1857 

Teatras pardavimui su visu pastatu. 
Prie 1404 S. 4!Ub Court. Cloerb 
;i7t; sėdynes, (teras biznis. Vienin
telis teatras 2 kvadr. mylių apylin
kėje. Sei.uii {steigtas b'snls, Skam 
blnktte ponui Hnbity, pasikalbėjimui 
bet kada pu 5 valandos vakaro. 

OLyiupk: 2-2372 

Jei turite parduoti ar ltouomo* 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbime 
skyriuje. Skelbimą galite perduot/ 
»x.!ofopii: VltgtaSi 1*m>. 

DBmealO, namų savininkai! Tvarkin
ga šeima iš 4 suaugusiu (3 dir
bantieji) skubiai jieško buto su mieg 
kamb., be baldų arba su baldais. Pa
geidauja j vakarus nuo Ked/.ie įr j 
šiaure nuo North Avo. Negeriantis. 
..Daiuage agreement" jei reikalą u-
tiimf-t. Iki $sn i m?n. Skambinkite 
ItlVkingliam I-71MM nuo 11 v. r. iki 
4 v. popiet. 

Savininkai, skubiai! Atsakimra naš-
; 1S ir 3 suaugę vaikai (geležinkelio 
darbininkai) nori 4-G kamb. neap-

! statyta butu. apšildomą ar ne. pietų 
[vakarų daly. Teisinga nuoma. 20 
metų tuo paeiu adresu. Yra varoma 

liauk pareinant savininko šeimai. Oe-
fi;iusl liudijimai. Prašau skambinti 
BOųlevard R-f>i94. 

Atsakomlnga šeima iš 3 asmenų sku 
Ibiai nori 4-r>-0 kamb. neapstatyt • 
butą. apšildoma arba nė, arti pri 
Bowen High Bchool pietryčių pusei 
Nori tuojau užimti. (1-ias paltūdlji-
niaK. Skambinkit" HBmloek U0J65. 

Norima garo sav'n nko Atsakomin 
ga šeima iš 4 asmenį) (su % vaikais) 
skubiai jieško 4. f> arba ('» kamb 
neapstatyta butą. Teisinga nuoma. 
Geriausi pąĮltydU'mal. Oall užimt 
tuojau. Skamb nk te:S||effieliI K21 ,\ 

Atsakomlnga šeima nofdtų. išsinuo
moti maža krautuvei.' su \\ ar 1 
kamb. gyvenimui patalpomis, pietų 
vakarinėj miesto daly. Oall užimti 
tuojau pat. deras paliudijimas. Skai.i 
binti i:\glenood 1-IC15. 

Jauna pora (lietuvaiti mergaitč) su
situoks - jieško 8V6 ar 4 kamb. bu
to pietrytinei ar n etvak. miesto da
ly. Abu dirbs. Skambinti PKospee 
6*0078, Sešt. ir sekm. visų diena, k i 
tom dienom po 7 v. v. 

| Distriet Keproseiitative of la'ge Na
tional ('o. yra atkeltas j Chicago. 
jieško ;i mleg. kamb. tuapstatyto 
buto ar namo. $S.r» iki $100 ) nien 
Pietinėj ar pietvak. ar vak. priemies
tyje. Pageidauja arti pradlnčs mn 
kyklos. Oall tuojau užimti. Skambin
kite šiokiadieniais s v . r. Iki 4:3o v 
popiet. YArds 7-1200. ext. 704. 

ĮI8NUOMUOJAMA8 ap«tatyta« mieg. 
kambarys. Insuliuotoje bungalovv pasto
gėje. l>813 So, Mapli-H'ood Avenue 

Tel. REpublic 7-6251 

Išnuomojamas naujai dekoruotas ap
statytas butas su :i-is atskirais mieg. 
kamb. trims vyrams. VittuvC ir kiti 
patogumai naudotis bendrai. Kreip
tis pas Mis. Sakalis tel. 

I..\la\ette 3.0591 

REIKALINGAS BUTAS 

SAVININKAI. <"ia yra puikūs gy
ventojai! Dirbanti pora nori su 2 
mleg. neapstatyta, apftildomą butą 
vakarinėj miesto daly. pageidaujama 
Oar field l'ark apylinkėje. Gali mo
kėti iki $75. dalinti tuojau užimti. 
Geriausi paliudijimai. Skambinkite 
po 4 \al vakaro. N B vada h-" 143. 

Savininkai skubu — patikima pora su 4 
, gerai išauklėtais vaikučiais skubiai turi 
gauti S miegam, kamb. neapstatyta bū
ti} bent kurioj gražioj apylinkėj: jei įma
noma geriau vakaruosi- arba vakaru prie
miestyje arti katalikiškos mokyklos. De
koruos: esą išmetami, savininkas u/ima 
sau. Šioj vietoj išgyveno 12 m. Geriau
sios rekomendacijos. MAnsfirld 6-4234 

Dėmesio, navininkai! Atsakinga jau
na pora, abu dirbantieji, jiesko :\ ar 
4 kamb. ap.šild.. neapstatyto buto. 
Pageidauja pietvak. miesto daly. Ga
li tuojau užimti. Geros rekomend. 
Skamb. l,.Y\\iidale 2-1150 po 4:30 

PATIKIMA PORA ir dvynukai kūdi
kiai dabar patalpinti 1 kamb. deiperatiš-
kai nori 3-1 kamb. neapstatyta butą bet 
kokioj pageidaujamoj kaiminystėj. Mo
kės iki $55. Puikiausias paliudijimas. 

Bendraus. Skambinkite 
NKvada 8-144(1 

NAUDINGOS KNYGOS 

Dabai atsakominga š dina su '_' ma
žais vaikais dabar anl .štai gyvenanti 
su kita še;ma, jieško .r.-t> kamb ne-
apfltatytų but;j arba nam.i pietuos" 
arba pietvakarių pusėj. Maždaug ga
li mokyti $7.r> per mėnesį. Geras pa
liudijimas. Tuojau skambinkite LOng 
beaeli l-NliL'4 šMikiadien'ais iki f> vai. 
vakaro. SAgiiutu I-5H9.">. 

Savininkai labai skubu. :? dirba su
augę nori gauti nauj;> nami rug
pjūčio 6 dienai. Norima 4-5 kam >. 
ntapstatyta, apšildoma but;f pietų va 
karų puafij. 1 •'{ metų toj tiaėi j vie
toj. Yra lik raustom i pareinant nau
jiem savininkams. Skamlenklte 

Vlneeiiiics (i-5110 

Nesena* lšgjusl Kun P. 
I'irvelaiedo paruošta maldaknygS 

JAUNUOL1V MALF/OS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal įrišima: 

M nu. I t .80 ir $1.50 
ržsikytiius su pinigui* siuskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave, 

Chicago 8, 111. 

"BUSINESS" SERVICES* 

Atsakominga katalikiška suaugusi šii 
ma karo nMtfl turi išsikraus
tyti iš dabartinio tamsaus buto. .įieš
ko 4-.r> kamb. neapstatyta. apšildo 
ma arba ne butą pietvakariuose. 
Galinti užimti tuojau. Geras paliu
dijimas. Skambinkite VAitU 1*6084. 

Atsakom Ings nuolatine1 tarnautoj.i. 
jieško X-4 kamb neapstatyto šildo
ma, mleg.. privačia vonia. but;}. (b-
rūsio) SlaurŠI. PatOlrua susisiekimas 
su miestu. Mok^s iki $7f> per m^-
nesj. (»eras paliudijimas Jei galima 
arti kataliku bažny»Mij. Skambinkit •* 
HAri'ison 7-2<Mi3. nuo | t | 0 iki t vai 
vakaro šokia dieniais. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKBAUSTYMU8 
ir įvairiii daiktu pervežimus 

Taip pat pei siuiuMaine j užsienį 
pakietelius įvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. IIAIATED STRKET 
Tel. I>Anube 6-3 M5 

PIRKITE APSAUGOS B O N U S ! I 

Skelbtis "DKAI'GK" apsimoka, 

nes jis yra plačiausiai skaitoma , 

lieto viy dienraštis, o skelbime 

kaina yra prieinama visiem*. 

JARABAK DRUGS 
I30th & Mair Phone I. H. 6300 Indiana Harbur. Indi m. 

MES IfcPILDOME JCSŲ GYDITOJO RECEPTUS. 
PILNAS PASIRINKIMAS KOSMETIKŲ, KITŲ SMULKU | [ 

KALBAME LENKIUKAI _ 
Į i i . m i * i' i i i i i ' i^,.>"TU<r. a w i įfciin 
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Trapistai nekalba ir nevalgo mėsos MŪSŲ KOLONIJOSE 
Gary, Ind. itis kun. R. Klumbys, kuriam la-

,bai reikalinga materialine pa-
Vienas 13 pac-.ų griežčiausių Ją papročiai 

Katalikų Bažnyčios vienuolynų J Visi vienuoliai, kartu su aba 
be abejo, yra trapistų ordenas. tu, turi kasdien dirbti laukuose. Prišaunu" įnirusius ir serganti 'galba. Serga plaučių liga ir da-
Pasinaudodami žurnalo "Coro- Kartu jie visi ir valgo susėdę; - i . i« ; 1Qra M.,vri i bar jau ruošiasi trečiajai plau-

... v i i , « . . . J. J. Aukskalnis, loO'l Jtiarn- •* , net (leidžiamo net ne katalikų) prie neapdengtų stalų. Nesude-' cių operacijai. Ta proga buvau , , . , i fi i. i son Str. Gary lnd., papildant « H l J , r • bendradarbio apsilankymo vie- tingą maisto davnų sudaro. vv. ' *'„ » * * i g 5 2 i iškėlęs klausimą, tai šeiminiu-
name trapistų vienuolyne įspū- daugiausiai jų pačių išauginti | c n l a ^ c " > rau«a» l f t v n ' i kas Aukskalnis sutiko leisti pa-
džiais, norime juos dalimi per- produktai. Kiekvieną savaitę,™- į 7 - v " Paneša, kad . . .- . r i n k l i a v ą . B u v o s u r i n k -
duoti ir mūsų skaitvtojų šei-j du broliai yra įpareigoti gamin- 52 6 vi. ryte buvo atnašautos ! 

ti maistą. Po šeštadienio vaka-j trejos gedulingos šv Mišios uz 
rienės, tiedu apmazgoja kojas ja. a. jo tėvelius, broli, žmoną 
kiekvieno išeinančio iš valg. ,ir kita-; gimines. Po to 9 vi. 
kambario. Didįjį Ketvirtadienį, j dar buvo Trejos iškilmingos ge 

mai. 
Įžengus į trapistų vienuoly

ną juntame visišką tylą. Gali
ma matyti vienuolius besimel
džiančius ar bedirbančius, bet 
neišgirsime jokio garso. Toji ty
la, ramumas ir padeda giliau 
susikaupti Dievuje. Maždaug 
per 300 metų, trapistai savo 
tylia malda ir pasiaukavimu ti
ki daug galį pasitarnauti visai 
žmonijai, nes jie savo auką ski
ria žmonių priartėjimui prie iš
ganymo. 

Km.njbv įęimntiema 

ta $24.00, kurie bus tuojau pa-
pa&iųsti ligoniui kun. Klumbiui. 
Mano manymu visgi būtinas rei 
kalas gelbėti ligonį kunigą R. 

vienuolyno abataa ir vyresnysis 
Tėvas daro tą patį, Kristaus at* 
minimui mazgojusios savo apaš
talams kojas. Per kuklumą ir 
nusižeminimą jie siekia geres
nės atgailos dvasios. Tyla ir su
sivaldymu jie aukojasi už savo 
ir pasaulio nuodėmes. Visdėlto, 
ryšium su jų darbu, kiekviena
me vienuolyne yra keli žmonės, 
kurie gali pakalbėti su svečiais. 
Pats abatas, kuris turi palaiky
ti visus ryšius su išoriniu pasau-

Iš įvairių luomų, iš viso pa- l i u g a l i t a i p p a t k a l b e t į . 
šaulio kraštų susirinkę, jie ran- T a i | ) Į ) a t vienuoliai, turintie-
da ramybę tarp vienuolyno sie- ^ k ( ) k i u d v a a į n i a i religinių pro-
nų. Kiekvieną įžengiantį prie įlcmUf g a l j k i e i p t i s pas abatą, 
vienuolyno durų pasitinka užra- B e t t a r p u s a v y j i e nevartoja jo-

HPax Intrantibus" Ra-ikios kalbos, susišnekama labai 
mybė įeinantiems! Gi kambary, p a p r a 8 t u z c n klų pagalba, 
kuriame naujieji pamato pi^mą Asmeniai, trapistai nepriima 
kart senesniuosius brolius, kabo j o k i ų i a n k y t o j ų i r i a b a i reti laiš-
tikrai gilus ir prasmingas pn- k a i g a l i b ū t i a t s a k o m i tik su 
minimas: "Jei tu nori čia įeiti, a b a t o leidimu. Kai vienuolis 
palik savo kūną už durų; čia y- p i l n a i įsitraukia į kasdieninį or
ia vietos tik tavo sielai!" 

didingos šv. Mišios su egzek- Klumbį iš mirties nasrų. Jis 

So. Boston, Mass. 
Ta karvutS mu-mū-mu... 

Aną vakarą atėjo j mano so
delį įkritusio sviedinuko jieš-
koti maža kaimynų mergyte. 
Jos tėvas yra italas, o moti
na — aire: ramūs ir geri mano 
kaimynai. 

Atėjusi ji pasveikino mane 
lietuviškai. Kada aš gėrėjausi, 
iš kur ji moka lietuviškai, tai 
ji tuojau pademonstravo visą 
savo lituanistinį lobyną. Tuo
jau padainavo: 

"Ta karvute mū-mū-vmū, 
Aš jai duosiu dobilų"... 
Ji jau moka lietuviškai pasi

sveikinti ir truputį pasikalbėti, 
o lietuviškai melstis moka vi
siškai gerai. Viską sugeba pa
aiškinti angliškai. 

Pasirodo, ji lanko So. Bosto
no lietuvių parapijos mokyklą 
ir tą išmoko pagal bendrą mo
kyklos programą. Tuomet aš 
mąsčiau, kad gal būt tas varg
šes seseles kai kas visiškai be 
reikalo užpuola, kad jos suame-
rikonina lietuviukus. Pasirodo, 
jos ir kitataučius išmok^ litua
nistinių pagrindų. 

s;. Maziliauskas 

x I 

Prašymas visiems 

Pirmųjų šios vienuolijos pra
dų užtinkame maždaug VI amž. 
kada daug pirmųjų krikščionių 
brolių atsekė į kalnus Sv. Be 
ne 
1 

ryšius su savo šeima ir drau-! Amerikos valstybe.-e. 
gaiš. Jie prisimenami 
maldose. 

J. J. Aukštikalnio rezidencija, Gary Ind. 
J u n g t i n ė s e V a l s t y b ė s e i r ki-

vijomis, jau neskaitant, kur bu-j yra pasidarbavęs nemažai Lietuj tuose kraštuose leidžiamuose 
dino reguliaminą, jis nutraukia j vo atnašautos šv. Mišios kitose vai ir be to, yra praradęs svei-. mokyklų vadovėliuose, enciklo-

katą bestatant bažnyčią. Tad j pedijose, šiaip leidiniuose ar že-
tik jo p 0 iškilmingų pamaldų J. J. geros valios žmonės padėkite j mėlapiuose pasitaiko kreivų tei-

Aukškalnio rezidencijoje įvyko j artimui sunkioje ligoje. Siųski-; g\mų apįc Lietuvos praeitį ar da 
Kiekvieną trapistų gyvenimo] i S k i i m i n g i pietus, kur dalyvavo j te kiek kas išgalite kun. Klum-; bartį. 

iediktą. liet trapistų vardas *Jn88ni l vdi didelis griežtumas. L a U g į a u 49 asmenų, jų skaičių- j biud šiuo adresu: Rcv. R. Klum-: Patariamoji Lietuvių Grupė 
mas iš 1664 m. abatas La Kiekvienas į^ g o p t y n i dvasiškiai. Svečiai, bys, P. O. Box 336 Shoshone, dėl visų tokių netikslumų pasi

ryžusi daryti žygių, kad jie bū
tų pataisyti, kad bent naujose 
laidose nebūtų kartojami. Ta

kai neturtingas ir neturi visiš- je septy 
buvo gerai priimti ir vaišinami. I Idaho. Pastoracinį darbą dar 

Iškilmingiems pietums įpusė-j atlieka Šv. Petro parapijoje, 
jus. buvo nepamirštas ir sergan A. Norvainis 

Trappe (prancūzas) perorgam- "" l • * V 7 M " 6 I 

/o visą broliją, naujais griež- * a i fk , o s """savybes, net ru-
• indais. Pirmieji pran- b a s k u n u o d e v l i r t i l s P^klau-

euzai trapistai atsirado šiame f 0 l d i n u i - Abitas ir yra svar-
ki ašte maždaug prieš šimtmetį. b i a u s i a s d a l > ' k a s i ž v i s o » P d w * ] 

naujas ordinas rado plačią & i m o ' k u r i s Avimas ir prie dar- n a m dvasiniam atsinaujinimui resibijo. Kai vieną kurį brolį K l u s u kaičiomis apie sietuvą 
ir dvigubą rugiapjūtė - iis ra- b o i r s t u d i JU ir mtego ir, paga- įr kurių niekad netrūksta še-, Viešpats ruošiasi kviesti pas | leidinių bei žemėlapių retai tepa 

Ar Hermina Rabinovich yra 
l i e tuva i t e? 

Lietuvių laikraštyje '"Naujie
nos" tilpo straipsnis "Lietuvai
tė sovietų šnipų tarpe". Susido
mėjau, kokia čia dabar lietuvai
tė būtų susidėjusi su mūsų tau
tos žudikais. Skaitau, kad ko
kia tai Hermina Rabinovich, gi
musi 1901 metais Kaune tuie-
jusi Lietuvos pilietybę (dabar 
be abejo Sovietų Rusijos) ir iki 
antrojo pasaulinio karo dirbusi 
Tautų Sąjungoje, Genevoje. 
Prasidėjus karui, kaipo Tautų 
Sąjungos tarnautoja, buvo ap
gyvendinta Kanadoje, Montre-
alio mieste. Čia tuoj susidėjo su 
Sovietų Rusijos šnipais ir jsivė-
lė j pagarsėjusią atomo energi
jos bylą. Kaipo šnipj buvo tei
siama, Kanados teisme. 

Apie tą bylą, Kanadoje buvo 
išleista speciali knyga. Knygo
je, be kitų šnipinėjusių Sovietų 
Sąjungai, paminėta ir "...iŠ Lie
tuvos kilusi Hermina Rabino
vich". 

Nei toje knygoje, nei teisme 
Hermina Rabinovich neminima 
esant lietuvaite, nei Lietuvos pi
liete ,tik kad yra gimusi Lietu
voje. 

A. Tilčius 

Darbo amonių reikalu 
Katalikų Darbo Sąjungų su

važiavime Amerikoje priimta 
'įezcducija kreiptis į vysku-
i;us, kad jie patvarkytų, jog 
pamoksluose būtų daugiau skel 
fciami popiežių enciklikose pa
reikšti socialinio teisingumo 
dėsniai. 

Sovietų fabrikuose 
SSSR vyriausybes organo 

"Izvestijos" Nr. 159 aprašo, 
kaip Baškirų respublikoj, Ufos 
autuvų fabriko direktorius vis 
gaudavo premijas už gerą ir 
gausią gamybą. Patyrinėjus gi 
pasirodė, kad tame fabrike 
vykstą gaminių vogimas ir nai
kinimas valstybės turto; fab
rikas nesąs jau taip pažangus, 
kaip "statistikos" rodė. 

_j 
Maskva apie Chicagą 

"Prawda" Nr. 189 su džiaug 
smu aprašo, kad Chicagoje, 

1 Ashland auditorijoje. įvyko 
i Progresistų partijos suvažiavi
mas. Ši raudonoji partija so
vietams labai prie širdies tik ji 
neturi jokio pasitikėjimo ame
rikiečiuose. Reikšminga, kad 
šioj konferencijoj JAV buvo 
apkaltintos noru užgrobti Azi-
zoną. 

P E L N Y K I T E DIDELIUS 
PINIGUS 

p a š v ę s d a m i Į£ v a l a n d o s į d icn ; r 

A L G I N K I T K C H I N C H I L L A S 

P I K T V A M K K I K O S 
C H I N C H I L L A S 

J ū s ų ateičiai 
Geriausios kokybe* VOIHI&S 

ti iki \ Savaičių senumo 
$! 00.00 UŽ porq 

Kiti nuo |1,000 iki $1,200 porai 
Mes išlaikysimo Juos už nebrangių, 

inČncsiiH; kainų 

RUDY JOHNSON 
CHINCHILLA RANCH 

3 0 t h A v e . a n d 5 3 r d S t . 

l ionosba , \Yis<\ Tel . Kenoslia 2 -01"0 
Kiekviena dieną Ir sekmadien ia i s 

čiau pačiai Grupei į rankas te

tenka. Todėl Grupė maloniai jis ra
do, kad ir nelengvas įsikūrimo " a u ' Palaidojamas, šiose vienuolynuose, esančiuose save ir valanda jau arti, liku-
sąlygas, o taip pat ir eile sielų, Kiekvienos nakties poilsiui Kentucky, Rhode Island, lowa, šieji broliai suklumpa maldoje.' prašo visus, kam tenka susidur-
prislėgtu nuodėmių ir norinčių t r a P * s t a s naudojasi paprasčiau- Georgia, Utah ir New Mexico, Gi keletas kitų brolių kasa duo- ti su tokiu leidiniu ar žemčla-
rasti širdžiai ramybe. Ameri- s i a k i e t a m e d m e l o v a » k u r i l)r i_ valstybėse. Retų pertraukų me- 'be nuosavose kapinėse gerai ži-piu, kuriuose būtų klaidingų 

mena Kristaus kryžių, o men- tu , kada vienuoliai esti laisvi nodami, kad vieną dieną ir jis teigimų apie Lietuvą, tuojau pa 
)o drausmingais jo nariais, k a s ž i a u d i n i s patalas primena n u o tiesioginių savo pareigų, | čia ras amžinąjį poilsį. Numirė-! rašyti Grupei, 16 YVest 58th St., 

ne- jie tikėjo, ' k a d griežtumas K r i s t a u s gimimą ėdžiose. ' jįe prasimano kitų pajamų šal- lis paguldomas koplyčioje ant New York 19, N. Y., pranešant 
Pati miegama patalpa yra di- t h l i u> k- a- darymas religinių leųtos ir laikomos Reąuiem M i - ' l e i d i n i o a r žemėlapio pavadini-

delis neapkūrenamas kambarys, ž e , u k l ų : r o ? ! m ų ' kryželių, statu- šios, po kurių, be Jokio karsto, , m ą k a d a k e n o i r k u r i š l e i s t a S ) 
kuris padalintas į atskiras ce
les. Eidamas miegoti, vieuuolis 

Kol naujokas yra priimamas užtraukia ant durų esančią už-
deno narių tarpą, jis gyvena dangą. Celės sienoje kabo kry-

už vienuolyno sienų ir jis turi žius. ar nedidelis religinis pa-
įrodyti, kad jo elgesys yra be veikslas. Guldamas jis tenusi-

kieėiai pamėgo šį vienuolyną ir 

t u r i g e i i a u s i o s į t a k o s ž m o g i š 
kąjam charakteriui. 

pramanu naujieji 
ėlių etc. Visiems puikiai žino- ; paguMomas paruoštoj duobėj Ir | k a s j a m e neteisinga apie Lietu-
rnoji knyga "Seven Story , ant veido uždedamas paprastas ; VQS i t ) & r d 
Mountain , paradyta kai}) tik geležinis kryžius. Likę broliai i 

lė 
m o j i 

M< 
trapisto Thoinas Mei-ton, yra j žino, kad vienas jų jau pasiekė; Visiems tokiems lietuviško 

iš labiausiai perkamų | galutinį kiekvieno trapisto gy-| reikalo talkininkams Grup'e iš 
anksto dėkoja. 

ydų. 
Jei jis yra priimamas, susi

renka yisi vietos broliai pasita
rimu, kambary ir sveikina nau
jąjį ateivį. Cia jis nusivelka pa
saulietiškus drabužius ir gauna 
sunkų trapistų naujoko abitą. 
Kiekvienas brolis sveikina nau
jąjį brolišku ramybės pabučia
vimu. Iš čia tylioji procesija nu-
ve la naujoką giliau į kolkas 
jam svetimą pilką aplinką, čia 
yra pasaulis, kuris savo dieną 
pradeda jau 2 vai. ryto keturio
mis valandomis maldos. Tuomet, 
iki saulės nusileidimo kiekviena 
minutė yra užimta. Koplyčioje, 
klasėje, dirbtuvėje ar laukuose, 
vienuoliai aukoja kiekvieną sa
vo darbą Viešpačiui. 

Nežiūrint kaip ilgai pasilie
kama vienuolyne, kiekvienas na
rys visada turi įrodyti savo ver-; 
tingumą, kiek jis vertas dėvėti 
trapistų rūbą. Du kartu per] 

. ikcrius pirmus metus jo bro-! 
liai balsuoja savo nuomonę apie 
jį. ir nuo to priklauso ar naujo-: 
k;i galės čia liktis ar turės pa
likti šią maldos ir susikaupimo 
vietą. Betkuriuo metu vienuo
lis gali buti pašalintas iš ordi
no, jei jis neparodo, ko iš jo 
buvo lauki r Naujasis narys tu
ri duoti skaistumo, neturto ir 
paklusnumo jžodį. Papildomai iš 
jo dar reikalaujama pastovumo 
pasižadėjimo, t. y. pasilikti vie
nuolyne iki savo gyvenimo pa-
b;» gos. Geresniam dvasiniam 
tobulėjimui, kasdien jis išpa-
žjsta visas savo nuodėmes savo 

brolių akyvaizdoje. Jų pagalba 
ir maldomis tikimasi kovoti su 
žmoniškuoju silpnumu. 

mauna sunkius batus ir išsitie
sia lovoje su karšta malda lū-
puose iki užmiega. 

Iš ko pragyvena 
Nežiūrint trapistų kietų, iš 

amžių glūdumos besitęsiančių 
papročių, jie naudojasi moder
niškiausiais ūkio vedimo pa
dargais. Derlius, atliekamas nuo 
savų reikalų, yra parduodamas 

knygų visame Amerikos konti
nente. 

venimo tikslą. 

Niekad nevalgo mėsos 
Visą tyliąją aplinką pertrau

kia nedidelis varpas, kuris kiek-
šimtine 

Apie 100 vyrų automobiliais 
iš Miami nuvyko i St. Leo, Fla 

Pašto ženklai ir astronomija 

Kėčiau pasitaikančios ir vi
sai trumpos valandėlės, per- j vieną vienuolį šaukia ir darbui' 
l raukėlės nuo įtemptos medita- ^ įr maMai ir miegui. Tik jo vie-
cijos, panaudojamos pašto žen-»n o gaudimas skleidžiasi už vU-[atlikti trijų dienų rekolekcijas. 

Apie amerikiečių novelistą 
I. Kowe paraše studiją apie 

Nobelio premiją laimėjusį ame 
rikiečių novelistą — "VVilliam 
Faulkner: A Critical Study". 
Šį rašytoją Howe vertina kri
tiškai, nelinkdamas jam pripa
žinti to garso, kurs jį supa. 

klų kolekcijų tvarkymui, bota- nuolyno sienų. Trapistai bent 7 
nikos bandymams ar astrono-1 Val. kasdien praleidžia maldoje, 
miniams tyrinėjimams. Ir tie kurias aukoja ne tik už save, 
visi užsiėmimai vyksta visiško-'bet ir už visą pasaulį. Jie ne-

Kiekvieną dieną kiaušiniai, pie- je tyloje. I r tai y ra bene vienln- valgo mėsos, žuvies ar kiauši-
nas ir medus yra paruošiami t e l i s vienuolių žemiškasis no- nių, nebent tik ligos atveju. Jų 
pardavimui. Trapistai yra pa- ras, kad ir tyloje, pabūti savo Į maistas yra daugiau augalinės 
garsėję savo gaminamais BŪ- brolių draugėje. Nežiūrint kilmės, daržovės, sriubos, juo-' 
riais. Dalį pajamų, reikalingų griežto trapistų atsiskyrimo <ja duona. Vienuoliai siekiantie-
vienuolynui, gauna iš savano
riškų aukų tų pasauliečių gru
pių, kurie z:a atvyksta laiki-

• — » • " - • - - • • — - ' • - • 

JOS PARAŠAS A M PINKAI 

nuo pasaulietiško gyvenimo,'jį kunigystės, kasdien studijuo 
jie jaučiasi laimingi savo pasi- j a penkias valandas. 'Jie ir 
aukojimu visatos kūrėjui, šventimus gauna čia pat, ir daž-
Jiems nėra didesnio dalyko už niausiai,* jiems niekad netenka 
maldą ir didesnio džiaugsmo už atnašauti Mišių už vienuolyno 
nuolatinį garbinimą Dangiškojo sienų, jie meldžiasi savoje ko-
Tėvo. Ugi metai praleisti tarpj plyčioje. Visi vienuoliai nešioja 
pilkų vienuolyno sienų, primena, trumpai pakirptus plaukus ir 
jųjų visišką paklusnumą kadai- 'augina barzdas, tik vienuolyno 
Be Gethsemanėj Kristaus tar- choro nariai skutasi. Jų abatai 
tiems žodžiams "Budėkite ir turi vyskupo teises, o vyriau-

D E M E S I 0 
Ar jau turite įsigiję "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviams 

INFORMACIJA APIE 1UNGT. 
į AMERIKOS VALSTYBIŲ 

SOCIALINI APRŪPINIMĄ? 
Jei dar neturite, tai pasKuhekit! 

Leidinys labai patogus, kiše-
! n i n i o f o r m a t o . 

i 

Šiame Infirmacianiame lei- : 
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
nių Amerikos Valstybių fede-
ralinį socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimšalių registraciją, įvairūs 
adresai' pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga* 

I nizacijų, sąjungų ir kt., be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

Šio leidinio kaina 40 centu. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, Iii. 

PLATINKITE "DRAUGĄ 

DOMICĖLE MACIS 
T6vų pava rdė \ • nckaitfi 

(JVV.MIO 1521 *<>. 4:uii Ct., 
Cjcoro. III. Tel. TOwnhaII 3-
s..i;». IIKUS motUH (jyvono \'Uwi 
St. l.oui.s. 111. 

Mlrfl l i cpoH ^4 d.. 1 9 5 2 , 1 : ' " 
\ ; i l ry t©, BUlftUkua pus^ . s ;tni>.. 

Ciiim" l.i« tuvdje. Kilo in T«l-
šin apski i i ' io . Ženmli^iv; kitimo. 

I 'asiliko ilnl- -liituif nul iūdimo 
ilulvt. Ann Jasu t i s . z- titas Gu«t: 
Būnus Ant l ion\ . anū ė Uoliuos 
Spęccman Ir J<»N vyras (Jor;« <l 
ir jų'Aetnia, ftvojcrrku Klotui <;u 
džius Ir jos ftelnia Ir l<iti jn-
miniH, d rauga i ir pužjHtatui. 

I 'i - . k l aus i " Į i i i i Šv . K11/..1M 
r i a i l s ( I r a i i K i J o s . i : , i s t S t . I . o u i s . 
111. 

K-.nas paAtirvotUH Antano H. 
PotkauH koplyčioje. i4i»« So. 
M'tt) A v e . 

l .aidotu\ r-s įvykn plrmadJonj. 
lįi j>os ; s d . IŠ koplyčloH s:^11 

v a i . r y t o hUH a t l y d ė t a į s 
Antano p a i a n i j ' s lia&nyoių. ku
rioje Įvyks (CodulinKOH pamal 
dos u \ . l ionr-s Hlolu. I'O p i -
maldn l»ns nulydėta j šv. Ka-
z 'mi r ro k a p i m s . 

Nuoš.rd/. ai kviečiamo visus: 
gimlnoc, drauuuM ir paž)8tamu« 
dalyvaut i Moao laldotuveae. 

Nuliūdo: b u k i * , s ū n u s . | r n -
ta^. Anūko, gvogerku Ir Uiti 
ytmlil ta. 

Laidotuvių dlrektorlŪH Anta
na i B. Pelkua. Tol. TO :<-:•!id« 

siaais ordino abatas yra renka
mas visam gyvenimui ir rezi
duoja Romoje. 

Nėrji tai [»ti gausus narių | 
skaičiumi ordinas. Jungtinėse i 

Georgia Ncetic Clurk, kurios 
parašas yra ant .JAV pinigų, 
kalbėjo Demokratų partijos 

melskitės..." 
Siekdami tikrojo uvasinio to

bulėjimo ir aukodau:! kiekvie
na, kad ir mažiausią darbelį di
desnei Dievo garbei, trapistai 
deda didžiausias pastangas ai- j valstybėse Šiuo metu yra 500 

likti kiekvieną darbą iki visis-; vienuolių, kuriu 100 atėjo tuoj 
ko užbaigtinumo — ar tai būtų1 pasibaigus antrajam pasaul. 
derlingi laukai, ar naminių gy-l karui. Vyrai tiesiai iš karo lau-
vulių auginimas ar V t koks ki-| ko ar grįžę namo ir neradę ra
tas daiba.;. » mybės ir dvasinės paguodos, pa-

. . . . I sirinko vieną iš sunkiausių 
J J ' Kristaus sekimo vietų — tra-

Jų mintys užulysta į čia |»a»,; pistuc Neturtas, darbas, malda, 
derlingų laukų kampe esančias artir.-c meilė ir savęs išsižadėji-
nedideles kapinaites. Kiekvio- j mas —\ tai ir yra didžiausios 
nas ordino narys žmo, kad tik Į vertybės, kurios taip brangina-' 
juose paguldytas iLbląs pilnąją! r^cs trapistų ordino. 

Al. Ast. 

Gyveno 
Orove Avi 

A. A. 
R E I E B CZAKAS 

72 14 4Bo. Coltagfl 

.SU-

konvencijoje. Chicagoje. (U&) laimę ir ramybę. Ir mirties jie 

M ir*- llopoa - i d.. IBBUj 
lailkęa pusCa am/.iauM.* 

( l imo Lietuvoje. Kilo iš Tau -
ragea apskr ič io , Laukuvos pa
rapijos, Pajoznea ka imo. 

Amerikoje ISgyveno i" motų. 
I 'asil iko d idel iame niiliiiiliiiH-

Itussoscro lOlzblola Zmii 'kione 
tftvU pavarde i ' zara i to ir JOK 
duk te ry s : t)na ir Slanislava. SU 
šeimomis ir Lietuvoje daug gi
minių. 

Kūnas pasa is o las Jol iu F. 
Kudeikio koplyčioje, 4til'i> So. 
Hoi rullage Ave. 

Luidoluvos jvykB p i rmadien i ' 
liepos 28 d., iš koplyčios 8;80 
vai. i.yto bUB at lydėta j šv. Kry 
Ataus parap i jos bažnyčią, ku-
fioje jvyks gedUllhg'OS p a m a l 
dos u i veltonies Hiekj PO pa
maldų l»us ivul.\dčtas j sv. Ka-
zimioro kapinei. 

Nuoširdžiai kviečiams visus: 
giminės, draugus Ir paijstamus 
dalyvaut i šioso laidotuvėse. 

Nuliūdo: 1'us.sesei'O. PtlSSfae* 
i^s d u k t e r y s su še imomis Ir ki
ti IMI.I • 

Laidotuvių d i rektor ių* .lohn 
F . Eude lk i s Tel. YArds 7-1741 

5 METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

A. t A. 3 
RAPOLAS KUMŠTIS 

JUo. 

Penki metai Mielas July M) d., nuo 
luirlics gero lietuvio ir apsišvietusio 
fcjUOgaui Ra|K»lo Kumštis, Athol, 
Mass. Ji.s gimt Rad/.iū.;iŲ kaime, Pa
lėvenės parsp.t 1880 metais, sūnus 
l 'ršulės (Bukyt) ir JuOtapO Kumštis. 
Tėvas buvo Ukmergės teismo "l'risaz-

nei Zasedalel" ir savo kaimo "Sto
rasta". R. Kumštis ištarnavo du ter
minus Kaukazo Kavalerijoje iki HKMi, 
Al<xaiulropolio stovykloje, l'o to at-
\yko j Leuiston, Maine 1907, o ten 
darbam* poblogėjus atvažiavo į Athol, 
Mass. 1909. Skaitė Draugą, 34 metus 
Jaunaluvėje, Amerikoj, KutnštLs tu
rėjo bueeinę AthoPyje, buvo p u / i 
dentas Lietuviu R. K. TilmiJŲ Blai
vininku Susivienijimo Athol kuopos, 
ir iš Board oi Trustees lietuvių Co« 
operative Store. Po antro atvažiavimo 
iš Lietuvos 1923 metais, dirbo Star-
rett Tool Co. ir priklausė prie Sv. 
Pranciškaus draugijos. Velionis pali
ko Emoną Pauliną (Šimonis), sūnų, 
anūke, ir dukterį. Sv. Mišios bus at
laikytos kv. Pranciškaus parapijos 
bažnyčioje. 

M A •d , į . .ąTM<y , £«>A • ' J l ^ '•*• » •įii.a-^.jf.sisa - i»a-^s r t f < - , fr»t Ii 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO. ItUNOIS Šeštadienis, liepos 26, 1952 

, x šį sekmadieni, liepos 27 d.f X Knygeliu šakneles (kurie 
! jaunų talentų varžybose (kon- esate gavę dovanų knygeles ii 
-teito) nuo pusiau pinuos iki Labdarių organizacijos - Holy 
'pusiau antros valandos per Chi- Family Vii!*) galite atnešti iv. 
Icagoa televizijos įtotj WENR- Kryžiaus parapijos klebomjon; 
[TV (televizijos aparato skalė galite taip pat įteikti tas šak-
No. 7) smuikuos vos prieš tre-l neles (stubs) kun. S. Adomi-
jetą mėnesių iš Europos atvy-' nui ar seserims kazimienetems 

Ikee iš tremties 11 metų lietu- Labdarių ūkyje, kai ten atvyks
t i • T T M.„.;i„«„ vis smuikininkas Herkulis E, tate sekmadieniais ar kitomis 

X_ Uneagos T M r onu Helmeaber- danomis. Dovana (Cadillac au-
Rėmėjų doriM iyU4 ^ a « - 1 l o Baliaus Vizijai- Jaunasis tomobilii) bus teikta rugpjūčio 

smuikininkas yra savo tėvelio 4 d. prie 47th Str. ir So. Damen 
Ave., ChicagO, W. 

i mu 

DALYVAVO 

delj išvažiavimą į 
Hills, 111. — Tėvų Marijonų ūkv 
ie - Route 83rd ir 63rd Str. I muziko Juozo Strolios mokinys. 
^ i « 

Bus galima skaniai pavalgyti ir 
atsivėsinti. Pelnas skiriamas Te 
vų Marijonų seminarijos nau-

X S v. šeimynos Prieglauda 
(Holy Family Villa) savaitės 
šiokiomis dienomis neturi už-

X Dramos konkurso teisėjų 
komiilja, liepos 24 d. susirin-

dai. Atsiminkite kad ten liepos k. , l s i P a s i . t a r t i l " ™ * 3 r e i k a 1 " ' lėktinai parduoti pieno, nes yra 
27 d. pamokslą pasakys žvmim , s . 1 4 . P " « <»»"»« n o , a d o , gaminami sūriai, daromas pic-
kalK-tojas knn. J. Dambrans- » e l * * > • Win« būtų premijuo-: n M s o k m a ( ] i o I l i u p a r e n g imams . 
. tinai. Komisija kurmius graži- A. .. , ,1 I .~,«,IU*^«J0 i 
kas. J 6 . į Atvažiuokite sekmadieniais Į 

no Lietuvių Rašytojų Draugi-
X šv. Petro parapijos, Keno- j o r t valdybai, kuri, Vliko lietu-

sha. Wi8C, 49-tas metinis pik- Vybei išlaikyti tarnybos prašo-
nikai įvyks rytoj (liepos 27 d.) m a > tvarkė šio konkurso ivika-
parapijoa sodo. Kenosha, Wisc. iua< Teisėjų komisiją sudarė: J. X Juozas Tamulevičiui ir to
lius gera proga susitikti su pa- Biekaitia, ilv. J. Kaupas, A. Uū- Uau vadovaus vaikų valandėlei 
žjstamais, pasilinksminti su pa- kas, J. Vaičiūnienė ir L. Šimu- Margučio radio programoj. Va-
rapijieėiais draugais ir kartu iis. t saros metu ji bus tik vieną kar
tinėsite progą prisidėti prie pa- tą savaitėje — tik ketvirtadie-
rapijos parėmimo. I šį pikniką X Ben. Babrausko straips- niais 7:00 vai. 
visus kviečia kleb. kun. A. >li- ny.je šios dienos kultūriniame 
(iūnas, MIC, ir asistentas kun. priede pataisytinos šios prasmę 

riedėjo nuo bėgių. Prekinio trau 
kinio vagonai buvo užblokavę 
didžiosios linijos keturius gele
žinkelio bėgius. Keleiviniam 
traukiniui padaryti maži nuo
stoliai. 

— Demokratų partijos kon
vencijos delegatės, atvykusios 
iš įvairių valstybių gėrėjos Chi-
cagos šauniomis krautuvėmis. 

— Robert L. Knetzer, susi-
bankrutavęs automobilių parda 
vejęs, dėl kurio bankruto daug 
žmonių nukentėjo, pastaruoju 
metu turėjęs pasikalbėjimą su 
Chicago Herald American ko-

[vairios žinios 
— Sustiprino kovą prieš re

ligines apeigas. Sovietų politi
nėms mokykloms skirtoje pro
gramoje Maskvos radijas ne
seniai tarp kitko tvirtino, kad 
komunistų partijos propaganda 
šiuo laiku su ypatingu uolumu 
stengiasi radikaliai išnaikinti vi 
sas religines praktikas, siekda
ma išvaduoti liaudį nuo religi
nių burtų bei prietarų. Tikėji
mas ir religinės apeigos, — pa-

kaip žinoma, prieš pusę metų 
buvo konfiskuotas. Visi jo fa
kultetai bus įjungti į tautinį 
Pekino universitetą. „Fu Jen'4 

un-tą yra įsteigę Dieviškojo 
Žodžio misionieriai prieš 27 me
tus. 

— Du metai bendro gyveni
mo. Pildydamas šv. Tėvo pa
geidavimą, Aix arkivyskupas 
De Provencheres savo vyskupi
joje įvedė naują kunigų gyve
nimo būdą. Jauni kunigai po 
šventimų, dirbdami parapijos 
darbą, 2 metus turės gyventi 

Šv. Šeimynos Prieglaudą — gau 
site ne tik rūgštaus pieno, sū
rių, bet ir saldaus pieno. 

Prezidentas Trumanas grįžo 
iš VValter Reed armijos ligo
nines į Baltuosius Kūmus 
Ir vakar Demokratų partijos 
konvencijoje atvykęs Chica-

gon pasakė kalbą. 

pareigoms. 

Okup. Lietuvoj 
Gyventojus kelia į 

durpynus 
Išnaikinę Lietuvos miškus so-

X Lillian Vanagaitiene, Mar-

Chicagoje 
Mirė valgant. F. VVeaver 

[Myers, 50 metų, McLean, Va., 
Demokratų partijos konvenci
jos alternate delegatas, advo-

K, Bmlreekas. 
X šiandien yra šv. Onos 

švente. Daug yra ..Draugo" 
skaitytojų Onų arti ir toli. Vi
sas jas sveikiname varduvių 
proga, šia proga negalime ypač 
pamiršti dr. Onos Labanauskai-

keičiančios korektūros klaidos.. _. ., , , - . . mn , , . n .-
_ , . ,. re jo pasikalbėjimą su Voice oi 
I skilt. vargu ( varu) guldo- . 
me graban; II skilt.: Pietario 
gyvenime y r a tauriausia 
i tamsiausia); taip pat sa-
manuota ( samanota) ir kt. 

gučio radio vedėja, neseniai tu- j — J m M p r a e į t ą a n t r a d i e n j 
.nuo širdies atakos, kai jis valgė 

ica korespondentu, r pa- E d g e w a t e r G o l f k l u b e > 
sikalbėjimas buvo pertiektas į ! p .. 
Lietuvą. 

2045 

X Kaltimorės apylinkės kny-
jgos mėgėjai Henriko Nagio kny 

.- ~ i i •• . • X Halina Montvilienė-Ladu- gą „Saulės Laikrodžiai" gali 
tes, ..Draugo" redakcijos nares. . . . . . , i J „ . „ ,-

kalte, prieš du metus atvykusi gauti pas poetą KUZĮ Knulima, 
X Ona ir Vladas Stulginskai, jg tremties ir gyvenanti Brook- 1127 Bayard St., Baltimore 23, 

jų dukros Jadvyga, Sofija lyne, N. Y., apsilankė Chica- Md. 
ir Ona Stravinskienė, ir aūnus goję pas savo gimines Plelrlus 
E d m undas, iš \Vaterbury, | r Bartkus. Malonu yra praneš-
Conn., buvo atvykę ] Chicagą ti, kad nuo rugpjūčio 1 d. H. 
ir dalyvavo a. a. Viktorijos Te- Montvilienė pradeda dirbti a-
šerskienės laidotuvėse praeitą sistentės matematikės darbą 
ketvirtadieni. A. a. Viktorija; p rįe Research Works New 
Tl-šerskienė yra Onos Stulgins- y Q r į universitete. 
kienės sesutė. 

X Kun. Alijošius, SJ. praei 

X Dr. D. Narutavičiūte, 
,,Draugo" bendradarbė, yra iš
vykusi į Clevelando skaučių sto 
vykią, kuri yra Niaurų ūkyje, 
prie Brunsvvick, Ohio. 

X šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje šiandien 7:30 vai. 

_, ,vak. baigiasi novena prie šv. 
X Kun. M. svarlys, iv. Pet- tą ketvirtadienį Religinės V a - ; 0 

ro ir Povilo parapijos klebonas, landėlės metu labai įdomiai kai-1 
X Kun. Adolfas Stasys, šv. 

Kryžiaus parapijos vikaras, bu
vęs Chicagos apylinkės Tremti-

ir kun. J. Vyšniauskas, Šv. P. bėjo apie šv. Mariją Magdalietę 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Mjį labai mylėjo". 
parap. vikaras, atostogaudami 
aplankė YVashington, Oregono x Marija Žemaitienė iš Mill- nių draugijos pirm., jau įveiki-
valstybes, porą dienų svečiavo- burn, N. J. atostogauja su ra- ta po operacijos šv. Elzbietos 
si Los Angeles kolonijoje. Iš šytoja Kotryna Grigaityte-Grau ligoninėje, 1433 N. Claremont, 
Los Angeles buvo nuvykę pa- dušiene jaukioje St. Butkaus va | dr. W. Kirstuko stropioje prie 
žiūrėti Colorado valstybės kai- sarvietėje — Long Braneh, N. 
nų. J. Marija ir Juozas Žemaičiai 

žiūroje. 

X Kun. Jonas Juodeika, dir-
X 

auk 

__ .. „ i - . - n yra uolus lietuviai ir nuoširdus L , . -, 
C Mamona Barkuniene, uoli \ . . . . . Ibąs pastoracinį darbą Texas 

i , , , - Ln i tremtinių globėjai. . . * . ™ i •• • 
otoja labdarybės tikslams, ft J valstybėje, Elpaso vyskupijoje 

savo trijų savaičių atostogas x Adolfas Januškevičius, su-1 yra vienoje meksikonų parapi-
praleidžia namuose. Ji turi sa- situokia šiandien 5 vai. p.p. su joje klebonu, pastaruoju metu 
vo nuosavus namus, kuriuos Sofija Kimavičiūte, šv. Kry-] lankosi Chicagoje pas gimines 
viena pati ir prižiūri. Šiuo metu žiaus parapijos bažnyčioje. Jų! ir pažįstamus, 
žada aplankyti žymesnes Chi-j sutuoktuves palaimins kun. A. x Q n a K i m k i e n 6 i S E a s t S t 
cagos vietas kartu su savo se- llendžiūnas. 
šers dukra Filomena Rekašiū
te, kuri taip pat turi atostogas.! X Jonas Kazanauskas, Mu

tual Federal Savings & Loan 
Assn. pirmininkas, paskyrė $40 
premiją vaikams, dalyvavu
siems pasakų varžybose, kurias 

. . _ , , . , suorganizavo Margučio Radio. 
Air Foree stovykloje. Netrukus B . . . v%. _, .. , . ; J , . . i Premijos buvo jteiktos River-vel įsvvks i tarnybą, kurioje n , 

J « * l*> J vievv Parke. 
dar išbus dvejus metus. 

X Vyskupas Vincentas Briz-
X Nakai ir Rartkai, „Jūra- gys Lietuvių Susiartinimo šven 

t ės" vilos, Beverly Shores, Ind., tėję liepos 27 d. Putnam, Conn., 
šeimininkai, liepos 2G d., 8 vai. pasakys pamokslą. 
Oninių proga vasarotojams ren- x s u . f ,,„„,,^„,,„6 m i r 6 I i e . 
gia specialų plokštelių koncertą, j p o s 2 2 (, D ( , t r ( ) j t M į c h j , i ] g ą 

X Bronius Budginas, grįžęs laiką gyveno West Frankfort, 
iš kariuomenės, vėl įsijungė 1 į 111. Velionė paliko dukterį Lu-

X Bernardas Junokas, žy
mios Brighton Parko veikėjos 
sūnus, sugrįžo atostogų į na
mus. Bernardas yra American 

Louis atvyko pas savo gimines 
į Chicagą. Ji yra išauginusi 4 
sūnus ir turi 13 anūkų. Džiau
giasi, kad kun. dr. A. Deksnys 
gražiai tvarko E. St. Louis lie
tuvių parapiją. Chicagoje pa
bus keletą dienų. Dalyvavo gi
minaitės A. Pranchunaitės ves
tuvėse, aplankė šv. Kazimiero 
seseris. 

X Dr. Aurelija ir Matas še-
rapkai ir mokytoja Ksv. Pim-
piene, 2447 W. 45 PI , grįžo iš 
atostogų, kurias praleido Jūra
tėje, Beverly Shores, Ind. 

X Muz. Rapolas Juška šią 
savaitę muzikiniais reikalais 
lankės Chicagoje. Vakar jis gro 

visuomeninę veiklą. Vėl pradėjo cy, žentą Pat Hawkins ir du j jo per 8 vai. šv. Mišias šv. Kry-
dirbti Chicagos Sanitary Dis- anūkus, seserį Feliciją Varia- 'žiaus bažnyčioje. Rapolas turi 
t riet žinyboj inžinieriaus darbą, kojienę ir jos šeimą Roselande. Į stiprų ir gražų balsą. 

— Mažai rodo susidomėjimo. 
Britų vakariniai laikraščiai lie
pos 22 d. mažai rodė susidomė
jimo Demokratų partijos kon-

— Norėjo lengvai pagyventi. 
Du Minnesota universiteto stu
dentai, kurie vasaros metu dir
bo krautuvėje, buvo sulaikyti 
policijos, kai jie prisipažino pa
vogę už $3,000 rūbų ir kitokių 
prekių sau patiems, savo drau
gėms ir jų motinoms. Tie vy
rukai norėjo lengvai pagyventi, 
bet išėjo visai kitaip. 

— Baigės liūdnai. Kerry 
Arndt, 15 metų, Maywood, pra
eitą ketvirtadienį paskendo Mi-
chigan ežere, kai jis bandė iš
plaukti į krantą motoriniu lai
veliu netekus gazolino. Jo drau
gas Gilbert Howard, 15 metų, 
Maywood buvo išgelbėtas žve
jų. Howard ežere plūduriavo 
dvi valandas apie dvi mylias 
nuo Montrose uosto, ir jis bu
vo ištrauktas iš vandens beveik 
be sąmonės. Vyrukai važinėjo
si ežere vogtu laiveliu. 

— Pagrobė $10,000. Trys 
banditai, gerai ginkluoti, praei
tą ketvirtadienį pagrobė $10,-
000 iš Armored Express Com-
pany automobilio. Visi trys ban 
ditai buvo užsidėję maskas. 

— Lankės. Pietų Korėjos am
basadoriaus You Chan Yang 
žmona lankėsi Chicagoje. 

— Nuriedėjo traukinio 13 
vagonų. New York greitasis 
traukinys, išėjęs iš Chicagos į 
Bostoną palietė prekinį trauki
nį netoli Syracuse, N. Y., ir pre
kinio traukinio 13 vagonų nu-

, . . . , brėžė Maskvos radijas, yra I bendrai, kad taip galėtų geriau 
respondentu ir po to pasidavęs n e a u d e r i n a m i su partijos ideo- pasiruošti sunkioms sielovados 
policijai, praeitą ketvirtadienį, io g į j a > 
dar buvo kalėjime, nes nega-' 
Įėjo gauti $20,000 užstato. 
Knetzer birželio 17 d. buvo iš
ėjęs iš Springfield, 111., kalėji
mo kokiu tai paslaptingu būclu. 

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Dr. M. Gimbutienė, ar
cheologė, buvo išvykusi į Kana
dą, šiomis dienomis grįžo į Bos
toną, Mass. 

— Paulius Jurkus ir kun. V. 
Dalinsis, „Darbininko" redak
cijos nariai, išvyko poilsiui. 

— Žurnalas „Karys" po il
gesnės pertraukos vėl ketina ne 
trukus pasirodyti. Žurnalo rei
kalus tvarko D. Penikas. 

— Mokyklų problemos. Šio
mis dienomis Bundoran mieste 
įvyko Airių Kristaus Karaliaus 
Sąjungos metinis kongresas, ku 
riame buvo studijuojamos Airi
jos kaimo mokyklų problemos. 
Šios Sąjungos tikslas yra prak v j c t a i d a b a r i m a m j , a b j a u ( , k s . 
tikoje įgyvendinti Bažnyčios so :

p l o a t u o t i I j k . t u v o s d u r , , y nus . 
Durpynuose įrengiamos patal-cialinį mokslą. 

— Daug atsivertimų. Fati-1 pos, kur jų kasėjai nuolatos ap
mos Dievo Motinos stovyla, ly- gyvendinami. Tokia kolonija 
dima didingų tikinčiųjų mani- j durpynuose pvz. yra „Baltoji 
festacijų, lanko Brazilijos mies.Vaka". 
tus. Per Marijos užtarimą pa- Tokios darbininkų kolonijos 
stebimas nepaprastai didelis į steigiamos yra ir miškuose, pvz. 
skaičius atsivertimų atšalusiųjų Akmenės apylinkėse miškų kir-
bei netikinčiųjų tarpe. j tikams jau jos įrengtos. Jona-

— Susidomėjo piemenėliais. I voje įsteigtos bendros patalpos 
Leirijos vyskupijoje buvo pra-1 baldų pramonės darbininkams, 
dėtas informacinis procesas j Taigi aiškėja, kad sovietai ir 

— Tėv. V. Gidžiūnas, OFM., j dviejų Fatimos piemenėlių Pra- pramonės darbininkus varo į 
Pranciškonų vienuolyno B r o o k - j n u k o i r j a c m t 0 S t kuriems 1917 j tam tikrus kolchozus, kur jie 
lyne veršininkas, grįžo iš^ atos- • m b u v o a p g į r e į^kusi Dievo Mo- Į bendrai gyvena. Tai matyti iš 
togų, kurias praleido Kenne 
bunk, Me. 

— Jurgis Puidokas, senas 
brooklynietis, staiga mirė išėjęs 
iš Roosevelt kino teatro. 

— Amerikos Balsas perdavė 
į Lietuvą Bernardo Brazdžionio 
atsiminimus, kaip buvo sovieti-
nami lietuviai rašytojai. 

— Dipl. teis. J. Vembre, Bos
ton, Mass., pakviestas „Ryto" 
administratoriumi. 

BRAZILIJA , 
— Aleksandras Marcinkevi

čius, kurio tėvas ir brolis gy
vena Sao Paulo mieste, Vila Ze-
linos kolonijoje, tarnauja Bra
zilijos kariuomenėje, turi leite
nanto laipsnį. Bene bus tik pir
mas lietuvis leitenantas Brazi-

tina, beatifikacijos bylai pareng I „Pravdos" Nr. 189. 
ti. Iniciatyvos ėmėsi Katalikų 
Akcijos jaunknas. Bylai vado- | — Priešo auka. Prai <cūzas 
vauti paskirtas Leirijos kated- !misionierius IJv. Gate išlalėjęs 
ros kanauninkas Pereira Venan ! devynis mėnesius Kinijoi kalė-
cio. 

— Tik Steponas I... Vengri
jos komunistų partija ir visos 
valdžios įstaigos įvedė paprotį 
Vengrijos karalių šv. Steponą 
nevadinti „Šventuoju", bet tik 
Steponu I. Tai be abejonės ne
galėjo skaudžiai neįžeisti veng
rų tikinčiųjų jausmus, nes Ste
pono vardas visuomet buvo jun 
giamas su „Šventojo Karaliaus" 
titulu, tuo iškeliant jo kaip ven 
grų valstybės organizatoriaus 
ir kaip didžiojo krikščionybės 
apaštalo nuopelnus. 

— Komunistai prieš mokslą. 

jimuoso, buvo ištremtas | r pa 
keliui į tėvynę mirė. 

lijos kariuomenėje Jį aplankė ^ H R i e k - ž i n i a 
mūsų korespondentas Bd. Oir- ^ u l a , t M l t > ^ _ „ „ , ^ ; . 
ėis. 

Ne viską sakyk, ką žinci, bet 
viską žinok, ką sakai. 

—Claudius 

SOPHIE BARČUS 
\* W«i:S stotie* - - Bangu 1390 

PIRMAI). Iki PENKTAI). 
K:45 iki 0::lO vai. ryto 

IBKTAD. 8:80 Iki »::*<» vai. ryto 
I l i r n VlšKos VARARlftKOS 

Ii tos pat stotios PIRMADIKMO 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 

RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROOKWELL ST. 

< liiuugo 29, III. HKmlook 4-2413 | 

X Kazimieras Ūkelis, 3436 
So. Lituanica Ave., tavernos sa 
vininkas, susirgo ir išvežtas į 
Englewood ligoninę. 

X Tėv. Klemensas Kalulis, 
OFM, rytoj 11 vai. kalbės Trem 
tiniams ir Maldos Apaštalystės 
nariams šv. Kryžiaus bažnyčio
je. Tėv. Klemensas dar vieši 
Chicagoje pas gimines. 

— Ona Kareskaite jau ke
lintus metus dainuoja Porto 
Alegro miesto teatre. 

— Aukso kasyklos. Brazili
jos šiaurėje, Seara valstybėje, 
netoli „Velnių salos", atrasta 
aukso kasykla, žmonės skuba 
į tą kasyklą. Jau 5,000 žmonių 
yra kelionėje. 

— Kd. Girčis, „Draugo" ko
respondentas Brazilijoje, tris 
mėnesius važinėjo po plačiąją 
Braziliją. Ed. grįžo iš kelionės 
sirgdamas, turėjo gulėti 15 die
nų. Girčis buvo nuvykęs į Sao 
Paul miestą ir ten buvo radio 
pranešėju football turnyre, ku
riame dalyvavo geriausios Pie
tų Amerikos ir Europos foot
ball komandos. 

ARGENTINOJ 

— Pagerbė smuikininkę Ele
ną Kupreviėiūtę. Grįžus iš Eu
ropos po sėkmingų koncertų, 

kad komunistinė Pekino valdžia 
galutinai uždarė katalikišką 
„Fu Jen" universitetą, kuris, 

smuikininkei Elenai Kuprevičiū-
tei pagerbti buvo suruošta va-

ATIDAROMA SĄSKAITYBOS 
(COMPTOMKTRO) IR 

MAŠINRAŠČIO MOKYKLA 
Mokyklą baigę, lengvai gaus raš
tinėj (office) gerą darbą. Pagrin
dinis kursas 3 mėn. Platesnis 

karienė. Radio „EI Mundo" kon .0 men. Pamokos bus vakarais ir 
certmeisteris prof. Perediaz, da | dienomis. Registruotis iki 1952 m. 
. v. U4 - „ rugpiūčio 1 d. pes J. Karveli. 3249 
lyvavęs šiose pagerbtuvese su | g

 e ^ a l s t e d s t . , Chicago 8, 111. Tel. 
savo žmona, pažymėjo E. Kup-iDAnube 6-1186. Arba pas mokyk-
revičiutės geniališkumą ir at- I los vedėją P1_KESI©NA^4545 S. 
kaklų pasiryžimą, kopiant į pa- Mermitage, Chicago 9, III 

r ^ 
BILL K'S 

t ^ M r . A$kfN, \ \ m. Kanlval, 
I ^ V ^ - - ^ ^ Savininkai 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 

) 

%: 

Jei mes ^ " ^ ? T * / 0 
patenkiname šim- ^ - ^ 5 ^ / 
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti jūsų? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti. 

Dalelis imsirinklmas 
Importuotu 
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Chicagos Remejg Skyriai 

sekmadieni. Liepos Quly ^ ^ ^ Z ^ l T ^ J ^ ^ ^ *TREETS. 
TĖVŲ MAR1I0NŲ MMINfiRITOS NAUDAI- SEMINARIJOS 0 * ™ ^ ^ ^ — — 

DIDELIS PIKNIKAS 

Šv. Mišios 12 vai; pamokslą sakys kun. J. Dambrauskas, MIC. Bušai išvažiuoja: iš Bridgeporto 12:00 vai.; iš Brighton Parko 
12:30 vai.; iš Marąuette Parko 1:00 vai.; iš 18-tos kolonijos 12:00 

vai.; iš West Side 12:30 vai. ir iš Cicero. 
BUS GALIMA GARDŽIAI PAVALGYTI IR ATSIVĖDINTI 
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