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Prabangos ir skurdo problema IKE IŠKILMINGAI SUTIKTAS FILADELFIJOJE L •MMMMpigp 

Liepos mėn. Prancūzijoje įvy-
ko 39-ji socialinių studijų savai
tė. Nors paskaitas skaitė tik 
Prancūzijos socialinių mokslų 
autoritetai ir pirmoj eilėj buvo 
sprendžiamos šio krašto sąlygo
se iškilusios problemos, vienok, 
kaip kiekvienais metais taip ir 
šiemet, Prancūzijos Socialinės 
Savaitės darbai buvo sekami vi
suose pasaulio kraštuose. Šieme
tinės sesijos tikslas buvo moks
linių studijų pagalba atkreipti 
visų prancūzų dėmesį į atsakin
gumą, kuris iškyla ryšium su 
turtų padalinimu masinei gamy
bai vykstant. Prabanga ir skur
das — tai problema, kuri domi
na ne vien prancūzus, bet visą 
šiandieninį pasaulį. Ja susirū
pinti kviečia ir Pijus XII Pran
cūzijos Socialinių Savaičių pir
mininkui Charles Flory parašy-

gui tinkamas gyvenimo sąlygas. 
Ypatingai reikia rūpintis, kad 
darbininkų atlyginimas leistų 
jiems įsigyti privačią nuosavy
be, užtikrinančią laisvę ir saugu
mą ir drauge pilną įsijungimą į 
dvasinį bei kultūrinį gyvenimą. 
„Jei darbdavys ir darbininkas 
abu bendrai yra suinteresuoti 
ūkiniu suklestėjimu, kodėl — 
klausia Pijuą XII — ir darbinin
kams neturėtų tekti atitinkama 
dalis atsakingumo ūkio tvarky
me?" 

Toliau popiežius primena, 
kad aklos ūkinės jėgos niekuo
met negalės savaime prisitaikin
ti prie socialinio teisingumo rei
kalavimų. Jų atitinkamas kordi-
navimas ir yra valstybės užda
vinys. Tačiau valstybė čia nega
li rodyti savo privačią iniciaty
vą varžančios „visagalybės", nes 

tame laiške. Peržvelkime pagrin, mechaniškas valstybės įsikišt-
dines Pijaus XII laiško mintis. Imas sukelia labai daug blogybių. 

Pradžioje Pijus XII su pasi 
tenkinimu konstatuoja, kad šie
metinė Socialinė Savaitė ryžtasi 
spręsti tą problemą, nuo kurios 
reikiamo išsprendimo labai daug 
priklauso socialinė ir politinė 
taika. Prabanga ir skurdas — 
pastebi Jo Šventenybė — yra tai 
priešingumas, kurio krikščioniš
koji sąžinė negali pakęsti. Ban
dymai jį pašalinti teisingesniu 
turtų padalinimu yra seni. Pijus, k v a d r 
XII, aiškindamas Leono XIII1 &.. J. .. ' .... 
mintį, taip sako: „Kiekvienam 
turi būti atiduota tai, kas jam 

Brazilijos šventi 
(Pasikalbėjus su jų konsu

lu Chicagoje) 
Dr. J. Daugailis 

Rytoj Brazilijos nepriklauso
mybės šventė — 1822 m. rug
sėjo 7 d. Don Pedro vadovauja
ma Brazilija atsiskyrė nuo Por-

Eisenhowerio taikos planas 
Demokratai privedę JAV prie III pasaulinio karo, tik 

respublikonai begalį išgelbėti taiką 
PHILADELPHIA, rūgs. 5. — Kategoriškai pasakęs, kad 

Trumano administracija labai arti privedė Ameriką prie III pasau
lio karo ir lengvapėdiškai įvėlė į Korėjos karą, Eisenhoweris paža
dėjo amžiną taiką ir gerovę, jei vietoj demokratų Washingtone bus 
susodinti respublikonai. 

Demokratai esą tokie niekšai 
ir negabūs, kad jiems esą nebe- P. Amerikoje, Vid. Rytuose, Azi. 
galima patikėti nė taikos nė ka- joje ir Afrikoje. Jie bus reika-
ro problemų rišimo. Taiką besą lingi ir tada, kada jiems nebe
galima išgelbėti tik demokratus reikės JAV dolerių. Stiprinant 
pakeitus respublikonais, o ne ryšius su sąjungininkais, nero-
Trumaną Stevensonu. 

Žemiau seka Eisenhowerio 
amžinos taikos ir gerovės pla
nas. 

1. Kovą už taiką laimėti gali 
tik respublikonų administracija, 
todėl pirma reikia paimti Wa-
shingtoną. 

2. Washingtone turi sėdėti ga
būs, sąžiningi ir dori vyrai. Jie 
turi pasitikėti tauta ir tauta 
jais. Demokratais pasitikėti ne 

dyti imperialistinių tendencijų. 
5. Nepakanka sulaikyti komu

nizmą dabartinėse vietose, bet 
reikia gaivinti pavergtųjų tautų 
viltį ir teikti joms visokią „tai
kią pagalbą" (Šiuo reikalu Ei-
senhoweris buvo daug atsarges
nis, nei yra buvęs savo kalboje, 
pasakytoje legionieriams New 
Yorke). 

6. Stipriai remti Jungtines 
Tautas, kurios iki šiol nepadarė 

Ketvirtadienio vakare Eisenhoweris Filadelfijoje oficialiai pradėjo rinkiminę kampaniją ir paskelbė 
savo planą kaip laimėti pasaulio taiką. Kalbą sa'tė Nepriklausomybes salėje. Miestas jį pasitiko 
iškilmingai. Čia jis matemas vykstant kalbos sakyti. (INS) 

begalima ir jie patys tauta ne- n ė š e š 6 1 i o t o ' k ^ t u r ė t ų P a d a 

mylių teritorija Brazilija užima: t u v u i d a r n e r a s t a s p a k a i t a l a s . 
beveik pusę F. Amerikos konti- Generolas kalbėjosi su spau-

priklauso; to pasėkoje žemės gė l*™?, 4 7 3 / r ) ' °. J ° s . ^ e ? t 0 J . H j dos atstovais peržvelgdamas Ko-
! skaičius per paskutini šimtmeti r ė j o g k f t r o p r o b l e m a s p e r p a s k u . 

Perorganizuota P. Korėjos armija 
Viršum miliono priešo karių tūno Š. Korėjoje. — Puo

limo nesitikima, nes priešas žino pralaimėsiąs 
SEOULAS, rūgs. 6. — 8-sios armijos vadas gen. Van Fleet 

vakar pareiškė, kad viena aviacija karų negali laimėti ir kad šau-

rybių padalinimas turi būti su- | . 
derintas su bendrojo gėrio bei 
socialinio teisingumo reikalavi
mais, pašalinant tą priešingumą, 
kurį šiandien matome tarp ma
žos saujelės turtais pertekusių 
ir begalinių masių beturčių". 

Toliau Šv. Tėvas pripažįsta, 
kad šioje srityje yra buvusi pa-, 

/ v f . Brazilija turi savų žemes turtų 
aaryia jau nemaža pažanga, Det 
karas padėtį vėl nepaprastai pa 

iš 7 milionų išaugo į 53 milio-
nus. šventės proga aplankiau jų 
konsulą Chicagoje C. Meissner 
ir gavau informacijų apie šį pla-

— Kaip progresuoja po pas
kutinio karo Brazilijos ūkis? 

— Šioj srity daroma pažanga. 

aštrino, sukurdamas naują kai
mo bei miesto proletariatą. Pri
mindamas savo dažnai kartoja
mą prabangos pasmerkimą, Po
piežius primygtinai kartoja: 
„Jūs galite ir privalote šiandien 
ir ateityje siekti teisingesnio 

mes turime kiek aukso, tantalo, 
berilo, chromo, aliumini jaus; 
mangano klodai Brazilijoje yra 
didžiausi Amerikos pusrutuly, 
išsikasam savų anglių jtorą mi
lionų tonų per metus, net ir dei
mantų padaro iki 400,000 karatų 
per metus. Išnaudojame savo 
mišką. Brazilija turi 50 milio-turtų padalinimo. Tai yra ir pa 

siliks socialinės Bažnyčios dok-;n« B * 1 ^ i r 3™ y e n a s d , d ž , a u -
trinos uždavinys". Visa Evange- J * m ė s o s S^mmtojų pasauly. 

; Visame pasaulyje zmoma Brazilija reikalauja būti dosniais — 
toliau sako Pijus XII — tai sta
tydama kaip vieną iš išganymo 
sąlygų. Kristaus mokiniai ragi
na šios žemės gėrybes laikyti tik 
priemonėmis dvasinio gyvenimo 
ir šventumo ugdymui. Negali 
žmogui būti didesnio skurdo, 
kaip visas savo viltis sudėti į že
miškuosius turtus..." 

Nepakanka vien turtą didinti, 
bet reikia rūpintis ir pagamintų 
produktų teisingu padalinimu. 
„Jeigu ir yra teisinga, kad tik
riausia ir natūraliausia priemo
nė visus reikalingomis gėrybė
mis aprūpinti yra sveikas pro
dukcijos vystymasis, tai vis dėl
to šalia to yra būtina prižiūrėti 
darbo vaisių paskirstymą. Jei 
tokiu būdu teisingas gėrybių pa 
dalinimas nėra užtikrinamas ar
ba nepakankamai užtikrinamas, 
tikrasis tautinio ūkio tikslas ne-

lijos kava. Žinoma, yra finan
sinių rūpesčių, bet neseniai ga
lėjome Tarpt. Valiutų Fondui 
grąžinti $25 milionus paskolos. 

— Kaip su Brazilijos Kultūri
niu gyvenimu? 

tinius 3 mėnesius. 
Jau dabar aišku, kad Korėjoje 

teks žiemoti ir sąjungininkų ka
riuomenė visaip yra tam pasi
rengusi. Apie paliaubų derybų 
pasisekimą ar nepasisekimą at
sisakė kalbėti, bet primygtinai 
pabrėžė, kad karo atnaujinimui 
yra visos sąlygos, nes nuo de
rybų pradžios abi pusės smogia
m a jėgą ne mažino, bet didino. 
Priešas turi š. Korėjoje apie mi-
lioną vyrų ir savo jėgą kasdien 
(geriau tariant, kasnakt) stip
rina, nežiūrint stiprių sąjungi
ninkų aviacijos smūgių. Priešas 

Laivynų pratimai 
OSLO, rūgs. 6. — Apie 160 

sąjungininkų karo laivų, nuo lėk 
tuvnešių iki minogaudžių, lėk
tuvams dalyvaujant, ateinantį 
pirmadienį pradeda pratimus 
tarp Skandinavijos, Anglijos ir 
Vokietijos esančiuose vandeny

je! dabar rinkimai, 
gal Ike laimėtų 

PRINCETON, rūgs. 6. — Jei 
dabar būtų prezidento rinkimai, 
tai Gallup instituto daviniai ro
dą, kad būtų išrinktas D. Eisen-
howeris. Daviniai buvo surinkti 
prieš Stevensono Detroito ir Ei-

turi visko: žmonių, ginklų ir | senhowerio Filadelfijos kalbas. 
šaudmenų. Vien aviacija Korėjos, T i e asmens, kurie žinių rinkimo 
karo negalima laimėti, nes prie 

ryti. 
7. Išlaikyti stiprų JAV ūkį, 

būtiną saugumo garantiją. 
8. Nors JAV turi siekti amži

nos taikos ir visuotinio nusigin
klavimo, tačiau dabar turi būti 

bepasitiki, nes daug ką nuo jos 
slepia. Jis jei būsiąs išrinktas, 
viską pasakysiąs. 

3. Taip sutvarkyti visus rei
kalus, kad Amerikos saugumui 
nebūtų staigios ir netikėtos grės j J J j J g f s u p r !oV 
mes. Izohacionizmas nebegali
mas, nes JAV reikalingos visų 
pasaulio kraštų žaliavos. 

4. JAV sistemai išlaikyti rei
kalingi sąjungininkai Europoje, 

metu pasisakė dar esą neapsi 
sprendę, daugumoje 1948 m. bal
savę už demokratų kandidatą. 
Jei jie visi vėl balsuotų už de
mokratus, tai ir tada dar laimė-

šas nepaprastai gerai moka iš
naudoti nakties {"rasą. 

v> r " r . •». 
Jis negalįs nuspėti ar priešas 

yra pasirengęs dideliam puoli-1 tų Eisenhoweris. 
mui, bet jis žinąs, kad jo armi 
jos nuo to puolimo ne tik apsi 
gins, bet jį išnaudos pilnai per 
galei laimėti. 

Turime 7 valstybinius ir 3 se. Pratimai turi parodyti Sov. 
privačius (katalikų) universite
tus ir iš viso 75,843 mokyklas. 
Kraštui daug pasitarnauja Že
mės ūkio universitetas. Turime 
arti 2,500 periodinių leidinių ir 
veikia apie 250 radijo stočių. 

— Rodos, brazilai daug dėme
sio kreipia į socialinį aprūpini
mą? 

— Teisingai. Darbininkų tei
sės įstatymais rūpestingai ap
saugotos. Jei kuris išdirbo 10 
metų vienoje įmonėje ir jeigu jį 
atleistų, turėtų darbdavis sumo-

Rusijai, kad bus ginamasi visur, 
net Arktikoje. 

Sov. Rusija tuos pratimus la
bai seniai keikia ir apie Danijos 
krantus jau sukinėjasi tariamas 
žvejų laivynas, turįs žiūrėti kas 
kur vyksta. Pratybose dalyvau
ją laivai renkasi Škotijos vande
nyse. 

Per paskutinius 3 mėnesius 
priešas yra netekęs apie 30,000 
vyrų ir už paskutinių mėnesių 
sąjungininkų laimėjimus atsa
kinga yra P. Korėjos armija. 
Tas labai bendras pareiškimas 
sako, kad gen. Van Fleet yra at
statęs ir žymiai sustiprinęs Syng 
man Rhee armiją, kurią siste-
matiškai grūdina fronto linijo
se. Tam reikalui gerai buvo iš
naudotas neofocialių paliaubų 
laikas. Tos armijos priedangoje 
vyko ir JAV ir kitų valstybių 
dalinių pakeitimas naujais vy
rais: tam tikras skaičius vyrų 
grįžo namo ir jų vietas užėmė 
dar karo neragavę vyrai, kurie 
turi progos priprasti prie fron
to oro ramesnėse aplinkybėse. 

Sąjungininkai dabar turi ge
resnę susisiekimo sistemą, tobu
lesnę administraciją ir dideles 
karinio turto atsargas — kalbos 
apie amunicijos trūkumą yra tik 
nesusipratimas. 

Neteko turto 
R. Vokietijoje 

BERLYNAS, rūgs. 6. — Va
kar Rytų Vokietijos vyriausybė 
perėmė savo žinion visą turtą, 
kuris priklauso vakarinėse Ber
lyno zonose ar V. Vokietijoje gy 
venantiems asmenims. Niekas 
dar nežino ar savininkams už tą j 
turtą bus atlyginta, ar jis busi 
nusavintas be atlyginimo, a r . 
dar kaip kitaip jis bus tvarko-1 
mas. 

Rytų komunistai pareiškė, kad. 
taip padaryta saugojant rytinės 
markės vertę. 

'# Tarp Čekoslovakijos ir Ki
nijos įvestas telefono susisieki
mas. 

Grafas Sforza, gerbiamas Ita
lijos valstybininkas, filosofas 
ir rašytojas, vakar mirė Ro
moje sulaukęs 79 metų. Ne
kęsdamas fašizmo, veik visą 
Mussolinio valdymo laiką gy
veno už Italijos sienų. Grįžęs 
po karo Italijon, buvo užsienio 
reikalų ministru iki pereitų 
metų. (INS) 

9. Taikai organizuoti pavarto 
tinos ir kitos drąsios priemo
nės, ypač gabūs diplomatai. 

10. Pašalinti iš viešųjų reika
lų tvarkymo visus, kuriais ne
galima pasitikėti, kurie nesuge
ba dirbti. 

Kaip matome, Eisenhowerio 
kalba neišėjo iš bendrybių ir ne
pasiūlė jokių permainų nė san
tykiuose su sąjungininkais, nė 
santykiuose su Sov. Rusija, ne
nurodė kaip baigti Korėjos karą 
ar pakeisti padėtį Azijoje. 

Vakar Eisenhovveris buvo Chi 
cagoje, kur tarėsi dėl propagan
dos šiame regione, o šiandien 
Minnesotoje sako kalbą ūkinin
kų arimo lenktynėse. Tą pačią 
dieną ten kalbės ir Stevensonas, 
kuris vakar kalbėjo Denver, Col. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Anglijos darbininkų unijų kong-resas nutarė nereikalauti 

keti vienerių metų algą. Įstaty-! atlyginimų pakėlimo, kad nepakenktų ūkio atkutimo programai. 
mai nustato atlyginimo minimu-

galės būti pasiektas, nes nors ir!™*» lvgu. užmokestį už tą patį 
daug gėrybių būtų pagaminta, I ^ a r b ^ nepaisant amžiaus ir ly-
bet jei tauta negali jomis naudo-, ties; nakties darbas augščiau at 
tis, tai yra tikra vargšė". 

Konkretizuodamas t e i singo 
darbo vaisių padalinimo mintį, 
Pijus XII paliečia darbininkų at
lyginimo klausimą. Reikia atsi
minti, kad darbininkas ir darb
davys yra bendradarbiai, ben
dromis jėgomis siekią vieno tiks 
lo ir gyveną iš atsiektų ūkinės 
gamybos vaisių, šiuo atžvilgiu 
jie nėra palenkti vienas kito tar 
nybai. Atsižvelgiant į skirtingus 
jų uždavinius ir skiringą atsa
kingumą, kiekvienas turi gauti 
sau priklausančią produkto dalį, 
kuri jiems leistų susikurti žmo-

lyginamas, savaitinė apmokama 
poilsio diena, uždraustas vaikų 
darbas iki 14 nfetų, kūdikio lau
kiančiai motinai apmokamos 
atostogos, įvestas socialinis drau 
dimas ir teikiama mediciniška 
pagalba, numatytas darbininkų 
dalyvavimas įmonės pelne. 

— Kokios religinės gyventojų 
nuotaikos? 

— Apie 99% mūsų gyventojų 
katalikai. Religija domisi ir mū 

Pakėlimo bus prašoma tik ten, kur būtinai reikia 
— Indija atšaukia iš Korėjos savo mažą sanitarinį dalinį — 

vieną ambulansą su personalu. Sakoma, kad kito nebestus, tik 
dar viešai nepaskelbta, kodėl taip daroma. 

— Rusija ir Kinija paprašiusi, kad Indijos vyriausybė leistų 
iš jų perkamus grūdus bado paliestose srityse išdalinti Indijos 
komunistų partijai. Indija prašymą atmetusi. 

— Pertvarkyta Egipto vyriausybė, bet senųjų partijų atstovų jos vyriausybės artimoje ateity 
neįtmukta. Ministeris pirmininkas Maher pasiėmė net S ministe*; je paprašys Korėjos klausimą ! tą sesiją sušaukti. Bet po metų 

Korėjos byla eina į Jungt. Tautas 
Sąjungininkai keičią politiką. — Nori demaskuoti ko

munistus pasaulio akyse 
NEW YORKAS, rūgs. 6. — Jau prasiveržė iš slaptų posėdžių 

žinia, kad Korėjos taikos reikalas bus atiduotas spręsti šį rudenį 
Jungtinėms Tautoms. 

JAV, Anglija ir kitos Korėjos 
karą vedančios valstybės įsitiki
no, kad iš dabartinių paliaubų 
derybų nieko neišeis ir kad jas 
iš mirties taško išjudinti galėtų 
nebent didelis pasaulio viešosios 
opinijos spaudimas į Rusiją, Ki
niją ir Š. Korėją. Geriausia vie
ta tokiam moraliniam spaudi
mui suorganizuoti yra Jungtinės 
Tautos. 

Pranešama iš visai patikimų 
šaltinių, kad JAV ir D. Britani-

Atsimintina, kad paskutinėje 
JT sesijoje Sov. Rusija siūlė Ko
rėjos klausimą padėti sutvarky
ti pavesti JT, bet tada labai prie 
šinosi JAV delegacija, nes buvo 
manoma, kad bus galima dėl ka
ro paliaubų susitarti be politi
nio organo įsikišimo. Priimtoje 
tuo reikalu rezoliucijoje buvo pa 
brėžta, kad JT svarstys kitus Ko 
rėjos reikalus tuojau, kai tik 
bus pasirašyta paliaubų sutar
tis. Buvo numatyta net nepapras 

Notos Maskvai ' 
MASKVA, rūgs. 6. — Vakar 

JAV, D. Britanijos ir Prancūzi
jos atstovai įteikė Sov. Rusijos 
užsienio reikalų ministrui no
tas dėl Austrijos. Sakoma, kad 
siūloma atnaujinti Londone de
rybas dėl Austrijos okupacijos 
užbaigimo. Pereitą pavasarį t rys 
vakariečiai buvo įteikę Maskvai 
labai trumpą sutarties projektą, 
bet Maskva jį atmetė ir užsimi
nė, kad reikia derėtis seniau nu 
statyta tvarka. 

Apsimuše Persijoje 
TEHERANAS, rūgs. 5. —-

Persijos sostinėje vakar vėl su
sikibo komunistai su tariamais 
fašistais. Policija turėjo įsikiš
ti su ginklu. Užmušta 5, sužeista 
10 asmenų. 

rijas: užsienio, krašto apsaugos ir vidaus reikalų. j įrašyti į šios sesijos dienotvar-
— Vakar širdies smūgis ištiko kongreso atstovą Wood, kuris kę. Kad ten reikalai iš gero ke-

pirmininkauja komisijai, Chicagoje tiriančiai komunistų įtaką lio neiškryptų ir ilgai pasireiš-
darbininkų unijose. j kimo formų ne j ieškotų, bus pa-

— Vakar Washingtono advokatas Fowler paskirtas vyr. ūkio tiektas visų sąjungininkų iš anks 
stabilizatoriumi, vietoj pasitraukusio General Electric direkto- to aptartas Korėjos taikos pla-
riaus Wilson. Šis pasitraukė nesutikęs su prezidento nuomone dėl nas. Jei Rusijos — Kinijos ben 

sų inteligentija. Jums gal jau ži- j plieno streiko likvidavimo. dradarbiavimo tam planui įvyk-
noma, kad ir sekantis Tarptauti- j — Angliakasių unija vakar pradėjo derybas ir su minkštųjų dyti nebūtų gauta, tada jau bū-
nis Eucharistinis Kongresas bus anglių kasyklų savininkais dėl naujos darbo sutarties sudarymo. ,tų kelias laisvas ką nors kitą 
Brazilijos sostinėje Darbdaviai įspėti, kad be sutarties nebus darbo. daryti. 

reikalai tebestovi toje pat vieto
je. Su Korėjos byla dienotvarkė
je JT sesija šiemet turės būti 
įdomi. 

Kalendorius 

Rugsėjo 6 d.: šv. Filomena. 
Senovės: Vaišvilas ir Varmonė. 

Rugsėjo 7 d.: lĄ-tas sekma
dienis po Sekminių. 

• Prie Marselio (Prancūzija) 
vakar sprogo muilo — aliejaus 
įmonė. Sugriauta 10 namų, žu
vo apie 30 asmenų, gaisrai pa
darė dar daugiau nuostolių. 

• Egipto aviacija perėmė sa
vo žinion 13 lėktuvų, kurie nese
niai tarnavo tik pašalinto kara
liaus Faruko asmeniškiems rei
kalams. 

• Sovietų atstovas davė su
prasti, kad Japonijos priėmimui 
į Jungtines Tautas Sov. Rusija 
nepritars — Saugumo Taryboje 
pavartos veto. ' 

• Norvegijoje vakar panai
kintos kavos ir cukraus skirsty
mo kortelės, užsilikusios dar 
nuo karo laikų. -

Oras Chicagoje 

Giedra, dar šilčiau. Tempera
tūra apie 88 laipsnius. 

Saulė teka 6:21, leidžiasi 7:16. 

' 

« M _ _ 
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
Visi į Liet. Vyčių 

seimą! 
šių metų didelis įvykis Lietu

vos vyčiams bus metinis sei
mas, kuris įvyks rugsėjo 12, V> 
ir 14 dienomis Daytone, Ohio. 

Lietuvos Vyčių organizacija 
kviečia visus vyčius bei lietu
vius dalyvauti seime. Nebus 
vien tik organizacijos reikalai 
sprendžiami, bet ir visos Lie
tuvos reikalai, kaip jaunimas 
gali toliau kovoti del Lietuvos 
laisves. Bus ir prelegentų, ku
rie pasakys svarbias kalbas ir 
bus proga su jais padiskutuoti. 

Seimas turi gražią ir įdomią 
programą. Prašome visų daly
vių būti punktualiais ir sekti 
tiksliai nustatytą seimo darbo 
tvarką. Prašysim, kad visi 
sveikinimai būtų raštiškai pa
tiekti ,kad sutaupytume laiką. 

Al Vasiliauskas, 
Centro Pirmininkas 

Baltimore, McL 
Ateitininku veikla 

Po kaitrios ir ilgos vasaros 
pradėjo veikti ir Baltimorfis 
studentai ateitininkai. Rugpjū
čio 31 d. eile mašinų, prisėdu
sių jaunimo, organizuotai išva
žiavo į gražią vietinio lietuvio 
p. Bradūno vasarvietę. Nors 
pakelyje užtiko smarkus lietus, 
tačiau entuziazmo kupini ir su 
viltimi, jog debesys prasisklai-
dys, jaunimas važiavo toliau, ir 
kol pasiekime vietovę oras pra
giedrėjo. 

Skaidrus vanduo, žalia pie
vute nuteikė mus lietuviškai ir, 
nusiavę batus, pradėjome links
mintis, pritariant p. Stupuriul 
savo akordeonu. 

Nebuvo užmiršta nei viena 
dainele, nei žaidimai, kaip antai 
"Jurgeli, meistreli' 'ir kt. 

Įvairūs žaidimai bei dainos iš 
judino tiek senesniuosius ,tiek 
vyresniuosius ateitininkus bei 
svečius ir vietinius lietuvius. 

Jauki šios iškylos nuotaika 
atgaivino visus ir, vakarui atė
jus, buvo sunku išsiskirstyti. 

Studentai ateitininkai numa
to suruošti ir daugiau panašių 
parengimų. 

O dabar Baltimores ateiti 
ninkai ruošiasi didelei šventei, 
kuri yra numatoma rugsėjo 20 
dieną. Ir. L. 

Los Angeles, Cahf. 
Gabus jaunuolis 

Jonas Navickas šiais metais 
baigė Los Angeles gimnaziją 
(Fairfax High School) su pir-
Hlais, išeidamas visą gimnazi
jos kursą su pagyrimu ir rug
pjūčio mėn. išlaikė egzaminus į 
valstybinį Kalifornijos universi
tetą Los Angeles, į kurį prii
mami gabesnieji abiturientai ir 
tai su egzaminais. Būdamas 
gimnazijoje yra daug kur pasi
žymėjęs: jisai buvo geriausias 
tarp gimnazistų šachmatinin
kas, paskutiniųjų dviejų metų 
gimnazijos šachmatų klubo 
meisteris; jis dalyvavo svar
biausiuose šachmatų žaidimuo
se, apie ką yra pažymėjęs di
džiausias Los Angeles dienraš
tis ir pridejp jo fotografiją. 

Jonas Navickas yra geriau
sias šaulys ir už prizinį šau
dymą ' įotas augščiausiu 
meda l i liftai papuošė gimna
zijos sienai gražiais piešiniais 
ir braižiniais, kurie buvo išsta
tyti parodose. Savo darbštumu 
ir gabumu yra daug žadąs jau
nuolis. Pradžios mokyklos 4 
skyrius baigė Lietuvoje, Rasei
niuose. Lietuvių gimnaziją lan 
kė Oldenburge, ir būdamas 5 
klasėje 1949 metais kartu su 
visa šeima atvyko į Los Ange
les ir įstojo į gimnaziją, 

J. K. 

Harrison, N. J. 
Dideli) dainų švente 

Lietuviškosios dainos menas 
New Jersey valstybėje ugdomas 
ir toliau su dideliu pasišventi
mu. Neseniai įvykusios keturios 
dainų šventes didesniuose New 
Jersey centruose įrodė chorų 
pajėgumą ir jų vadovų suge
bėjimą dainos meno kultūrai 
kelti. 

Penktoji ir galutine tos eiles 
(pagal pref. J. Žilevičiaus pla
ną) dainų švente, kuria norima 
apvainikuoti visas buvusias N. 
J. dainų šventes, įvyks Harri
son, N. J., Jackson's Audito
rium, 756 Harrison Ave., 1952 
m. spa l io m ė n . 19 d. 1 vai . vak. -

Be New Jersey chorų šventė
je dalyvauja taip pat ir kaimy
ninių valstybių chorai. Iš viso 
šventėje dalyvauja: Elizabeth, 

Studijuos žurnalistiką ir-
meną 

J. J. MetrikaitS 

Judita J. Metrikaite šiais me
tais baigė Šv. Kazimiero akade
miją. Jos tėveliai, kurie turi Sv. 
Kryžiaus parap. kolonijoje mai
sto produktų krautuvę, Juditą 
leidžia toliau gilintis moksle. 
Jau akademijoje turėjusi pa-

Bayonne, Paterson, Newark,, traukimą į žurnalistiką, Judita 
Linden, "Rūtos" radijo draugi
jos, Harrison — Kearny, Mas-
peth, Great Neck, Brooklyn 
(Apreiškimo par., Angelų Ka
ralienes, par., "Operetes") cho
rai ir Brooklyn tautinių šokių 
grup§. 

Šventę organizuoja Harrison 
Kearny, N. J., lietuvių parapi
jos choras, talkininkaujant pa-
rapiečiams. Į šventę tikimas5 

sutraukti daug žmonių (vietinių 
ir iš toliau). Norima, kad lie
tuviškąją dainą šį kartą išgirs
tų ne tik šios šventes dalyviai, 
bet kad ji nuskambėtų per visą 
pasaulį, transliuojant ją pei 
"Voice of America". 

Indiana Harbor, IncL 
Kun. K. Bičkausko, šv. Pran

ciškaus parapijos klebono rū
pesčiu ir gerų parapiečių, auko
mis jau galutinai baigti vaikų 
darželio statybos darbai. Pa
šventinimo iškilmes bus rugsėjo 
mčn. 7 d. 7 vai. vakare. Meni
nę dalį išpildys P. BiČkienė, vy
rų kvartetas ir tautinių šokių 
grupe, vadovaujama L. ftingie-
nes. Po programos šokiai. 

Tautos šventės minėjimas nu
keltas į rugsėjo mėnesio 21 d. 
Po paskaitos Juozas Būga su
pažindins visuomenę su mūsų 
liaudies dainomis . 

Great Neck. N; Y. 
Giranacijos renieju būrelis 
Š. m. rugpjūčio mėn. susida

rė 20 asmenų būrelis, kuris su
tiko išlaikyti vienerius metus 
vieną Vasario 16 gimnazijos mo 
kinį. ,Grupę sudaro: pp.V. But
kienė, B. Cibienė, L. Ciplijaus-
kiene, V. Ciplijauskas, P. Eimu
tis, K. Garbauskienė, S. Jakie 

Išvyksta kolegijon 

B. Kamiu (Kaminskas) 

Romanas Kamin (Kamins
kas), Mato ir Onos Kaminsk*ų 

KANADOJE 
Windsor, Ont. 

Linksmas pobūvis 

Artėjančio rudens sezono pra 
džiai VVindsoro Lietuvių Bend
ruomenė rengia pirmą linksma-
vakarį. 

Vakaras rengiamas rugsėjo 
6 d., erdvioj "Casa Romaną" 
salėje, 1585 Seminole, priešais 
gerai žinomą kroatų salę. 

Vakaro pradžia 7 vai. vak. 
Šokiams gros puikus pramoginis 
orkestras. Pobūvio metu apati
nėje salėje veiks turtingas bu
fetas. 

RKAli KOTATU 

Vakaro rengėjai tikisi gau~ 
saus kanadiečių dalyvavimo, 

sūnus, 1952 m., rugsėjo 6 d. iš-1 Ypatingas dėmesys kreipiamas 
v y k s t a į S t . M a r y s koleg i ją , j į g e r u s k a i m y n u s detro i t i eč ius , 
Winona, Minnesota, studijoms. k u r i e ^vo atsilankymu ir anks-
Romanas 12 metų mokėsi ka
talikiškose mokyklose. Rugsėjo 
1 d. baigė St. Mels higs school 
O dabar pasirinko katalikišką-

rugsėjo 14 d. išvažiuoja Į St.; j K & j Krapauskas, * k o l c 8 i * -
Mary's of Notre Dame umver- Q L a ž a u n i k i e n § v ^ ^ A 

sitetą, kur be žurnalistikos dar P a t a m a i g A P e ^ t y t ^ A> S e . 
studijuos ir meną. n i k f t g > Q Telksnienė, J. Valai-

Šventei ruošiamasi pilnu tem
pu. Sudarytos įvairios komisi
jos šventės programai įvykdyti. 
Šventės vedėju yra choro ved. 
muz. Alg. Kačanauskas. Ta
čiau didelį ir sunkų techninį ii 
administracinį darbą atlieka cho 
ro pirmininkė V. Kemežytė ii 
sekr. K. Barzdukas. Linkime 
ištvermės ir entuziazmo visiems 
šventės darbuotojams, o vi
sus tautiečius, brolius lietuvius 
kviečiame atsidėkoti už įdėtą 
triūsą ir pastangas, atsilankyti 
į tą ruošiamą didžiąją New Jer 
sey dainų šventę. J. M 

PARDAVIMUI 

Western Aufo Exchange 
Autorizuotas dylerls, kurį 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 g&los nedaro. 

Prieš perkant* automobilį, nepa-
tniršklte užeiti ar telefonuokite. 
' MR. A. SLUTAS 

Vtfestern Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

KEpublic 7-6400 

šv. Kazimiero akademijoje 
Judita buvo uoli Sodalicijos vei
kloje ir taip pat domėjosi žurna 
listika ir buvo viena iš redakto
rių akademijos laikraštėlio „S. 
C. A. Flashes". 

1952 metų Šv. Kazimiero aka 
demijos laidos prisiminimų kny 
goję Judita pareiškė: „Giliai ma 
no atmintyje pasiliks Šv. Ka
zimiero akademijos koplyčios 
grožis, vidudienio suėjimai aikš
tėje ir pirmas pamatymas sa
vo straipsnio spaudoje". 

Dar lankydama paskutinius 
metus akademiją, kartu lankė 
šeštadieniais ir Patricia Ste- Į 
Vens pozavimo mokyklą, kurių 
baigė per 6 mėnesius. Jau yra 
tilpę keletas nuotraukų „Chica- j 
go Daily Tribūne", kuriose Ju-
dita pozuoja naujų madų rūbus 

Jos tėveliai Stanislovas ir Ma 
rijona Metrikiai džiaugiasi, kad 
jų dukrelė ne tik pagelbėdavo 
jiems krautuvėje, kai reikėdavo 
aptarnauti skaitlingus lietuviu
kų maisto produktų pirkėjus 
vakarais, bet taip pat sutiko, > 
kad jos vardu būtų pavadinta 
pasižymėję lietuviški sūriai „Ju 
dita Brand Sūris". 

D. 

tis, J. Vilkaitis. 
Pinigai pasiųsti gimnazijos 

vardu už rugpjūčio mėn. Būrelį 
suorganizavo ir visais reikalais 
rūpinasi p. Irena Krapauskienė. 

Šiame skaičiuje yia viena se
nosios kartos lietuvė p. Ona La-
žaunikienė, kuri visada ' remia 
lietuviškus reikalus. K. 

č i r : ;rir.c:T\divo Wjndsoro įietu-
vjpkąij veikimą ir kartu įneš-

jr.'sd;!.::: nuot&ikOi . 
Ap> linkės K-tas 

<h 

Romanas buvo pakrikštytas 
Aušros 'Vartų parap. bažnyčio
je, ten ir Pirmąją šv. Komu
niją priėmė. 

REAL ESTATE 

S i ū l o m e pirkt i gražų s k l y p ą ž e m e s 

— 62 akrai, Lcmont TownshIp, Cook 
County, Illinois ir arti Hitf Itun CJolf 
OOUIHC. fce.mC tinkama padalinimui j 
mažesnius sklypus; yra vlonas 5 
kam h. modernu* medinis namas »u 
dviem keramikos kokliij vonioms; 
vienas 4 kiunb, modernus medinis na 
mas su uždaru pusinių lentų, „porčlu" 
iš priekio, 2 (vieno autom.) garažai, 
1 vifitide, 2 tvartai, 1 cemento „šilo". 
400 krūminių „conoord" mėlynų vy
nuogių ir 100 vaismedžių. DC1 pilnes
nių informacijų kreipti* asmeniškai 
ar telefonu — 

KAHN AND BR0WN 
AGENCY, INC. 

3 N. Ottaua St. Joliet, Illinois 
Tel. Joliet 5244 

105th ir State St. apylinkėje 
2-jų augštų modernus mūrinis na
mas, butas rūsyje. Apžiūrėti gali
ma tiktai susitarus. Agentai nesi-
kreipkit. gaukite Samuel L. Kulias 

STaJe 2-5184 

6 kamb. bungalovv. Ga/.inis apšildy
mas. Nuo sienos Iki sienos kilimai, 
„drapes" — užuolaidos Ir karnyzal. 
Tualetas Ir ,,shower" rūsyje. Viršuj 
Kalima dalj kambarių išnuomoti. 2 
autom, garažas. 

0380 S. Knox A w . 
Kl l iunce 5-4027 

Skambinti po 3 vai. popiet. 

Marauette I'k., 2 blokai ) vak. nuo 

Jis nori būti gydytoju. Ro
manas yra Mataušo ir Kotry
nos Kaminskų (Riverside) ir 
Juozapo ir Rozalijos C f ^ U » ^ To1 

(Miami, Florida) anūkas. 

Rohiano krikšto tėvai yra 
Ona Yuacus (Marąuette Park) 

Sitvi.iin'.ns parduoda murinj namą 
p] le ki,;npo. 4->u' butai po f> kamba
riu \ h. dai i porfial. Automatiškas^-
;<->f,ild, jme'Mm-i'aru; autom, karštas j l)fin«-slo, ūkių pirkėjai! 
\_.<L Kombinuoti aliuminiai žiemį- ^ 0 a k { v a k a r u 8 n u o Batavla. Vl»l 
niu' ':>Ka sieteliai. Keramikos kok- ; p a 8 t a t u L Gražūs namai. S265.0u už 
lnj vonia. 8, auto. g&F. f pietus už a k , 

DRMESIO savininkai! Saukite mm'ir dėde Jonas Gajai&kas (Mia-
šiandien dčl šildymo ir k a n a l i z a c i j o j , F l o r į d a ) . J i s t u r i d v r SCSli-
darbų. Ar jūs tunte kokių rūpesčių apie 
jūsų gazinį katilą? Tuomet šaukite F. ' tes: Diane, 13 metų ir i Teresę, 
and F. Plumbing and Hcating Service ^ 0 m e t U . R o m a n u i l i e p o s 2 3 d. 
Pertaisome ir naujus dirbame. 

BErkshirc 7-3374 sukako 18 metų amžiaus. O. 

<fr 

m 

PardiHH.'aina g b'/in s ..sale" $35.00. 
Parduodama ,,sho\v O&M" tinkama 
var to t i l>iati!;< nybiu UrautUviJ a r b a 
ktpykloj $:<0 no. Kreiptis: KlgmuiU 
Lake*. IHIH So. Hajttftd st. 

i \na l «-t7(W 

Nesena* Išėjusi Kun. P. 
Klrvelaičlo paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 

$1.00; $1.30 Ir 91.50 

Užsakymus su pmJgalH siųskite: 

"DBAUGAS 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111. 

Skelbtis "DRAUGE." apsimoka, 
neg jis yra plačiausiai skaitomas 

stovių dienraštis, o skelbimų 
Kaina yra prieinama visiem**. 

Jieškau Petro Ramanausko 
kilusio iš Suvalkų Kalvarijos, 
atvykusį prieš diclyjį karą į 
Ameriką. 

Pajieško duktė Viktorijos 
Ramanauskaitės, Adelė Bal-
kūnaitė. einantieji prašome 
pranešti šiuo adresu: 

ADELE AUGUSTAITIS 
4429 S. Artesian Ave. 

Chicago, IIHnois 
• • 

Nebereikia mokčtf nežmoniška kaintt 

UŽ TELEVIZIJOS APARATŲ 
APTARNAVIMĄ 

PrlatraSyklte prio 

OLSON T-V CLINIC 
2emoniH kuinoniH aptarnavimo planau 

Priklausymo mokostis 
^ 1 0 . 0 0 METAMS 

l'rildauHiint prio Slo ekonotuiftko 
aptarnavimo plano pf-lnynltc daug 
dalykų SIOHC urltyae: 
• VIHI aptarnavimo ftauklmalx 

l ik ta i $1.95 
• -<»% nuolaida ant vlaų daliij 
• J dedama Ant (Mina 

Pilnai «u Antonna už $20.00 
• Kaina $5.9f> UŽ darbt}.. ant vlfu 

modelių, kurie paimami 1 dirbtuvę 

.-iš jskaito viaoklaa radijau, phono-
KiafiiH, tMlovlžljas tr t. t., piik au-
.santieniH nariui. 

' Del didesnių informacijų iftplldykl-
te Alų iškarpų arba Aauklte! 

OLSON T-V CLINIC 
2840 V MHIHIIMIIII. ( . l a i s t o m 5.U700 

Melrose Park, Illinois 
Tavarde .¥. . . 

Oatvfi 

Mlentnu 

Telefonas 

j Televizijos lsairbyetft 

Modelis I 

SUTAUPYKITE iki 
V)l) ' • 

<-' I 1 

M , ; } 1:1 

ŠILDYMO SĄSKAITON 
DABAR ĮSIGYKITE ', 

KOMBINUOTUS 
ALUMINUM 

S T O R M K1NG 
Sclf Storing 

Ali - Aluminuin 
ŽIEMINIAI 

LANGAI 
ir SIETELIAI 

Kttmiblic 7-8002 

ATDARA SEKMADIENĮ 

nuo 1 
• 5224 S. 

• 5236 S. 
• 5223 S. 

* i 

• 5308 S. 
' ė 5225 S. 

iki 6 vai. v / 
Normahdy 

Nordica 
New Engi and 
Malvina 
M6ade 

—o— 
$275.00 u* akrą. Visi 

Dldetti namua. Arti Syca-

Naujį mūriniai 4.y2 ir 5 kamb. 
|tli ą*ttgBto jiamfti- I&W rusiaį-. 
Automatiškai aliejum apšild.; 
koklių vonios. « 

! 

: IHiggan' Bros. Builders 
7627 S. VVestern Ave. 

WAlbrook MWL 

220. aki 
pastatai. 
more. 

— O — 
73 ak. į rytus nuo North Aurora. 
6 kamb. namas. 2-C kamb. butai, 

i Modernus pastatai, „gargenas". 
— O — 

Pardavimui BunpalowH — Apt. 
Hldp. — Sklypai — Ckiai ir t.t. 
Kreiptis pas 

W. O. .M I t m i - S , REAI/TOR 
120 S. I'.atnvia Ave. liatavia, l i l . 

Tel. IMS — 3"H2 — 3031 
Atdaru Šiokiadieniais Ir fli'km. 

Savininkas parduoda natną arti Ar-
ch<r ir Kedzi,e Ave. Prie kampo. 
Dviejų butu mūrinis; butai po 5 
kamb. Iždar i porčial. Karstu vand. 
apšild. 2 autom. Karažas. Du auto-
matiftkt karsto vandeni šildytuvai. 
S*»*lta»in»ui *a>ukito . -r - . . . 

VIi-Kinta 7-2731 

PARSIDUODA NAMAS 
Dviejų, aukštų mūrinis namas (po 
6 ir T kambarių), antras aukštas 
yra tuščTas; kaina $15,500. Sąly
gos pag~rinto3. Matykite jį 6223 
South Groen Street arba šaukite: 

KN«lewooi 4-1267 

LANGUS IR DURIS 
SU SIETELIAIS 

Dabar rudenj, {dedami su nuolaidom! 
TIKtAI PASTUMKITE SASH • SANDARIAI PRITAIKYTI 
"Sclfstoring" sietelis ir žieminis Prie lango skersiniu ir užrakto, 
langai visuomet yra paruoštas Nėra plyšiy nei virpėjimu, 
pakeitimui. • TVIRTO ir PASTOVAUS 
PATOGUS VALYMAS "Extruded" aluminum konstruk-
Lengvos įdedamos dalys išima- rijos. Stiprūs, ilgai tverianti, 
mos iš vidaus nuplovimui. DP.MFSIO BUTU SAVININKAI 
KONTROLIUOJAMA Galime patvarkyti • kad langai už sa-
VUNTIIJACIJA ve užsimokės. • 

{sitikinkite - Nemokami Apskaičiavimai 
SUŽINOKITE M0SŲ ŽEMAS KAINAS — IR ATMINKITE KAI) 

N ft IC A JOKIO Į P AREIOO J1M10 
JOKIO IMOKEJIMO — FINANSUOJAMI PER F, H. A. 

CHICAGO'jl OWN 

STORM KING 
KOMBINUOTI ŽIEMINIAI LANGAI 

628 SOUTH R A C I N E A V E N U E TAyl6r 9-68^1 

NEISILEISK1T NEPAŽĮSTAMUS ČIA!.. 
Ateikite su savo inžino problemomis pas mūsų patyrusius 
mechanikus. Mes aptarnaujame visokiu išdirbysčiij ir 
modelių automobilius. 

REO SALES AND SERVICE . 
J. H. CATL0W C0MPANY 

419 West Main - Batfington, III, 
Saukite: Barrington 242 

Raffeito's Restaurant and Lounge 
Šeimyninio Stiliaus Pietai 

VIŠTIENA • JAUTIENA • KUMPIS 
Kiek tik gali suvalgyti .. $2.00 

Vaikams Specialus Patiekalai 
STEAKS ir ŽUVYS 

Ant Route 17G, 3 mylios į vakarus nuo Wauco,nda 
ir U. S. 12 — šaukite H'auconda 6-1081 

Kasdiena 5 vai. vak.—Sekmadieniais 12:15 v. j>o pieųt 

^ 

DĖMESIO SAVININKAI! Mes spccialiazuojamcs visuose statybos bei cemen
to darbuose — žema kaina, taip pat naujus namus pastatome paųal užsakymą. 

J O H N P . HANSON-and SONS 
Geueral Building Contractors 

College S t ree t Crys ta l Lake 12411 
—o— 

^ 
X : 

: ^ 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar
navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas — 
ilgi išsimokėjimai. -

CITIZEN'S FEDERAL SAV1NGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street Chicago Heights. Illinois 

> 
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D R A U G A S 
THE UTHUANUN DAILY KUTENI) 

*U4 8. O^klej AT*. , ChJc««o 8, m. Trt. Vlfgtnla 7-«M0; T-a«41; t-€«41 
Kotered aut Second-Class Matter Mareli 11, 1111, at Chtoa«o, 1111 n oU 

Under the Aot otMarch 1,1871 
8UB8CKIPTION RATE8 

ft.OO par year ouUlde af Chlcago 
19.00 par yaar ln Chicago & Cicero 
l l .oo per year ln Canada 
Forelgn 111.00 per year. 

Matam* H metų t mln.. 1 man. 
11.00 $6.00 $2.76 $1.26 
$1.00 , $4.60 $2.60 $1.00 

$11.00 46.60 Moo $1.11 

Memberof the Cathollo Preaa AM'O 
rubll*hed datly. ezoept Hundaya 
Llthuanlan Catholli Preaa Soolety. 
PRENUMERATA: 
ChlcagoJ Ir Cicero] 
Kitur JAV ir Kanadoje 
l/talenyja 

Redakcija straipsniu* talao saro nuoUOra. tesunaudotų straipsnių ne 
•augo. juos grallna tik 11 anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turini 
neatsako. Skelbimų kainoa prisiunčiamos gavus prašymą. 

RIMTIES 
VALANDfiLEL. 

Šv. Pilypas Neri ir 
kardinolas Newmanas 

lietuviai ir vietinė politika 
LIETUVIŲ PASTANGOS 

Chicagos ir apylinkių politika besidominčios lietuvių orga
nizacijos ir jų veikėjai rūpinosi, kad į kandidatų sąrašus šių 
metų rinkimuose būtų įtraukta ir lietuvių. Keliais atvejais 
buvo kontaktuoti respublikonų ir demokratų Cook County cent
riniai komitetai. Kontaktavimo darbas buvo pradėtas šių me
tų pradžioje. 

Respublikonų partijoje, kaip žinoma, nebuvo sunkumų adv. 
Antanui Oliui būti nominuotu į tą pačią vietą, kurią jis dabar 
užima (Sanitary District Trustee). Nesunku buvo pravesti ir 
adv. Antano Lapinsko kandidatūrą į miesto teisėjo postą. 

Tačiau demokratų partijoje lietuvių pripažinimo reikalai 
ne kiek nepajudėjo, nors ir gana dideles pastangos buvo deda
mos, kad jos bosai įjungtų į savo kandidatų sąrašą ir keletą 
lietuvių. Demokratai į lietuvių pageidavimus ir teisingus reika
lavimus visai neatsižvelgė. Vienu atveju jie net lietuvių dele
gacijos nemalonėjo priimti. Tai palaikyta lietuvių užgavimu. 

SU LIETUVIŲ REIKALAVIMAIS NESISKAITft 

Kai mirus keliems demokratų valdžios pareigūnams Cook 
apskrityje pasidarė kelios vakansijos (superior court clerk, co-
roner ir sanitary district trustee), lietuvių demokratų veikėjai 
apeliavo į centrinį komitetą, prašydami, kad vienai iš tų va
kuojančių vietų nominuotų Aleksandrą Kumskį. Nors šį kartą 
komitetas su lietuviais kalbėjosi ir delegacijas priėmė, tačiau 
Cook County demokratų partijos kandidatų sąrašas bus be lie
tuvių kandidato. Ir todėl mūsų politikai, pagaliau, ir visa lie
tuvių visuomenė turi didelį pagrindą būti nepatenkinta. Ir, at
rodo, ši partija sąmoningai nori atstumti nuo savęs lietuvių 
balsus. Kodėl? Nejaugi ji tiek yra galinga, kad jai mūsų bal
sai nebereikalingi? 

Tiesa, mes neturime pusę miliono ar daugiau balsų čia, Chi-
cagoje ir apylinkėse. Tačiau mes jų turime pakankamai, kad 
sudarytų balansinę jėgą tais atvejais, kuomet laimėjusioji pusė 
praeina negausinga balsų dauguma. Šių metų rinkimuose toji 
mūsų jėga kaip tik gali būti reikalinga. Nereikia užmiršti ir 
to fakto, kad per šimtas penkiasdešimt tūkstančių lietuvių Il
linois valstybėje turi draugų ir įtakos ir kitų tautybių žmonių 
tarpe. Jeigu viso šito demokratų partija nenori, jei tai jai ne
reikalinga, neužsipulsime. Mes turime teisę padaryti savo iš
vadas ir kitur pajieškoti draugų. Ačiū Dievui, JAV ne Sovietų 
Rusija. Čia turime ir laisvę ir partijų bei kandidatų pasirinkimo 
teisę. Taip ir darysime. 

AR VISKĄ PADARĖME? 
Ta pačia proga norėtume dar ir daugiau ką pasakyti. 

Ar lietuviai demokratai veikėjai ir jų rėmėjai iš savo pu
sės yra viską padarę, kad laimėtų vieną kitą postą sąraše, mes 
nedrįstume tvirtinti. Kaip daug kur, taip ir politikos gyvenime 
pas mus yra nesklandumų, dezorganizacijos, nevieningumo. 
Dažnai bandoma vieni antriems už akių užbėgti, kitų akyvaiz-
doje smulkiname vieni kitų vertingumą. Ir kuomet politiškieji 
bosai pastebi ar tai pas lietutvius ar tai pas kitus nesutarimo 
žymių, tuomet jiems duodamas išsisukinėjimo pagrindas. Atei
tyje vienos ir antros politinės partijos veikėjai turi geriau su
planuoti kampaniją saviems kandidatams pravesti, juos geriau 
išpopuliarizuoti ir suorganizuoti stiprų visuomeninį ir net fi
nansinį paramos užnugarį. Pagaliau, jei norime augščiau pra
simušti šio krašto politikos gyvenime, veikime ne paskirai, bet 
organizuotai. Tai juk liečia ne vieno ar kito asmens reikalus ar 
ambiciją, bet visų lietuvių interesus ir, pagaliau, garbę. 

Politika yra komplikuotas dalykas. Joje aktyviau dalyvau
jantieji turi turėti ir tinkamą pasiruošimą, ir žinoti visus maz
gus ir mazgelius, ir turėti platesnės visuomenės paramą. Tai 
yra mažiausia sąlyga, be kurios vargu yra įmanoma pasiekti 
augštesnes pozicijas politikoje. 

Carlo Sforza 
Šiomis dienomis Romoje mirė tikrai žymus Italijos politi

kas, kuris po pirmojo ir po antrojo pasaulinio karo to krašto 
vyriausybėje užėmė svarbų užsienių reikalų ministerio postą. 
Velionis buvo griežtas kovotojas ir prieš monarchiją ir prieš 
fašistinę diktatūrą, kurios režimo metu jisai buvo priverstas 
gyventi užsienyje. Keletą metų gyveno ir Jungtinėse Valstybėse. 

Italijon velionis grįžo 1943 metų pabaigoj, o į Pietro Ba-
doglio kabinetą įėjo 1944 m. Iš dabartinės (de Gasperi) vyriau
sybės dėl nesveikatos pasitraukė 1951 m. liepos mėn. Jisai pri
klausė Italijos respublikos partijai. 

Tenka pažymėti, kad Carlo Sforza italų politikos gyvenime 
suvaidino nemenką vaidmenį. 

Gerai, kad sutiko 
\ 

Gerai, kad Jungtinių Amerikos Valstybių ir Britanijos vy
riausybės, pagaliau, sutiko su kitų valstybių siūlymu taikos de
rybų Korėjoje klausimą svarstyti Jungtinių Tautų organizaci
jos pilnaties suvažiavime. Tuo būdu dar labiau bus išryškinti 
motyvai, kodėl komunistai trukdo tas derybas. 

J. E. vysk. V. Brizgys, prel. Jonas Balkūnas, prof. A. Ku
čas, prof. Balys Vitkus ir prof. Edvardas Krause — Kriaučiūnas 
yra pakviesti su paskaitomis ALRKF 32-me kongrese, kuris bus 
rugsėjo 26 — 28 dienomis Detroite. 

Patiekdami sekmadienio 
rimčiai šią ištrauką iš kar
dinolo Newmano raštų, 
mes turime dvejopą tiks
lą: supažindinti mūsų skai
tytojus kartu su dviem re
liginėm asmenybėm: šv. Pi 
lypu Neri iš 16 šimtmečio 
ir kardinolu Newmanu iš 
19 šimtm. Kard. Newma-
nas šiais keliais brūkšniais 
pavaizdavęs šv. Pilypo gy
venimą, pats apie save sa
ko: "Aš nežinau, ar aš ga
liu ką nors padaryti šv. 
Pilypo veikimo kryptimi, 
ar nieko, tačiau vieną aš ga 
liu tikrai pasakyti, kad aš 
nieko negaliu daryti kito
kia kryptimi". V. Bgd. 

Šv. Pilypas Neri gyveno to
kiame šimtmetyje, už kurį di
desnio krikščionybės išdaviko 
nei nebuvo nei nebus. Jis gy
veno tada, kai vyravo išdidu
mas ir kai jausmai buvo pa&mę 
valdžią. Tai buvo laikai, kada 
karaliai ir didikai turėjo dau
giausia teisių ir garbės, bet ma
žiausiai asmeninės atsakomy
bės ir pareigų. Viduramžių žie
ma buvo praėjusi; civilizacijos 
saulė buvo sulapojusi ir pražy
dusi tūkstantinėmis liuksusinių 
džiugesių formomis. Klasinės 
literatūros ir meno atradimas 
naujus minties ir grožio pasau
lius buvo atvėręs žmonių sie
loms. Pilypas Neri matė, kad 
tiek didikas, tiek talentingasis, 
Burtininkės užžavėti, yra girti 
nuo jos magiškos dainos. Jis 
matė, kad galionas ir išminėtas, 
studentas Ir menininkas, tapy
ba ir poezija, skulptūra, muzika 
ir architektūra yra pagauti jos 
šluotos ir skrieja ratu aplink 
bedugne. Jis matė iš čia kopian 
čius pagoniškus pavidalus ir be
siformuojančius tvankiame ore. 
Jis matė ir suprato, kad blogy
bę reikia pasitikti ne su įrody
mais ir mokslu, ne su protestais 
ir perspėjimais, ne atsiskyrimu 
ir pamokslu, bet didžia prieš 
pastatyta vilione — tyrumo ir 
tiesos vilione. Ir jis pakilo veik 
ti beveik neįprastu Bažnyčioje 
būdu. Jis nenorėjo būti Jeroni
mu Savanarola, nors Pilypas tu
rėjo jam šUtų jausmų ir mielai 
minėdavo jo namus Florencijo
je, Jis nenorėjo būti šv. Karo
liu (turbūt Boromejum?), nors 
jo spinduliuojančioje laikyseno
je jis jau atpažino šventojo au
reolę. Jis nenorėjo būti šv. Ig
nacu, besikaujanėiu su priešu, 
nors jis buvo jėzuitų varpų gir-
dumoje ir ne vieną žmogų pas 
juos yra pasiuntęs. Jis nebuvo 
šv. Pranciškum "Ksaveru, nors 
norėjo kartu su juo mirti už 
Kristų Indijoje. Jis nebuvo šv. 
Kajetonu, sielų medžiotoju, nes 
jis, kaip buvo išsireiškęs, mėgo 
ramiai išmesti tinklą ir žvejo
nės būdu juos laimėti. Jis be
velijo laikytis srovės ir ją kont
roliuoti. Mokslo, meno, litera
tūros ir mados srovę, kurios jis 
negalėjo sustabdyti, jis norėjo 
švelninti. Jis norėjo pašvęsti 
tai, ką Dievas buvo padaręs la
bai gerai, bet ką žmogus'buvo 
pagadinęs. 

Taip jis suprato savo misijų 
idėją. Ji jam buvo ne tikėjimo 
platinimas, ne mokslo dėsty
mas, ne katechetinės mokyklos. 
Visa, kas buvo tiksliai apibrėž
ta ir sistematiška, jam nepati
ko. Jis atsisakė vienuolinės re
gulos ir autoritetinės kalbos 
panašiai kaip Dovydas atsisakė 
karališkų ginklų kovodamas su 
Galijotu. Ne, jis norėjo būti 

UGDYTI DVASU GIMTAM KRAŠTUI IŠLAISVINTI 
Pasikalbėjimas su JAV Katalikų Koledžų Studentų Fe

deracijos pirm. E. F. Diedrid Pax Romaną Kongrese 
VYTAUTAS ŽVIRZDYS 

MONTREAL, Kanada, rugp.| S. m. rugpjūčio 28 — rūgs. 
30. — Pax Romaną pasaulinia- 5 dd. Notre Dame universitete 
,me kongrese Kanadoje daly vau-' South Bend, Ind., Federacija su-
ja daug atstovų iš viso pašau- sirenka devintajam savo kong-

GAVO MIAMI MIESTO RAKTUS 

lio. Jūsų korespondentas su kai 
kurių svarbesnių debgacijų pir
mininkais padarė "Draugui" pa
sikalbėjimus, iš kurių ryškėja, 

resui, kuriame laukiama apie 
600 atstovų. Kongreso studiji
ne tema parinkta Pax Romaną ! 

svarstomai universiteto proble-
kokiom mintim šiandien gyvena ma! artimas klausimas, "Auk-
katalikai akademikai. Įėjimo reikšmė moderniajame 

pasaulyje". Pakviesta 15 kal-Jungt. Amerikos Valstybės 
kongrese dalyvauja labai gau
siai. Vien, skaysim, iš Detroi
to yra atvykę 26 studentai ir 
diplomuotieji. Kaip žinome, 
JAV iš iš 900 laipsnius teikian
čių augštųjų institucijų 220 

bėtoji]. Pagrindines kalbas sa
kys Arthur Conrad, Heritage 
Foundation, Inc., Chicago, ir 
Rev. Juvenile Laylor, St. Bona
ventūro un-to prezidentas. 

Paklaustas, ką *Edward F. 
yra katalikiški koledžiai ir uni-! Diefrid m a n o a P i e P a g e l i u s 
versitetai. JAV katalikiškųjų s t

v
u d e n t u s : JJP Pleiško, jog 

šiandien reikalinga parūpinti 

Miami, Flor., miesto mayoras Chelsea Senerchia įteikia miesto 
raktus gen. Eisenhoweriui, respublikonų prezidentiniam kandi
datui, kai jis atvyko pasakyti rinkiminės kalbos į Miami miestą. 

(INS) 

pabėgėliams studentams ne tik 
koledžų ir un-tų studentija yra 
organizuota į Nacionalinę Kata-
likų Koledžų Studentų Federa- m a t e r i a l l ™ s paramos, bet ir iš 
ciją. Jos pirmininkas yra Ed- u g d y t i *• d v a s i n e s #*M ' k a d 

ward F. Diedrid, kuris "Drau
gui" ir davė sekantį pasikalbė
jimą. Diedrid yra kilimu iš Illi
nois šį pavasarį baigęs St. Be
nedikto koledžą Atchison, Ka. 
Šio jauno ir energingo vyro ža-
džiu, Nacionalinei Katalikų Ko
ledžų Studentų Federacijai pri
klauso 190 kat. augštųjų mo» 
kyklų. Federacija turi apie 200, 
000 narių. Federacija per sep
tynis paskutiniuosius metus yra 
surinkusi apie vieną milioną do
lerių pasaulio studentams šelp
ti. Visi pinigai šalpai ėjo per 
Pax Romaną Pagalbos skyrių. 
Federacija yra žymiai prisidė
jusi, kad apie 150 — 20o DP 
studentų galėtų atvykti j JAV 
ir pasidaryti Amerikos pilie
čiais. Federacija jiems suteiku
si fanansinę paramą. Federaci
ja plėtoja J A y ^tjudentų kores
pondencijos su kitų kraštų stu
dentais programą. Pagrindiniai 
Federacijos tikslai dabar yra 
materialinė pagalba vargstan
tiems ir intelektualinis apostola-
tas. Dabar Federacija ypatin
gu būdu pabrėžia reikalą bandy
ti išugdyti pasauliečių katalikų 
vadų intelektualinėje srityje. 
Federacija bando rasti būdų, 
kaip geriausia panaudoti savo 
organizacinę struktūrą intelek
tualinio apaštalavimo darbe. 
Materialinę pagalbą ir intelektu 
alinį apaštalavimą Federacija 
organizuoja todėl, kad, pasak 
pirmininko Diedrid, ši progra
ma yra kariaujančios kataliky
bės išraiška kovoje prieš 
kariaujantį ateizmą. Tai, pasak 
jo, esąs vienintelis būdas, ku-
kuriuo mūsų kraštai gali išlikti 
nesunaikinti. 

jie galėtų padėti išlaisvinti savo 
pavergtus gimtuosius kraštus". 

JAV delegacijos vyrai ir mer
gaitės labai simpatingi ir drau
giški. I^aip ir Jungt. Tautose, 
amerikiečių balsas nemažai reiš- M e n i š k u m a s ir universalu 
kia organizaciniuose posėdžiuo
se. Diedrid ypatingai buvo pa
tenkintas savo dalyvavimu Pax 

moroso Lima skaitė paskaitą 
apie universitetą ir tarptautinę 
bendruomenę. Prof. Lima pa
smerkė totalistinį ir eklektinį, 
liberalų XIX\ a. išugdytą uni
versitetą ir iškėlė tris pagrin
dines organinio un-to žymes: 
pilnumą, autonomiją ir dvasin
gumą. Vienybiškumas, bend-

Romana kongrese, kadangi tai 
buvusi proga pažinti modernaus 
katalikiškojo apaštalavimo si
tuaciją. 

Kanadiškoje Europoje 

Keliaujantis Pax Romaną 
22-rasis pasaulinis kongresas 
rugpjūčio 29 d. vakare atvyko 
į Quebecą, miestą, kuris yra eu-
ropietiškiausias visame Š. Ame-

U 
tai yra tapę nacionališki, bet 
bendruomeniškumo ir universa
lizmo dvasia po truputį prade
da atsigauti. Prof. Lima pa-
br'ėžė, jog universalizmas negali 
būti suprastas kaip uniformiš
kumas, bet tik kaip vienybė per 
įvairumą. 

Kongresas baigėsi rugsėjo 1 
dieną Lavalio un-to vicerekto-
riaus Msgr. Alphonse - Marie 
Parent paskaita apie universite 

*nas turi reguliuoti universite
to ir tarptautinės bendruomenės 
ryšius. Universiteto dvasia yra 
J . .-. u.*~Anu*m ta ir Bažnyčią bei iškilmingomis 

vienybiška, nes universitetas j "* J. * 
pripažįsta žmogiškosios rasės I uždarymo ceremonijomis Mont-
vienybę. Šių dienų universite- calm rūmuose. 

NAUJASIS PRELATAS - F. BARTKUS 
K. ALBINAS MART1ŠIŪNAS, Charlcston, W. Va. 

su mažomis išimtimis kalba 
prancūziškai. Yra žmonių, ku
rie angliškai nemoka nė žodžio. 
Šiais metais miestas švenčia sa-1 *. 
vo Lavalio vardo universiteto 
100 metų jubilėjų. 

Kongresas tad šičia atsidūrė 
europietinėje atmosferoje. Be 
įvairių oficialių priėmimų ir ban 
keto, kurie kongreso dalyvius 
vargina kiekviename mieste, 
Pax Romaną kongresas aplanke 
St. Anne de Beaupres tau
tinę Kanados šventovę, kur iš
klausė Quebeco arkivyskupo 
Maurice Roy laikomų šv. mišių. 

Montcalmo rūmuose Quebece 
Vėliau Pan American Unijos 
VVashingtone, D. C , kultūrinių 
reikalų direktorius prof. A. Al-

Garbė ir paguoda mūsų terio- Auklėtiniams neateidavo pe-
jamai tėvynei, kad šv. Tėvas at riodinė politinė spauda. Tuo lai-

rikos kontinente. Quebeco mies kreipia"dėmesį į mūsų svetur ku sem. rektorius, kan. Bartkus, 
tas yra įsteigtas 1606 m., jį te- (esančius ir nusipelniusius dar- mandagumo paskaitų metu pa-
besupa, kaip ir Vilnių didelės I buotojus. Tik ką pasklido žinia tiekdavo politinių įvykių san-
miesto sienos, nors pats miestas apie pagerbtus spaudos vyrus: j traukas. Atsimenu kaip jis pra 
už jų toli yra išaugęs Quebecas red. šimutį ir Sakalą; štai vėl nešė Saaro krašto „prijungimą 
yra prancūziškosios kultūros Ka, kita žinia, kad kan. F. Bartkus' prie hitlerinės Vokietijos, ir prie 
nadoje lopšys. Visas miestas paaugštintas į Jo šv. Rūmų Pre- to pridėjo - toliau seka: Aus-

latus. trija, Čekoslovakija, Lenkija... 
Man, kaip jo buvusiam moki-, Taip ir vyko. 

niui, norėtųsi pažymėti keletą į Kan. Bartkus, kaip moralinės 
Prelato bruožų — kaip auklėto- teologijos profesorius, ir tapęs 

(rektorium, pasiliko šį objektą 
Rodos šiandien, 1936 būrys | dėstyti pirmuosiuose kursuose, 

gimnazistų dalinamės įspūdžiais, Pradedantiems šias studijas ne
naujuose Vilkaviškio seminari-j ra lengva viską suprasti lotynų 
jos rūmuose. Tiek uždaras rajo- j kalboje, tačiau prof. Bartkus jas 
nas, tiek pats įstaigos vidus vaiz , iliustruoja pavyzdžių pavyz-
duoja būsimo luomo vienatvę bei | džiais iš praktiško gyvenimo, 
rimtumą. Dar labiau mūsų pir- j dažnai juokų formoje, 
mus įspūdžius užtvirtina bendrų Skaudžiausia ir nedėkinga pa
maldų metu Dvasios Tėvo gar
siai ir rūsčiu balsu kalbamas 
Confiteor... Greit po maldų įsiti-
kinam, kad rytinių ir vakarinių 
maldų bei kasdieninių mąstymų 
vadovas yra kun. F. Bartkus, 
i • J i • f t • • • 

reiga kan. Bartkui tenka atlikti 
1940 metais, tai — seminarijos 
likvidavimas, kada komunistų 
valdininkai tik kelias valandas 
davė išgabenti privatinę moki
nių nuosavybę. Ir Kauno semi-

kuris tas svarbias vyskupijoj pa- narijoje būdami, vysk. V. Briz-
reigas čia jau eina per daugelį gio vadovybėje, dažnai matyda-
metų, formuodamas jaunuolių vom kan. Bartkų atvykusį su pa-

f ; • . .'<•;: sąžines būsimai kunigystei. I tarimais ar pašalpa dėl savo vys 
"~~ ~"~ , M 1 . _ i kūpi jos auklėtinių. 

papras tas individualus kunigas, važiuoti su juo nepasimatę. Kar Palaipsniui mums aiškėja Dva Vokiečiams užėmus Lietuvą; 
toks kaip kiti. Jo ginklais tu- dinolai, arkivyskupai ir vysRu- . s i o s T ^ v o griežtas punktualu-, Vilkaviškio seminarija grąžina-
rėjo būti nejuntamas nusižemini 
mas ir nepretensinga meilė. Vis 
kas, ką jis daro, buvo persunk
ta šviesos, uolumo, įtikinančios 
iškalbos, jo būdo ir lengvo jo 
sugebėjimo kalbėtis. Jis atvy
ko j Amžinąjį Miestą ir ten ap
sigyveno. Jo namai ir jo šei
ma nuolat augo, gaudama spon
taniškos paramos iš šalies. Jis 
ne tiek ko jieškojo, kiek s t fu m" 
juos šalin nuo savęs. Jis sėdė
jo savo kambarėlyje, o jie ver
žėsi pas jį. Čia buvo turtuolių 
ir didikų su savo puošniais pa
saulietiškais drabužiais, čia bu 
vo prasčiokų Ir beraščių. Ir va
saros karščiuose ir žiemos šal
čiuose jis buvo siauroje ir že 

pai buvo intymūs jo bičiuliai. 
Popiežius Pijus IV miro ant jo 
rankų. Teisininkai, dailininkai, 
muzikai ir gydytojai buvo taip 
pat čia. Baronius, Zazara ir 
Ricci, jo prašomi paliko teisę, 
prisijungė prie jo kongregaci-

mas, jo asketizmas bei duodamų ' m a ^ 1 ^ ^ T a č i a u r u s ų k a . 
mąstymų turiningumas. Vėliau j r e i y i ų s u g a d i n t i į r e ngimai ir 
jie mūsų spaudoje pasirodė, r o - : p a t g m o d e r n u s p a s t a t a s pavers-
dos, šešiuose tomuose, pritaikin- t a g l y g a r k l i d e > T a i p p a t s e m i . 
ti ir pasauliečių dvasinėms pra 
tyboms. 

Po dienos kitos, patarimų rei 
kalu tenka Dvasios Tėvą susitik 

jos, kad čia rašytų Bažnyčios t i ir privačiai. Įdomu, kad jis 
metraščius ir mirtų šventumo j p į rmą kartą bet kurį sutikęs, ži-
gando apimti. Palastrina mirė no kiekvieno „naujoko" ne tik 
aprūpintas tėvo Pilypo paskuti
niais skaramentais 

Šios ištrauktos yra paimtos iš 
Newmano paskaitų rinkinio, pa
vadinto: Universiteto idėja. Šv. 

pavardę, bet ir vardą. Kiekvieną 
palydi su šypsniu. 

Prel. J. Naujokui dėl senatvės 
pasitraukus iš pareigų, mūsų 
dvasios tėvas, kun. F. Bartkus 
tampa visos įstaigos viršininku. 
Pasiliko atmintyje naujo rėkto Pilypo Neri pavyzdžio jis šau 

kiasi norėdamas įtikinti Dublino riaus pasitikėjimas auklėtiniais 
akademinius sluogsnius, kad ka- Nebuvo jokių „derybų", kad 

moję celėje prie San Girolamo i talikams reikia domėtis klasiki- Į gauti leidimą išeiti už įstaigos 
bažnyčios, skaito širdis tų, l fu- l n e literatūra, nes katalikas, pa-; ribų. Užtekdavo tik pranešti, kad 
rie pas jį ateidavo ir gydė jų 
dvasios ligas vienu rankos pa
lietimu. 

Lenkijos .didikai, .Ispanijos 
grandai ir Maltos riteriai lan
kydamiesi Romoje negalėjo iš

suk jo, neturi neigti jokios tie-! yra reikalas išvykti. Tiesa, rū-
sos, kur ji 'bebūtų. Tačiau jie 
turi daboti, kad tiesos vardu 
praeitų tik tie mokslai, kurie 
šio vardo yra užsipelnę. 

V. Bgd. 

komasis kambarys gavo vardą 
„rūkykla" ir kiti buvo apvaržy-
mai dėl to „malum necesarium", 
bet dėl tų taisyklių niekas iš rū-

narijos vadovybės laviravimas 
su okupacine vokiečių valdžia 
kan. Bartkui uždeda sunkią pa
reigų naštą rengiant klierikus 
jų pašaukimui. 

Nuo pat tremtinystės pradžios 
man tenka susirašinėti su gerb. 
Prelatu. Pažymėtina, kad jis vi
sokiose aplinkybėse moka nepa
lūžti ir sunkenybes sąmojum 
apipinti bei kitiems šviesti opti
mizmu. Jis savo darbu nesirekla-
muoja, bet puikiai garsina mūsų 
tautą tarp svetimų jų,( o išaušus 
laisvei bus svarbi asrcrnybė var 
gų išvagotai tėvynei — Lietuvai. 

Gyvenime jau taip darosi, kad 
jei žmogus negalvoja apie lai
mę ar nelaimę, o. tik stengiasi 
pildyti savo pareigą, ateina lai
mė pati, nors žmogui tenka gy-

korių nebuvo griežč'au nubaus- venti ir varge, neturte. 
tas. — Humboldt 
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Seštadienis, r ū g ė j o 6, 1952 

Kariuomenės vadovybės ci
tuojamas Medai of Honor apdo 
vanotas jūrų pėstininkų pulk. 
Robert E. Galer, kuris tikrai 
turėjo nemažą laimės, net kelis 
kartus žvelgęs mirčiai į akis, 
bet vis išlikęs gyvas. Paskutinį 
kartą, komunistų priešlėktuvi
nei artilerijai pavyko pašauti jo 
Corsair klasės naikintuvą, kaip 
tik giliame priešo užnugary. 
Lėktuvo-sužalojimas buvo toks, 
kad Galer kojos buvo įkliuvu
sios tarp įrengimų, ir jis ne
galėjo iššokti lauk iš degančio 
ir krentančio lėktuvo. Sukau
pęs paskutines jėgas, nors ir 
buvo nelengvai sužeistas, visdėl 
to iššoko bene pačią paskutinę 
sekundę, nes jo parašiutas te-
atsidarė vos 150 pėdų nuo že
mės paviršiaus. Jis nusileido 
vos 10 pėdų atstume nuo čia 
pat nukritusio jo lėktuvo. Aiš
ku, būta nemažo pavojaus, kad 
gali kiekvienu metu sprogti lėk 
tuvo amunicija, be to, tuo pat 
laiku, jis išgirdo ir raudonųjų 
šautuvų ugnį atkreiptą į besi-
gelbstintį amerikietį, šlubuoda
mas ir kraujuodamas, pasiekė 
kukurūzų lauką, kuriame galė
jo minutę atsikvėpti. Su sulau
žytais šonkauliais ir sužeistais 
pečiais, kvėpuoti buvo tikrai ne
lengva, bet ir delsti nebuvo ga
lima. Atsisukęs jau jis matė 
raudonuosius bcsikrapštant a-
pie jo lėktuvo likučius, o kitus 
bejieškant apylinkę. Sužeistas 
karys davė specialius ženklus 
savųjų lėktuvams, kad jis yra 
pasišalinęs nuo degančio lėktu
vo, gi tie pastebėję sužeistąjį, 
pranešė, kad jam pagelbon vyk 
sta vienas helikopteris. Vienai 
valandai praslinkus, išties pasi
rodė amerikiečių helikopteris,' 
kuris žemai nusileidęs išmetė 
specialią kilpą, kad ligonis ją 
kaip nors pagautų. Tik ketvirtu 
kart pavyko sužeistajam užsi
kabinti, ir iš pačių raudonųjų 
panosės pulk. Galer buvo iš
gelbėtas. Bet ir čia nesibaigė 
jojo vargai. Pakely į savo bazę, 
lėktuvas buvo pašautas priešo 
karių. Pataikymai- buvo sun
kūs ir helikopteris liko be kon
trolės. Dar po kiek laiko pris
tigo ir skystojo kuro. Laimei, 
čia pat jau buvo ir jūra, ku
rioje laukė laivas, kuris ir iš
gelbėjo visus lakūnus. 

Tas pats pulk. Galer buvo 
net keturis kartus pašautas pe
reitojo karo metu, gi ženklą 
,,Medai of Honor" gavo už 11 
japonų lėktuvų nušovimą Gua-

dalcanale. Bet jo teigimu, pa
skutinysis įvykis Korėjoje bu
vo vienas pačių ypatingiausių ir 
pavojingiausių visoje jo karinė
je tarnyboje. Kad ir iš šio ma
žo pavyzdžio, bet galima susi
daryti vaizdą, kad Korėjos ko
vos yra tikras karo laukas, kur 
vyras grumiasi prieš vyrą, kur 
pabūklai, lėktuvai, amunicija, 
ir kt. kariniai reikmenys yra 
dar moderniškesni, dar baises
ni už tuos, kurie buvo varto
jami II-jo karo metu. Vargiai 
tam karui tiktų „policinės akci
jos" vardas, nes tai yra kovos 
tikra to žodžio prasme. 

• 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

\ KKAL KSTATK 

>IARQlKTTK P A R K E 

Pardavimui naujas mūrinis namas 
dgl biznio; užpakalyje 4 kamb. bu-
t i s 

2848 \V. «9th St, 
W Albrook 5-0110 

BRIGHTON l>ARKE 
$2,200 {mokėti. 5 kamb. namas su 
rūsiu. Ccntrallnls apšildymas, vonios, 
karStas vanduo ir vist patogumai. 
Kaina tik $8.700. 

BHIGHTON PARKE 
$4,000 Imokrtl. 2-jų augfttų mūrinis 
namas. $100.00 pajamų ir 6 kamb. 
butas pirkėjui. Ccntrallnls apšildy
mas Ir visi patogumai. Kaina $18,-
500. 

Abu geri pirkiniai 
Šaukite p. SANGAII,A 

LAfayette 3-3500 
FKLIX F. OORDON \ CO. 

4106 S. Francisco Ave. 
—— 

PILSEN APYLINKĖJE 
NAMAS—2-jų butų po 4 kamb. 2 vo
nios. Karstu vand. apftild. Autom, 
karatas vand. 2 autom, mūrinis ga
ražas. Augfttas cementuotas rūsys. 
Skalbimui jtalsymal. Sieteliai ir žie
miniai langai. Prieš mokykla: arti 
katalikiškų bažnyčių. Vienas butas 
tuftoias; „decontrolled". Ijabal mo
dernus. Susitarimui skambinklto —• 

CHesapeake 3-6748 

Parduodamas 4 butų, mūrinis na
mas: stokeriu apšildoma; aluminlal 
žieminiai langai Ir sieteliai. $25,000. 
Kreiptis: 

2424 W. 45th St. 
LAfayette 3-5826 

HELP WANTED VYRAI 

Yra gerų darbų 

C0RN REFINING C0MPANY 
Jei turite reikalingas kvalifikacijas, 
mes turime Jums darbo. Ola yra tik 
keletas: 

Cutttiig Pressman $1.07 i vai. 
Shipping Checkcrs 1.62 I vai. 
Power Ilousr Uiters ,1.54 į vai. 
Oil Extraction Helpcrs 1. 54 i V. 
Ash Handlers 1.54 į vai. 

Taip pat turime vietų 
MAINTENANCE 
MECHANIKAMS 

.Kai kurie mūsų priedai: 
Bonus Planas, Pensijos Planas, 
Group Life Insurance, Hospita-
lization. 

Nemokamai priedai ligoje ar 
nelaimėje. 
Suvirs 2 5 # mūsų darbininkų čia 
dirba 20 metų ar daugiau. Kreipki
tės dabar! 

C0RN PRODUCTS 
REFINING C0MPANY 

63rd & Archer Ave., Argo, III. 
Employment office 

Tel. POrtemouth 7-1700 arba 
Summit 2000 Ext. 271 

I 

HELP WANTED — VYBAl 

Turime nuolatinį darbą sąžinin
giems darbininkams 

PLA8TIC MOLDERS 
Imsime I). P., iftmokyslmc darbą. Ge
ros darbo sąlygos, Avarl dirbtuve. 
Apmokamos atostogos boi Šventadie
niai. Kreiptis — 

R O G A N B R O S . 
8031 N. Monticello 

(arti Oakton) 
Skokie 2665 

Savininkas -
kai.v Jo. 

- pirmas aukštas, užpa-

6 kamb. naujai dekoruotas apiild. apsta
tytas butas. VVentvvorth ir 68th Street 
apylinkėje. Pageidaujame suaugusius. 

Tcl. ABcrdecn 4-7706 

Parduodamas 2-jų butų po 6 kamb., me
dinis namas; nauji šoniniai apmušimai ir 
stogas; 1 aukštas krosnim aliejum apŠild.; 
abudu aukštai karštą vandenį. Ištisas rū
sys; 2 autom, garažas; naujai išdekoruo-
ta; pajamos $105.00 j in£n. 

Kaina $16,000. Kreipkitės: 
4057 SO. ARTESIAN AVE. 

• DIE SETTERS 

• P U N C H PRESS 
OPERATORS 

• SHEAR HELP 

• MATERIAL HANDLERS 

3 SHIFTS 

6 DAY WEEK 

PERMANENT 

GOOD YVORĖING 
CONDITIONS 

i 

ALGONQUIN TOOL & DIE 
CO. 

4908 W. Flournoy S t 
• 1 I S > lll i HI IT • ) * . 1 

SQUIRE DINGEE 0 0 . 

Tuojau pat reikalingas 

MAINTENANCE MECHANIC 

Pataisymai ir prižiūrėjimas kad 
„lift trucks ir conveyors" butų 
gerame stovy. Kreiptis šiandien 

SQUIRE DINGEE CO. 
1854 Besly Cotirt 

(arti Cortland & Ashland) 
• • 1 1 ' ! • 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS • 

sugebąs pardavinėti krautuvėje. Nuo
latinis darbas; geros darbo sąlygos. 

HIGHLAND MEAT MAUKI/1 
7H0£ S. AsIilumiMvr. 

SPOTTER 
Reikalingas patyręs dSl vertingo 
sauso valymo. Nuolatinis; geras 

atlyginimas 

HELP WANTJEJD — MOTERYS 
» » * • « » * » » * « » • • » » » » « 

Ar domitės nuolatine tarnyba su 
užtikrinta ateitim? 
BELTONE HEARING AID CO. 

Turi keletą vietų gabiom masinin-
kSm-typists. Malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos. Ims naujai 
pradedančią dirbti. Daug priedų 
darbininkams. Proga progresuoti. 
Kreipkitės Šiandien ir pasitarkite 
apie jūsų ateitį su — 
BELTONE HEARING AID CO. 

1450 W. 19th St. 
Mr. Kessler 

Reikalinga patyrusių 
SIUVAMŲ MAŠINŲ 

OPERATORIŲ 
(prie „Hlgh power" maSlnų). Kreip
tis: trečiam o augfite, 

311 Norlh ISth Street 
PHILADELPHIA, Pa. 

PROGOS — OPPORTUNITIE8 

Pardavimui 
GROSERIŲ IR MĖSOS 

KRAUTDVlt 
Lietuvių apylinkėje. 4 dideli kam
bariai užpakaly krautuves. Ilga
laike nuomos sutartis. Nebrangiai. 

YArds 7-5736 

Pulki taverna su visais elektros J-
renglmals ir likerių krautuvo su 2-Jų 
f lai i; (po 5 ir 7 kambarius) namu, 
trims automobiliams garažu tik už 
124,000.00 Nuomos duoda $266.00 me 
neslui. Kišant reikalui galima gauti 
$10,000.00 paskola. Saukite telefonu 

Bishop 7-0590 

Pardavimui taverna ir restoranas. 
Jsigyvenes, gerai einas bizniu. Pulki 
apylinke centre tarpvalstybinių sunk
vežimių linijų. Augantis biznis, pilnai 
jrengtas. Modernūs {rengimai. Visi 
eloktrlnlal šaldytuvai. Prieinama kai
na, dSl ligos nori Bkublal parduoti. 
Nepraleiskite šios progos. Pamatę J-
vcrtinslte. Saukite — 

" D R A U G A S " A G E N C Y 
55 E. Wa»hingtoii S I 
Tel. DEarborn 2-2434 

2884 Bo. Oaftdey Ava. 
TeL Vlrglnia f. 

Dvie jų a u g š t u naujai apmuš
t a s medin is n a m a s . Cemento 
p a m a t a s . 

Kaina $5,000 
725 W e s t 16th S tree t 

P O r t s m o u t h 7-8951 

HELP WANTED — VYBAI 

t!f 
NEEDS! 

; ^ 

AUTO SCREW MACHINE OPERATORS 

and 

TRAINEES 
• Turrct Lathe Opcrators 
• Drlll Press Operators 
• General Factory 

Gocd vvorking conditions. Many employee beneiits. 
MR. JUST 

2807 N . Wolcott (at Diversey) 

• Ilmvvn & Sharpr 
• Urtdleys 
• Davenport* also 

—— 

WOODWORKERS 
18 — 45 

Pennancnt year round jobs 
For light Production \Voodwork 

Expcricnce desirable but not 
necessary 

Plcnty of Ovcrtinie 

I Pay Raues 
i Vacation and other benefits 

Monogram Models 
3421 W . 48 th P l a c e 

S 

Corrugated Box Makers 
EXPERIENCED 

• PBESSMAN 

• BUNDLERS 

• HELPERS 

Will t>ain some incxpcrienced. 
Steady year round work: Good 
pay and good working oendi-
tions. Opportunity for advance-
ment. Many employee benefits. 

Hankins Container (o. 
. 6935 W. 65th Str. 

Tuojau roikia 
•STALlŲ-CARPKNTEliS 

Ilgalaikis „form" darbas. Imsime 
D. P. Kreiptis — 

FRANK lll Kkr A SON 
ROSK STR. & SCHILLER BLVD. 

Franklln Park, Illinois 
, a m • i m . i • 

I s ORDER PICKERS 
I Steftdy. o«>od worKJttf conditions. 

Paid Vacation. Insurance boncflts. 

VILLA 
šaukite: Vtlla Park 6380 

Nuolatinis darbas švarioj dirbtuvėj; 
gerio* darbo sąlygos 

Sylvania Ekctrič Prod. 
REIKALINGA 

STOCK HANDLERS 
Priimsime norinčius išmokti ir tremti
nius kurie moka skaityti ir kalbėti angliš
kai. Gausūs darbininkų priedai; nemo
kama ligoniriS ir apdraudimas plius už
mokamos atostogos. Ateikite arba šau
kite asmeniškam pasikalbėjimui. 

S Y L V A N I A 
3450 West Division Street 

EVerglade 4-7000 
i : 

Ar jūs esate susidomėję nuolatiniu darbu 
su užtikrinta ateitim? 

I. B. M. OPERATORĖS 
Patyrusios, bet priimsime ir sąžiningas 
pradedančias. Malonios darbo sąlygos. 
Gausūs priedai; nereikia dirbti naktimis 
bei Seitad. Ateikite arba laukite dėl as
ini ni*ko pasikalbėjimo. 

UPPĖR AVENUE NAT'L 
BAKK of CHIČAGO 
919 North Michigan 

WHitehall 4-7000 

OPKRATORS 
High po\ver machinės. Soirie ex-
periehce requlred. Apply: Third 
F l̂ooi*, 

314 North ISth Street 
PldLADELPHlA t Pa. 

• i i i i i i i i 

Ar jloakote nuolatinio darbo su pro-
gotti progrtjsuoH? Mes turimo jums 
vlotą 

STEN0GRAPHER 
Malonios dArbo sąlygos, JvnIrios pa-
rolgos. 5 dienu savaite. Air-condl-
tloned" rafttlnC. Ims budrią naujeti 
pradedančią dirbti, šaukite 

WHitchall 4-2100 

Vlrglnia 7-916» 

PAtlbAVlMtJI 
Saldainiu Ir maisto krautuve. įs igy
venęs, gerai einąs biznis, puikiojo 
apylinkėje, arti mokyklų. Ideali vie
ta porai, {kalnuota n e r a n g i a i , nori 
skubiai parduoti. 

REIKALINGAS BUTAS 
' * » » * • » » * » » » » « • » ' » » » » » » » • » • • • > • 

Dfimeslo, namu savininkai! Orjžęs ve
teranas, dirbantis Commonwoalth E-
dlson Co., žmona Ir vaikas žūtbūtinai 
reikalingi 4-6 kamb. ncapstatyto bu
to, pageidautą, šildomo, šiaurvak. 
miesto daly. Dekoruos. Iki $66. Ge
ros rekomend. Ramus, pageidaujami 
nuomininkai. Prasn skambinti 

SPauldlng 2-8474 

Savininkai — skubu: 2 suaugę as
mens, 4 mokyklos amž. valkučl&i 
skubiai turi gauti 5-6 kamb. ne-
apstatytą, apftild. arba ne butą piet
vakariuose, ftloj vietoj išgyveno %JJ. m. 
Turi tAcitl, naujas savininkas užima. 
Dekoruos. Ocrlauslos rekomendaci
jos. PraSo šaukti tr duotf sial už
sipelniusiai seimai butą. 

EBtebrook 8-1616 

Skambinti — 
CApltol 7-0642 

BRll>f;Kt»OKTK PARDI,Ot>AMA 
KRAUTUVfi 

Groserig, mCsos, vaisių, daržovių, bei 
saldyto maisto krautuve. Puiki biznio 
vieta. Gera nuomos sutartis. Apžlfl-
rSklte, įvertinsite. 

3285 S. I lalsinl Si. 
CJAlutnet 5-9108 v 

4. 

HELI* WANTKD MOTERIS 

Reikalinga moteris bendrai na
mų ruošai. Turi mėgti vaikus. 
Atskiras Jtambarys, su radiju. 

\VAlbrook 5-6767 

TYPIST - BfLLER 
GOOD JOBS 

for experienced, good typists. 
Ideal vvorking conditions. 
No monotony, diversified. 

Excellent company benefits. 

McMaster-Carr Supply Co. 
640 W. Lake St. 

! 

Dirbkite uiti nuinų — 

Mes turime vietą 

BKNDRAM RAŠTINES 

DARBO TARNAUTOJAI 
Malonios darbo Sąlygos, Įvairios pa
reigos. Priimsimo pradedančią darbą. 
Pulkus atlyginimas. Ateikite arba pa-
matyklto 

Mr. Muellcr 

2700 So. Ashland 
LAfayette 3-&000 

HIGH SCHOOL 
AND 

COLLEGE GRADUATES 
OPPORTUNITY AVAILABLE FOR EXPKRIENC!KD OR INEXPER!ENCED 

L A B O R A T O R Y T E C H N I C I A N S 
AND 

JUNIOR CHEMISTS 
for work in modrrn \ \ « M Sidc Paint Plant; Advdnceraent {>osslbte in (irlds oi 
Salrs, Produrtion and Research. Excellent employee benefita; Include 

• PROFIT SIIARING PLAN 
• GROUP LIFE INSURANCE 
• GROUP HOSPITALIZATION INSURANCE 

Plm «ood working conditions. VVe are a progre.viive growtng Orgamzation and 
necd good rotn "NOYV". Plea^e call MR. VV. A. NINNIS, NEvada 2-3700 

H»00 I i a uk I in IU\d. 
1 bloek from Kedzle ear or Homan 

BUH 

WILS0N-J0NES CO. i GENERAL OFFIOE G U R K 
hi lnrMlnu .imi vurted <ln«i.s. 

Muit be able to type. 
* 5 day \veek 

No Haturdaya. 
Good atartlng rate. 
Kmployee benefits. 

Olson Transportation i 

• 

GENERAL OFFIOE CLERK 
l i i l r n s d n - .imi AUIUH! dUtlČS. 

MuBt be uble to type. 
h dHy weolc 

No Haturdays. 
Good Ktartlng rate. 
Employee benoflts. 

Olson Transportation i 
Co. i 

2222 8o. Western Ave. 
Vlrglnia 7-0500 

SEKĖTE APSAtGOfi ECNtfe! 

Co. 
2892 So. WėHtefn Ate. 

Vlt'Klniii 7-6600 

LIGHT FACTORY VVORk 
For Fiįure Measurements 

Permlnent 
' 5 Day — 40 Hour 

Goriipany fienerris 
Apply 

57 WEST GUAKD AVENUE 
2nd pio)T 

• 
y 

Ar jieškote nuolatines tarnybos su 
užtikrinta ateitim? 

MID-STATES CORP. 
Tuojau pat reikia 

TYPIST, 
Gl:NKKAL ( L L R K M 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos. Ims sąžiningą naujai pra 
dedančią. 5 dieny savaitei Moder
ni rastine. Kreiptis asmeniškai 
arba telefonu. 

MR. BERGNER 
831 S. Wabash Ave. 

\V \bash 2.9710 

Ar domitSs nuolatine tarnyba 
su užtikrinta^ateitim? 
GENERAL CLEltICAL \VOllK 
Malonios darbo dolygos, jvalrlos pa
reigos. „One glti office". Proga nau
doti savo Iniciatyva. 5 d.. 37 V& vai. 
savaltč. Kreiptis asmeniškai ar tb-
lefonu — , 

MONARCH MACHINE W)OL 
0 0 . 

622 W. Washington 
RAndolph 6-4295 

Dirbkite arti namų., sutaupy
kite ant važinėjimo laiko ir iš
laidų. 

SI i N SIU N E BISCUIT, tNC. 
Turi vietą dėl 

ACCOUNtS ftfcfcElVABLE 
n o o K i v i : i : n : K 

Malonios darbo sąlygos, įvairios 
pareigos įskaitant mašinraštį, 
bendrą įstaigom darbą. Valgykla 
ant vietos. 5 d. sav., 40 vai.; 
Kreiptis — 

SiinsliiiK' Bisciiil, Inc. 
3659 So. Ashhiiul 

Ar jQn J Ieškote nuolatinio darbo su 
užtikrinta ateitim? Mes turime viet.ų 

TYPIST —• 
GENERAL CLtiRICAL 

MalonioM darbo nųlygos. .Jvalrlos pa
reigos; prllniHlme pradedančias dar
bų. B d.,- 40 vai. sav. Ateikite arba 
Saukite asmeniškam pasikalbėjimui. 

MR. HOTrlKRSATJ, 

THE DODGE CHICAGO 
INDUSTRIAL EQUIP. CO. 

OAlumet 5-8500 

PARDAVIMUI 
<: oi i i; krautuve Ir namas. Gerai ei
nantis biznis Jstelgtas prles 27 me
tus, geroje apylinkėje. Šiltnamis. Na
mas ifi 3-Jų bUtg po 4 kamb. Teisin
gai Jkalnuotas, nori skubiai parduoti. 
Nepraleiskite ftios progos. I'amatę j -
vortlnsitc. Skambinkite 

,f. VOGKli RFJ\I/TY 
<;i(ji«'<-laii<l 2-07B2 'Alis. Likar 

Vidutinio amž. pora, vyras geležin
kelietis, ir žmona, Jieftko skubiai 4 
ar 5 kamb. neapstatyto, apftild. buto. 
Neturi vaiku nei naminių gyvulfillų. 
Plet. ar pietvak. miesto daly. 1-me 
ar 2-me augftt. 16 m. gyv. dabartinėj 
vietoje. Naujas savininkas užima bu
tą sau. Geros rekomend. Skambinti 
tarpo 10 vai. ryto ir 2 vai. popiet. 

Ni:vndn 8-0790 

Atsakinga pora ir vienas trejų metų 
valkas skubiai Jleftko 4 ar 5 kamb. 
neapstatyto namo ar buto. Paleidžia
mas is kariuomenes, norėlų buto iki 
rugp. 26 d. Bet kurioje geroje vie
toje Catumet apylinkėje, pageidautų 
Hammond'c. Skambinti 

K i i s s e l l 7HIS 

PARDAVIMUI 

Valgomu produktų krautuve. Įsigy
venęs, labai gerai einantis biznis, pui
ki apylinke. Daug prekių, l'rlelnamai 
Jkalnuotas; nepraleiskite, ftlos progos. 
Pamatę (vertinsite. 

CApltol 7-8135 
po 6 vai. vak. 

PARDUODAME GROSERNE ir MĖ
SINE — getai įteigta; gerai einąs biz
ni*; puikioj apylinkėj; 3 kamb. butas; 
ideališka proga mėsininkui; prieinama 
kaina skubiam pardavimui. Pamatykite, 
įvertinsite. Saukite: 

1.1 vingston 8-8764 

Pardavimui ia \erna Ir namas. Mi/ 
nts vienoje vietoje 42 metai, 121f> K. 
Harlem Ave.. Koresl Park, 111.. pilna 
Jrengtas, 125x125 pėdų, aptvertas 
sklypas automobiliams pasistatyti. 
Teisingai jkalnuotas, nori skubiai par 
duoti dc! mirties Šeimoj. Nepraleis 
kit progos. Pamate jvortlnsite. Pa
matyti tik, susitarus. 

fiauklte OOnlmmloie 4-4410 

PI IKI PROGA 
Savininkas parduoda biznį prie. kam
po. Namas gražioje Svarioje reziden
cinėje apylinkėje. Medinis, apmufttas 
su ..stone sldlng". 3 kamb. užpakaly 
kraut. KrautuvCje Svarios prekės ir 
delikatesams 8 pėdų Saldoma viene
tą, 30 kflb. pėdų, augfttas Saldytuvas-
servieė case, Ir eolą ease. Antras na
mas turi 5 kambarių butą, užda
rų, porėtų, 8 kam. angllftka rtisj au
tomatiškų allejlnj apiild., vandens ftil 
dytuvų. Naujai dekoruotas. ! auto. 
gar. Visi ant didelio sklypo 4«»x 125. 
Teisinga kaina. Nepraleiskite progos. 
Pamatę jvertinslte. 3»00 N. Rllduro 

- SPrliig 7-S282 

J$NU£MlJOą AM Â _ 

linuoUioiabltis kMmrMtiys vyrui. (Jali-
nia naudotis > Irtu ve. 

2 H » \\. 24 Str. 
Antras augalas 

IŠNUOMOJAMA KRAUTUVE 
PRIE KAMPO 

Tinkama bet kokiam bizniui. Jei pa
geidaujama galima gauti ir 4 kamb. bu
tas viršuje kartu prie biznio. 

4501 SOUTH WOOI) STREET 
/ Tel. VIrgmia 7-9241 

Atsakinga fteima skubini Jieftko 5 ar 
6 kamb. ncaps'atyto buto. Pageidau
tų South Shore apylinkėje. Nupirks 
dal) baldų Ir palys dekoruos. B m. 
gyv. dabartinėj vietoje. Namas P a 
duotas, naujas sav. užima sau. Ge
ros rekomend. Skambinkite 

Idvingston 8-4017 

Patikima vidutinio amž. pora (balti) 
su 2 Jaunais berniukais skubiai turi 
gauti 4-5 kamb. neapstatytą. apftild. 
butą taip pat garažą, jei (manoma, 
pietvakariuose. Turi savo plytą ir 
Šaldytuvą. Vakaruose nuo Ashland. 
Gali tuojaus užimti. Geriausios re-
komendaeljos. Prašo Kaukti: 

\VAlbrook 5-2085 

Patikima pora (registruota gailestin
ga sesuo) Ir 3 vaikučiai skubiai turi 
gauti 2 arba 3 miegam, kamb. no-
apstatytą butą vakaruose nuo Ash
land. norStų gauti pietvakariuose 
priemiestyje. Geriausios rekomenda-
eiios. Gali tuojaus užimti. Prašo šauk 
ti- POHsmontlt 7-927S dfil puikių 
nuomininkų. 

PAROPODAMI: SAVO NAMĄ 
3 suaugusių asmenų šeima jieško 8 
kamb. neapstatyto buto. Pageidautų 
Chatham Kields ar Brainerd apylin
kėje, arti Roek Island arba Illinois 
Contral susisiekimo. Mokės Iki $125 
J mPn. Geros rekomend. Prašo skam
binti ANdover 8-1800, Kxt. 321 Šio
kiadieniais tarpe 9 ir 6 va|. Vakarais 
Ir savaitgaliais WF.ntwortli 8-5964. 

I>čmeslo, savininkai. Du atsakingi su
augę asmenys skubiai Jleftko 4 ar 5 
kamb. neastatyto buto su apšildymu. 
Pageidautų pietvak. miesto daly; pir
mame augftte arba sausame rūsyje. 
Geros rekomend. Gali tuojau užimti. 

tvAgrier 1-9819 

Dcmcsio savininkai - patikima šei
ma skubiai turi gauti 6-7 kamb. ne
apstatytą, apšlld. butą arba namų. 
Rent kurioj gražioj plet u apylinkėj. 
Mokčs Iki $lo(> m§n. del apftild. Pra
šo Saukti: KNglevvood 4-9221 dCl 
nuomininkų, kurie jums patiks. 

Savininkai, ėia yra geri nuomininkai: 
3 patikimi suaugę asmens, visi dirba. 
skubiai turi gauti 2 arba 8 miegam. 
neapstat\t;) butą ant 2-tro arba 3-eio 
augftto South Shore apylinkėj arti 
I. C SioJ vietoj lšjr>veno 21 m.: na
mas parduotas. 32 m. išdirbo toj pa-
OtoJ vietoj. Pi a'o* šauklį: STate 2-
962B Šiokioms dienos: Kf'.nnood 6« 
6761 fteštad.. sekmad. Ir vakarais. 

imi<;Hm\ PARKK 
Ifttniomojamas 4 kamb. (2 mleg.) bu-
las. Apšildopias. Kreiptis — 
I7.M S. Maplevv«MMl Ave. ( l - e augšte) 

Vlrglnia 7-5058 

IŠnuomoJrtniHS gražus 2 kamb. apsta
tytas butas. Apftlldymas ir kiti pato
gumai. 

10151 S. State St. 
P l l n i a n 5-5411 

M A R g i K T T F , PARK A PY I d N K fi.! 10 
Išnuomojamas 5 kamb. butas su šiltu 
vandeniu Ir kitais patogumais. Ap
kūrenti reikalinga krosnimis. Ten 
pat išnuomojama 2 kamb. su vonia 
ir virtuve viengungiams 3-me aukšte. 
K r e i p t i nuo 4 vai. vak. iki 10 vai. 
vak. telefonu 

iVAlbrook 5-0058 

Mažojo tremtinių Šeimoje tftnuom. 
mleg. kamb. tik tremiinfal poniai ar
ba panelei. Galima naudotis virtuve; 
Ir šiltas vanduo. 

5749 S. CHrpeinVr St. 
\ \ Kntvvorth 6-1488 

*m 

Remiate "Draugą5 
Skaitykite "Drauge 

PRAŠOME PADĖTI: patikima Seimą 4 
asmenų skubiai turi gauti 1 arba 5 kamb. 
neapstatytą butą. Mokės iki $80. Nor*tu 
gauti pietų rytuose. Šioj vietoj išgyveno 
6 m.; savininkas' užima dėl savęs. Ct 
riausios rekomendacijos. 

Saukite: 
kyde Park 3-9038 

Reikalingas savininkas: patikima Jau 
na pora su vienu mažu vaikueiu da
bar .susigrūdę mažam buto skubiai 
turi Kautt :{ arba 4 kamb. neapsta-
1yt»j butą bont kurioj tfi-aUloj pietų 
apylinkCJ, Jei jmanoma pietų rytuo
se arba toli pietuose. Geriausios re-
koinendaeljos. Prafto laukti: 

l".Ssc\ 5-5087 bet kada 

Reikalingas savininkas: patikima Šei
ma skubiai turi gauti 5 arba 6 kamb. 
neapstatytą butų: mokfis iki $76; va
karuose arba pietvakariuose. Narni, 
pardavč. Naujas savininkas užima dClj 
savęs. Turi tris gerui išauklėtus ber 
niūkus. Prafto ftauktl: 

KStebrook 8-0017 

Jei turite parduoti ar ttnaom 
H, pAHiftkelbkJt* smulkhj skeli 
Hkyrluje. Skelbimą galite perti|-i 
t e l e f o n u ; Vltįrjlnis --6t.*0. 

i'M 

• .n « m 

- - - . • , , * 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ1 

DUOKrit-t Ą KtttĖMB. 
. ' ' . . . . . . 
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Šeštadienis, rugsėjo 6, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
& 

CIIKAGOJE 
Rosekndo žinios 

Smagus išvažiavimas 

— A. Stanevičių ir A. Gašką, 
Maldos Apaštalavimo D-ja — 
P. Niedvarą, SLA 63 kp. — A. 

š. m. rugpjūčio 24 d. Balfo I k u t e n ą , šv. Vardo D-ja -
57 skyriaus iniciatyva į v y k o ' J - J a S m i m * -

Į vakaro rengimo komisiją 
išrinkti. Jule Gulielmi, K. Bru-

šaunus išvažiavimas į Labdarių 
ūkį. Rengėjai nesitikėjo tiek • 
susilaukti vykstančių jų ir visus r 8 ? ^ P - Kurzikauskas. 
norinčius važiuoti negalėjo pa- d i e t a i kvietimai gaunami 

M. Kvsunauskas 

tenkinti. Nuvykus j Labdarių 
ūkį, ūkio administracija malo
niai priėmė ir vaišino savo pa
čių pagamintu maistu. 

Skambėjo dainos 

Atvykęs Roselando jaunimas 
lietuvių liaudies ir kariškom dai 
nom prie ežerėlio ąžuolų miško 
aidams pritariant, linksmino se
nelius, kurie taip pat stengėsi 
jaunimui padėti. 

Valdyba dėkoja 

pas valdybos narius ir čia iš
vardintų draugijų atstovus, 

Valdybos sekretoriui Broniui 
Seluskui išvykus į Kaliforniją, 
už rūpestingai eitas pareigas 
Valdyba yra dėkinga. Sekreto
riaus pareigoms išrinkta Salo
mėja šeškevičienė, gyv. 10601 
So. Eddbroke Ave. 

Aukos 
Susirinkimo metu gauta au

kų: SLA 63 .kp . $15.00, Liet. 
Demokratų 9 v. kl. $10.00, šių 

Br. 

abiejų organizacijų pirmininkas 
informacijas: Visų šven- ; y ra Pe t ra s Kurzikauskas, nenu-

tųjų parapijos kunigams, "Drau š t a m a s Balfo veikėjas, 
gui", "Margučiui" ir Šaltimie-
rui. Prisidėjusiems darbais : N. 
Kapteinytei, Vasiliauskienei, J. 
Labženčiui ir K. Šeškevičiui, 
Išvažiavimo dalyviams — auko
to jams: poniai Bėlinienei, gyv. 
122 E. 105 St. ir visiems ki-

Matas ir Marijona Kvainaus-
kai, Peotone, 111., atštentė 42 
metų vedybinio gyvenimo su
kakti. Matąs Kvainauskas taip 
pat atšventė ir 75 metų gim
tadienį. Jie užaugino du sū
nus: JurgJ, kuris turi valgo
mų daiktų krautuvę, 2500 W. 
45 Str., ir Praną, kuris taip 
pat turi valgomųjų daiktų 
krautuvę, 4312 So. VVashte-
naw ave., Abu vedę lietuvai
tes. Sūnūs, marčios ir anūkai 
jubiliatams iškėlė vaišes Peo

tone ūkyje, 111.' 
' 

Cicero. 111. 
Naujas rėmėjų būrelis 

Šie Cicero, 111. gyvenantieji 
tiems, kurie vienokiu ar kitokiu I lietuviai išlaikys vieną mokinį 
būdu prisidėjo prie skyriaus iš 
važiavimo. 

Lietuvių Vasario 16 Gimnazi
jos Vokietijoje: Dr. Z. Ašoklis, 

. V. Bukauskas, V. Butėnas, A. 
8 orgamzacjos remia Balfą | C a p l i n s k a s A i r j D o m e i k a i , 

Rugpjūčio 29 d. į Balfo su- • Z. G., A ir A. Grigaičiai, J . 
šauktą specialų posėdį pasitari- = Juodvalkis, Br. Kazlauskienė, 
mui, kaip padaryt i Balfo rudeni ! J. Kreivėnas, J. Krivickas, J. 
ni vakarą sėkmkigesnį .kviečia- ! Mackus, A. Markelis, O. A. O. 
mos organizacijos savo delega- A. O. R. Pemkutė, D. Sabalis, 
tus prisiuntė: Jaunų Moterų Kl. 

J. Vigantaitę (Gulielmi) ir 
St. Šmaižys, Šneideris Ona ir 
Vincas, B. šumanai tė , E. 2y-

A. Gricienę, Liet. Demokratų mantaitė, J. Vaičius. 
9 v. kl. — P. Kurzikauską, Lie- j A. Lingys davė vienkartinę 
tu vos Vyčių 8 kp. — J. Šatkaus i auką vieną dolerj. Pinigai už 
kaitę (Passen) , LRKSA 33 kp. 
— K. Rubiną, LTB apyl. k-tas 

rugpjūčio mėnesį jau pasiųsti 
į Vokietiją. tf 

„Draugo" išvažiavime lai
mėjo dovanas šie asmenys: 

B. Člžikaite, (4606 So. Alba-
ny Ave., Chicago, 111.) laimėjo 
$400 pinigais, Sofija Butkunas 
(212 E. Illinois ave., St. Char
les, 111.) — gavo Philco tele
vizijos apara tą $350 vertės ir 
Pe t r a s Vėbra (2645 VV. 18th 
Str., Chicago, 111.) — Zenith 
televizijos apara tą $300 vertės. 
P . Jackūnas , 4015 S. Artesian 
Ave., per „Draugo" pikniką ga
vo medžioklinę dešrą; kaimišką 
dešrą gavo Paul Jonusys, 2203 
W. Cermak, o žemaitišką — S. 
Sakalas, 2056 W. 23 Str. Visos 
šios dešros buvo padovanotos 
Stanislovo ir Marijonos Metri
kų, 1804 W. 47 'Str . Tas dešras 
pagamino S t Vosylius. J . Pet 
ronis, 6616 S. Troy, per „Drau
go" išvažiavimą gavo dovaną 
Cherry Brand kilbasą, 4 ir pu
s ė s petfi įr>18 ,colfų storio. 

Nuoširdi padėka 
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, kurie kokiu nors būdu 
prisidėjo prie „Draugo" metinio 
išvažiavimo. Ypač dėkojame 
„Draugo" išvažiavimo darbinin
kams ir darbininkėms, dovanų 
knygelių grąžintojams, dovanų 
aukotojams ir visiems dalyva
vusiems „Draugo" parengime. 

'„Draugo" Administracija 

Parengimai 
OHICAGO, 111. — šį sekmadie

nį, rugsėjo 7 d., 4 vai. p.p. Elenos 
Gedvilienės namuose, 4639 So. Her 
mitage ave., bus arbatėlė, kurią 
/rengia Tėvį Mrjrijonų ^Bendra
darbių 8-tas skyrius, norėdamas 
prisidėti prie Tėvų Marijonų vei
kimo Amerikoje. Įžanga 50 et. 

SESERŲ REIKALAMS 
CHICAGA, 111. — Lietuvaitėms 

mokytojoms, seselėms, kurios šiais 
mokslo metais dirbs šv. Jurgio 
parapijoje, paremti šios parapijos 
Moterų Klubas antradienį, rugsėjo 
9 d., 7 v. 30 min. vakaro ruošia 
vadinamą „Pantry party"; vyk-
damos j tą parengimą moterys, 
paprastai, atneša kokią maisto do
vaną seselėms mokytojoms, kurios 
tegaudamos mažą atlyginimą pa* 
sišvenčia sunkiam auklėjimo dar
bui. -

Susirinkimai 
Teisininkų pobūvis, ruošiamas 

L. Teis. Draugijos Užsienyje Chi-
cagos skyriaus, įvyksta rugsėjo 6 
d. 7 vai. vak. Dariaus- Girėno 
salėje, 4416 So. VVestern ave. Įė
jimas nemokamas. Ta pačia pro
ga bus susirinkimas ir paskaita. 

PIRMOJI PAMOKA 
CHICAGO, 111. — Š. m. rugsėjo 

mėn. 8 d. 7 vai. vak. Aušros Var
tų parapijos salėje, 2327 W. 23 
PI., bus Amerikos Lietuvių Inži
nierių ir Architektų S-gos, me
chanikos sekcijos ruošiamų braižy
bos kursų pirmoji pamoka. Ir ne-
užsiregistravę gali j pamokas at
vykti. 

MAROUKTTE PARK 
sv. Kazimiero Seserų Rėmėjų 

Draugijos 8-to skyr. (Marąuette 
Park) rugsėjo 7 d. 2 vai. šaukia 
susirinkimą šv. P. M, Gimimo pa
rapijos salėje. Po susirinkimo į-
vyks pantry shower vietos seserų 
naudai. Visos narės kviečiamos da 
lyvauti, bus skanios vaišes. 

N. šatūnas, pirm. 

Kodėl nepraloiHtl likusių, vsiHarų. Ir 
rudeni pa» 

T H E SMUTNEY'S. 
SMUTNEY'S LAK BS11 >E 

VAHAUVIKTfiJE ir P A R K E 
N E W AU1UTHN, WlSCONHIN 

A t d a r a ruKB. ir 8pal. men. ančių me
džioklei ir Žvejybai. 

Šauki te : NA S5-K-989 
Ančių medžiokle i sezonas p ras ideda 

spalio 4 d. 

Dėmesio, T. V. a p a r a t ų sav in inka i ! 
HERNIIS'K TELEVIKION 

SAJLKfl & HIORVICK 
& 1962* Aami ra l Ir G. E ' s 
13177 S. Vv*estėm Avenue 

"Faka lnCjc" 
BJ/UE 1SLAND 6202 
H e r n a r d t (Bi l l ) VVitt 

Charakterio ugdymo bazo 
Manilos universiteto rekto

rius dak ta ras Vitai Tan savo 
paskaitų kurse, skaitytų moky
tojų ir prefesonų kongrese, pa
brėžė, kad religija y r a charak
terio ugdymo baze. Pagal Fili
pinų respublikos konstituciją, 
religijos dėstymas valstybinėse 
mokyklose yra privalomas. Ta
čiau universitetas per ilgą lai
ką vis palaikė bažnyoos nuo 
valstybes atskyrimo teoriją, 
taigi ir tikybos nedėstymą vals
tybinėse mokyklose. Šis univer
siteto rektoriaus pareiškimas 

reikia aiškinti, kaip to univer
siteto užimtos linijos religijos 
ir Bažnyčios atžvilgiu pakeiti
mą. 

IVi-vhikitr Jūsų MIIUH 
Kailiniu- f puikų naujų 

• paltų, su kail iniu pa-
musu lu 

• švarke!) 
• ša l ikų 
• Apsiaustą 

Už žemas rudenines 
ka inas 

Cus tom F u r r l e r 
nuo 1910 

i;i)WAKD A. JKNSEN 
F U R SALO N 

5713 Belmont Ave. 
NAtloruU 2-J3SM 

RUT0MRTIŠKAS APŠILDYMAS 
Įtaisomas už žemas kainas 

ARMSTRONO STEEL 
Gazą ar aliejų kūrenanti krosnis. 

x~įįį8R . •-*" 

Ši krosnis įtaisoma jūsų 
namuose nuo $395 

C0NTR0LLED AIR HEATING 
1715 W. 68rd S t GKovehill 6-9812 

^UZi&TTi jjjJJdJj>uu.'Jj: •.v.^'^v///>^^^/A,^i6A^v//>A'^^^•AV,^v^vAVAVAv^^^JSKZZ/^Ml 

Namams ir Industrijai 
PARDAVIMAS - APTARNAVIMAS 

Tiesiai iš dirbtuves 
C O M B U S T I O N E E R DIV. 

of STEEL P R O D U C T S 
E N G I N E E R I N G CO. 
1532 S. MICHIGAN 

\VAbash 2-0060 
Vakuiais saukite. PRankliii 2-7100 

f ,. 

Platinkite "Draugę" 

VVIll I i : BEAR alus 
— lietuviškas alus, 
gaminamas vien Iš 
miežių salyklos, im-
piiriuLtĮ i pynių, ar
tezinio šulinio van
dens ir grynos mįslių 

kultūros. 

DidfBnius klekluę a-
lauH gaiiHitc, jei kreip* 
it6s j 

W H I T E BEAl l 
BRFAVING CO., 

Inc. 

THOHNTON, Ill inois 
IMionc: 

THOHNTON' 55K9 

V < ^ < r EUR0PEAN STYLt Or^į/J 

PitmerBeer 

/v.v.v^/vww,,wysr/y.vyvsv>vfftY,^ r.v.v.v; 

^f f l 

HOUSE 
oi the European Finui 387 Fourth Ave. New York 16, N. Y. 

• 
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A. V. Tyrkovaite-Viliams. KELIONE Į LAISVĘ. Atsiminimai. 
416 pusi. $3.00. Autorė y ra žinoma žurnaliste ir romanų rašytoja. 
Ji išaugo kukliaJhe bajorų name Novgorodo rėdyboj. Galva buvo 
motina, išauklėta šešiasdešimtų metų idealistų veikėjų dvasioje. Iš 
savo jaunystes Tyrkovaitė-Viliama 1890 m. dalyvavo išlaisvinimo 
slaptam judėjime, vėliau buvo konstitucinės demokratų part i jos 
Centro Komiteto nare. Tyrkovaites memuarai parašyt i nepriklauso
mybes mintimis plataus žmonių suprat imo ir tikėjimo j liaudies 
teises įvairiuose keliuose kovoti už liaudies teises ir laimę. 

K. Kripton. LKNINGRAPO APGULA. Liudininko užrašai. 256 
pusi. $2.00. Autorius y ra j aunas mokslininkas, pats pergyveno ap
gulą, o pabėgęs iš Sovietų Sąjungos ir apsigyvenęs USA, teisingai 
aprašė beveik tragingiausią praūžusio karo istorijos dalį, kada Le
ningrado gyventojai šimtais tūkstančių didvyriškai mirdavo, 

F . I. Tiutėev. RINKTINES ElLfiS. Su V. V. Tiutčcvo įžanga. 
224 pusi. $2.00, Tiutčevui gyvam esant, mažai kas t inkamai įvertin
davo jo kūrybą, bet t a rp jų buvo Puškin, Viazcmsky, Nekrasov ir 
Turgenev. Tiutčevo talentas buvo plačiai įvertintas tik 19 šimtme
čio pabaigoj ir 20 šimtmety. D a u g Tiutčevo eilių Čaikovskis, Rach-
maninov ir Greičianinov panaudojo savo muzikos kūriniuose. 

K. Zamiatin. "MES" . Romanas su Aleksandrovienės įvadu. 224 
pusi. $1.75. Zamiatin pradėjo rašyt i prieš 1917 m. revoliuciją. Po 
1920 m. Zamiatin tapo emigrantu. Romanas "Mes" pa rašy tas 1920 
m., tačiau cenzūra jo neleido spausdinti . 1924 m. romaną išleido 
Amerikos leidykla Dotton ir jte buvo išverstas į daug svetimų kalbų. 
"Mes" y ra puikus politinis pamfletas prieš Stalino totalitarinį re
žimą. « 

B. Panteloimonov. PASKUTINI: KNYGA. Apysakos. 256 pusi. 
$2.00. Miręs inžinierius Panteloimonov gimė Sibire, pragarsėjęs emi
gracijoje. Jo 1947 m. pirmas kūrinys "Žalias t r iukšmas" iškar t 
buvo pastebėtas plačioje visuomenėje, turi puikią turiningą kalbą 
ir dailų gamtos aprašymą. , 

A. Achmatova. KINKT1NKS KILfiS. 262 pusi. $2.25. Knygoje 
surinktos visos Achmatovienės eilės. Jos kūriniai tur i skai tyto
juose daug pasisekimo. 

Ivan Bunin. AR8IENIEVU GYVENIMAS. Romanas. P i rmas 
pilnas leidinys. 388 pusi. $2.75. Bunin— Nobelio premijos laureatas . 
s i s garsus rašytojas aprašo savo vaikystės ir jaunystes dienas vie
tose, kur gyveno Lermontev, Turgenev ir Fet . 

S. Jurasov. LIAUDIES PRIEŠAS. Romanas. 197 pusi. $2.00. 
Autorius buvo raudonosios armijos pulkininkas, aprašo sovietų gy
venimą Rytų Vokietijoj. J is aprašė sovietų majoro Feodoro Panino 
išgyvenimus, kuris, giliai nusivylęs, nu ta rė tapti emigrantu. 

Praneša apie eilę RUSŲ KALBA išleista KNYGŲ 
• Į i i • •'. ; ••l" ; ' 

m Bulgakov. APYSAKŲ RINKINYS. 200 pusi. $1.75. Autorius 
turi didelį, satyrinį talentą, dėl kurio tapo nepageidautinas Sovie
tuose. 

S. Malachov. LAKCNAL Dramos veikalas. 72 pusi. $1.00. Cia 
dramat iškoj formoje reiškiami sovietų žmogaus bei emigranto jau
dinantieji klausimai. Veikalas s ta tomas New Yorke Naujame 'Coatre. 

N. V. Oogol; APYSAKOS. Su V. Nabokovo įžanga. 2 7 2 ^ 8 1 . 
$2.UO, Lioiclykla a t i d u o d a g a r b ę š i t a m g a r s i a j a m r a š y t o j u i , m i n i n t 
100 metų jo mirties sukaktuves. Leidykla išsirinko t a s apysakas, 
iš kurių prasidėjo nauja rusų l i teratūra, užkariavusi pasaulį. 

V. V. Nabokov. DOVANA. Romanas. 416 pusi. $8.00. Nabokov-
Syrin, rašytojas-poetas, jaunystėje su tėvais išvažiavo iš Rusijos į 
Europą. Gyvondamas Anglijoje, Prancūzijoje ir USA Nabokov pra
garsėjo kaipo rusų ir anglų rašytojas . Knygoje aprašy tas jaunojo 
poeto-dailininko Godunovo-Cerdynoevo klausimai, a p r a š a n t Cerny 
sevsko gyvenimą. 

G* P . Fedojfcov. NAUJAS MIESTAS, 384 pusi. $2.75. Mūsų* laikų 
kultūros istorijos, filosofijos ir l i teratūros referatas . Su J. Ivoškos 
įžanga. Miręs Fcdotov buvo Saratovo Universiteto istorijos profe
sorius, dalyvavo SSSR pogrindžio religiniam judėjime. 1925 m. atsi
dūrė Paryžiuje ir tapo Teologijos Inst i tu to profesorium. Vėliau, a t 
važiavęs į USA, jis tapo Teologijos Akademijos New Yorke profe
sorium. Jo raš ta i primena žinomo Herceno puikius kūrinius. 

N. Leskov. SOBORIANE. Kronika. 400 pusi. $2.75. Autorius 
t ik po mirties buvo pripažintas rusų klasiku. Jo biografijos ypatin
gos aplinkybės davė jam daug įdomių temų aprašan t platų Rusi
jos gyvenimą, jos istoriją, dailę ir kalbą. 

V^ Aleksiejev. NEMATOMA RUSIJA. 406 pusi. $2.75. Puikioj, 
įdomioj knygoj aprašoma sovietų jaunuomenės gyvenimas, jų po
grindžio politinės ir religinės organizacijos. Antireliginė propaganda 
jaunuomenės tarpe dažnai pasiekdavo atbulus rezultatus. 

Roman Gul, ItttKAS 21RGAS. Romanas, 288 pusi. $2.00. "Pa t i 
t ikriausia revoliucija Peterburge". Piliečių karas . Rusijos gamtos 
aprašymai, emigracijos metai Vokietijoje, Hitlerio kacetai, Prancū
zija ir antras is pasaulinis karas , kurį autor ius pergyveno kaipo 
Prancūzijos žemdirbys. 

.. N. Telfi. VAIVORYKŠTE 2EMJME. 282 pusi'. $2.00. Netrukus 
po spalio perversmo tūkstančiai žmonių bėgo su autore iš Rusijos. 
Apysakos iš emigracijos gyvenimo. 

S. Gusev-Orenburgsky. UŽKAMPIO PARAPIJA ir kitos apy
sakos. 304 pusi. $2.25. Dailiai parašytos apysakos apie ruaų provin
cijos dvasininkus. 

Nikolai Narokov. NETIKRI DYDŽIAI. Romanas. 416 pusi. 
$3.00. Romano tu r inys : žmogaus ir bolševistinio režimo santykių 
t ragiškos problemos. 

Mikas Zosčcnko. APYSAKOS ir PASAKYMAI. 428 pusi. 
$2.75. Jumorist inės apysakos iš sovietų gyventojų kasdieninio gy
venimo. 

Vladimir Veidle. VAKARŲ DIENA. 224 pusi. $2.00. Talentin
gose apysakose skai tytojas susipažins su Europos archi tektūra, 
daile ir l i teratūra. 

"NEIŠLEISTAS GUMILEV". Prof. G. Struvc redakcijoje. 240 
pusi. $2.25. Knygoj randasi eilė uždraustų Gumilevo kūrinių, t ra
gedija "Užnuodinta tunija", Linsmieji broliai", eilėraščiai ir poezi
jos teorijos referatas. < 

I. Elagin. DAILĖS SUDRAUDIMAS. Muziko atsiminifai. 43$ 
pusi. $3.00. Reikalavimai, kad muzika ir dailė ati t iktų generalinią 
komunistų liniją. 

M. Koriakov. DVASIOS IŠLAISVINIMAS. 312 pusi. $2.75. So
vietų karininko evoliucija nuo antireliginio auklėjimo iki gilaus t ikė
jimo. Nepaprasta i įdomi knyga. 

M. Osorgino LAIŠKAI A P I E MA/MENAS. 416 psl. $3.00. Osor-
ginas yra gerai žinomas emigracijoje. Siela jis y ra a r i tmas Če
chovui. Pagrindiniai jo kūrybos dėsniai y ra demokrati ja, t ikėjimas 
ir rusų tautos meilė. 

A. Remizovo RUŽAVUOSE SPINDULIUOSE. 416 psl. $3.00. 
Rusų rašytojų ta rpe autorius y ra skai tomas geriausias stilistas. Ru
sų moterims jojo apysaka yra dvasinio grožio himnas. 

S. ŠVARCO ANTISEMITIZMAS SOVIETŲ SĄJUNGOJE. 272 
psl. $2.25. Autorius y r a žinomas kaip didelės erudicijos politinis 
galvotojas. Jam gerai yra pažįstama rasinės diskriminacijos kilmė 
ir vystymasis totalitarinėje valstybėje, žiauriai persekiojančiai savo 
aukos. 

V, Markovo UŽKIMĘ BALSAI. 416 psl. $3.00. Knyga yra už 
"geležinės uždangos" esančių rusų poetų kūrinių riniknys. Ten 
kiekvienas balsas diktatoriaus yra slegiamas. Eilėraščiuose jaučia
mas slaptas protestas prieš dailininkų kūrybos prievartavimą. Re
daktorius y r a jaunas poetas krit ikas, gyvenąs laisvame pasaulyje. 

Užsakymai ad Bsuoį̂ ami "Draugui", 2334 So, Oakley 
Avenue, Chicago 8, Hl. Užsakymai vykdomi gavus knygų 
apmokėjime Ir 10% įu kainos persiuntimo reikalui. Pi;;> 
gus reikia siusti čekiais arba "money orderiais". 
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X Kun. K. RSklaitis, MIC., 

Generalinis vizitatorius, atvyko 
iš Rytų į Chicagą vizituoti Tė
vų Marijonų namų. 

X Solistas Jonas Vaznelis 
rytoj giedos 11:30 vai. šv. Kry
žiaus bažnyčioje, minint Tautos 
šventę. 

X BronS PlvariunienS, Town 
of Lake žymi veikėja, jos sū
nus Algirdas, anūke ir marti 
grįžo rugsėjo 3 d. iš Europos, 
kur aplanke žymesnes vietas. 

X Bruno Papšys pardavė sa
vo namą Chicagoje, buvęs Auš
ros Vartų parapijos komiteto 
narys, ir persikėlė gyventi į Los 
Angeles, Calif. 

X Dail. J. Daugvila užbaigė 
austi kilimų, dekoratyviniu pie
šiniu vaizduojant Naujagimį 
Kristų ir angelus. 

X Dail. I. Šlapelis tris sa
vaites praleido ^everly Shores, 
Ind. Pastaruoju laiku jis baigia 
ruošti veikalą apie Leonardo da 
Vinci. 

X Muz. prof. Vladas Motie-
kaitis su žmona buvo atvažia
vę į Chicagą aplankyti savo se
nųjų Kauno draugų. 

X Kun. Jurgis Riauba, iš 
Custer, Mich., perkeltas vikaru 
į šv. Petro ir Povilo parapiją 
Grand Rapids, Mich., o į jo vie
tą atvyko kun. M. Kirkilas. 

X Neseniai šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje buvo pakrikš
tyti šie vaikai: Arvydas Kazi-

X Aukos dienraščiui Draugui 
vis-dar plaukia. Su išvažiavimo 
dovanų bileteliais sekantieji as
menys prisiuntė aukas: M. Dra-
sutis, Cleveland, Ohio, $6.00; 
G. l iapas, Chicago, 111., $5.00; 
J. Galinskis, Chicago, 111., 5.00. 
Administracija nuoširdžiai dė
koja* geraširdžiams skaityto
jams už parodytą dosnumą. 

X Kun. Teofilius Palukaitis, 
1945 m. įšventintas kunigu 
Eichstette, Vokietijoje, sėkmin
gai dirbęs lietuvių tremtinių 
tarpe, šiuo metu dirbąs pastora 
cinį darbą Portland, Oregon, 
vyskupijoje, dabar svečiuojasi 
Chicagoje, ir rengiasi stoti į Tė
vų Marijonų kongregaciją. 

X Kun. dr. Vincentas Bar-
tuška, baigęs augštuosius moks 
lus Romoje, trejus metus dir
bęs San Diego, Cal., vyskupijos 
kurijoje, nuo rugsėjo 1 d. pa
skirtas San Diego kunigų se
minarijos vicerektoriumi ir ka
nonų teisės bei moralinės teolo
gijos profesoriumi. 

X Juozapas Paškevičius, Sv. 
P. Marijos Gimimo parapijos 
narys, rengiasi susituokti su p. 
Eleonora Ziembakis, šv. Jurgio 
parapijos nare. Taip pat 
ruošiasi susituokti Robert Ga-
bis, šv. Jurgio parapietis, su 
Stella Daunora, šv. Jurgio pa-
rapiete. 

X Agnės Gilienč praleidusi 
tris savaites atostogų pas sese
ris pranciškietes, Pittsburgh, 
Pa., grįžo į Chicagą praeitą ant 
radienį. Ji labai dėkinga sese
rims už vaišingumą, malonumą 
ir maldas. Teta džiaugiasi, kad 
brolio sūnus Jonas Girskis grį
žo iš Korėjos karo fronto nesu
žeistas. 

PAPASAKOJO SAVO ISTORIJA 

•T. Lamar Caudle (kairėje), atleistas prez. Trum*no iš T^isin-
• gumo departamento, ten tarnavęs kaip taksų tardytojas, kalbasi 

su Rep. Kenneth B. Keating, iš New York, ir Frank Chelf (D), 
iš Kentucky, vedant tardymą Teisingume departamente. Caudle 
papasakojo visą savo istoriją. (INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Uždaros rekolekcijos. Pra
sideda rudens uždarų rekolek
cijų laikotarpis Nekalto Prasi
dėjimo Vienuolyne, Putnam, 
Conn. Visos moterys ir mergai
tės kviečiamos pasinaudoti šio
mis susikaupimo dienomis. Kiek 

PRANCŪZIJOJ 
— Prof. J. Grinius pakvies

tas į Laisvosios Europos u-tetą 
Strasburge globoti lietuvius stu 
dentus. šiame u-tete 1952-3 m. 
studijuos šie lietuviai studen
tai: S. Garbačiauskas, K. Ja-
sutytė, P. Klimas ir J. Norkai-

X Rašytojas Stepas Zoimrs-
kas, gyv. New Yorke, neseniai 
pradėjo dirbti viename didelia-

mieras Jarašius ir Ronald John i m e vVall s t r . banke. Nuo tie 
Usauskas. sioginio darbo atliekamą laiką 

~ . -.r « i t - ;x ' j is pašvenčia redagavimui ir Ii 
X Elena Valiukonlene, iš] f _* ___ j _ u . . : T~ t A ^ t ^ 

Lavvrence, Mass., atvyko Chi-
cagon aplankyti savo sergan
čios sesers GenovaitSs Girniu-
vienSs. Ji nusiskundė, jog N. 
Anglijoje yra daug bedarbių. 

viena gali pasirinkti sau labiau j tis. Be šių studentų stipendi-
tinkamas. ninku L. E. u-tetas suteikė po 

Rugsėjo 26-28 d. uždaros re- pusę stipendijos studentams ki-
kolekcijos vyresnio amžiaus mo tose vietose baigti studijas: 
terims, kurias lietuvių kalba Jurkui, V. Kasiuliui (dailinu* 
ves Tėvai Pranciškonai. 

Spalio 3-5 d. — kun. prof. 
St. Ylos puikiai paruoštos ir 
mergaitėms labai naudingos re
kolekcijos apie pasiruošimą šei 
mai (lietuvių kalba). 

Spalio 10-12 d. — tremtinėms 
moterims, tema: „Gyvenimo 
priešybės ir jų derinimas", ves 
kun. prof. St. Yla. 

kui), Kvietelaičiui, Augustaity-
tei ir V. Natkevičiui. 

— 1952-53 m. Paryžiuje stu
dijuos šie lietuviai studentai: K. 
Bačkis, J. Baltrušaitis, U. Kar
velytė, D. Lanskoronskytė, A. 
Markevičius, L. Pabedinskas ir 
A. švirmickas. Prie jų dar rei
kia priskaityti atvykusią iš Ka-

c.' t. oT \ i . - « nados studijuoti muzikos pia 
Spaho 26 d. - jaunoms iš- M*Jtekaite i r dailinin 

X Juozas Bachunas, žinomas 
resortų savininkas, rūpinasi A. 
Vanagaičio monografijos išleidi 
mu. Ji bus išleista ateinančiais 
metais, minint Margučio 25-rių 
metų sukaktį. 

X Muz. Bronius Jonušas sa
vo vardinių proga buvo pasvei
kintas daugelio Chicagos lietu
vių muzikų, Vyrų choro val
dybos, o taip pat ir žymių mū
sų visuomenės veikėjų. 

X B. V. Mačiuika už gerą 
studijavimą Chicagos univer
siteto socialinių mokslų skyriu
je gavo pagyrimą. Prieš trejus 
metus jis yra atvykęs iš trem
ties. 

X Eugenija ir Vytautas Nor-
kai, iš Great Neck, N. Y., šio
mis dienomis susilaukė dukre
lės, kuri bus pakrikštyta Ritos-
Aldonos vardais vietos parapi
jos bažnyčioje. Krikšto tėvais 
bus jūrų karininkas Al. Volod-
kevičius ir jo žmona. 

X šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažnyčio
je rugsėjo 7 d. per 10 vai. šv. 
Mišias prasideda 40 valandų at
laidai. Pamaldos vakarais bus 
7:30 vai., o rytais — 9 vai. Tė
vas B. Markaitis sakys pamoks 
lus. Atlaidai baigsis antradienio 
vakare — 7:30 vai. iškilmin
gais mišparais. 

teratūros darbui. Jo kūrybo3 
ištraukos dažnai skaitomos per 
Ginkaus radijo New Yorke. 

X Valerija JenevičienS ir Le
onė LukaševičienS dirba viena
me puošniame dfise, esančiame 
augščiausiame pasaulyje name 

tekėjusioms moterims, anglų 
kalba, ves Tėvas Antoninas, O. 
P. 

Visas, norinčias dalyvauti vie 
nose ar kitose rekolekcijose, 
prašome įsiregistruoti, nuro
dant aiškiai kuriose rekolekci-

nistę J. Matiejtaitę ir dailinin 
kus V. Gailių, A. Mončį ir V. 
Kasiulį. 
-i — Tėvas A. Liuima, S. J., 
Gregoriano u-teto Romoje pro
fesorius, atvyko į Prancūziją 
— Paryžių i rTulūzą pagilinti 
savo mokslinių tyrinėjimų. Iš-

jose norite dalyvauti, šiuo ad- b u g p r a n c ū z i j o ; j e i k i rugsėjo 
resu: Rev. Sister Superior, Im-I nnhni jyf tS_ . mėn. pabaigos, 
maculate Conception Convent, 

Empire State Building'e New R F D . Nr. 2, Putnam. Conn. J — T6vas Daugintis, S. J., sti* 
dijuojąs Gregoriano u-tete. 
šiuo metu Paryžiuje gilina studi 

Yorke. Jos dirba net 81 augšte. I t e l e f . p u t nam 8-5828. 
Tame dangoraižyje yra daugiau | 
žmonių, negu visame Panevėžy-! - **- A. V a l t i e yra L.etu-

t : , vių bakūžes Brocktone, Mass., 
je gyventojų. 

X Chicagos Rašytojų Klube 
.lankaus romanas „Paklydę 
paukščiai" viešai bus diskutuo
jamas šį sekmadienį, rugsėjo 7 
d., 4 vai. Lietuvių auditorijoje. 
Kritikuos Stasys Tamulaitis, po 
jo dar gins ar kaltins Babraus-
kas, Baronas, Gaučys, Pagegis, 
Ramonas ir kt. Diskusijose da
lyvaus ne tik rašytojai, bet ir 
skaitytojai. 

X Sofija Butkuniene, St. 
Charles, 111., buvo atvykusi į 
Chicagą laiminguoju biletėliu, 
kuris laimėjo jai antrą dovaną 
(Philco televizijos aparatą $350 
vertės) per dienraščio Draugo 
metinį išvažiavimą Vytauto par 
ke praeitą pirmadienį. Ponia 
Butkuniene yra neseniai atvy
kusi į Chicagos apylinkę. Tris 
metus gyveno Philadelphijoje, 
Pa. 

X Moterų Sąjungos Chicagos 
Apskritis ruošiasi prie televizi
jos programos rugsėjo 8 d. 12 
vai. Programa bus transliuoja
ma iš VVGN-TV, Channel 9. Po 
televizijos programos bus pie-

tarybos pirmininkas. Jis jai va
dovauja jau apie dvylika metų. 
Kiekvienais metais bakūžėje 
ruošiamos lietuvių liaudies me
no parodos, kurioms teikiama 
didelės reikšmės, nes jas aplan
ko tiek žmonių, kiek nesuren
ka jokia kita paroda. Čia lanky 
tojų skaičius svyruoja nuo dvie
jų šimtų tūkstančių iki trijų 
šimtų tūkstančių. Šiemet ruošia 
moji paroda veiks nuo rugsėjo 

jas, rengdamas dizertaciją. , 

DID. BRITANIJOJ 
— Tebeserga. Middletono li

goninėje, prie Ilkley, tebesigydo 
keturi ligoniai lietuviai. Al. Dič-
petris, buvęs gimnazijos direk
torius Lietuvoje, taisosi labai 
pamažu po rimtos inkstų ope
racijos. Tačiau ir jis tikisi po 
kurio laiko grįžti į namus. Pa
sitaisė Birute gukytS, kuri jau 
pusę metų kaip guli ligoninėje, 

tūs Home Arts Guild, 441 N. 
X Šv. Kryžiaus parapijos Michigan Ave. Tai reta proga 

bažnyčioje šį sekmadienį (rug-j lietuvėms dalyvauti kitataučių 
sėjo 7 d.) 11:30 vai. per šv. Mi-1 tarpe, ypač per televiziją. To-
šias bus meldžiamasi už Lietu- dėl prašome visų moterų, ku-
vą. Ta proga bus paminėta Lie rioms sąlygos leidžia, rezervuo-
tuvių Tautos šventė. Pamokslą ti sau ir draugėms vietas pas 
pasakys kun. A. Paukštys. Per 
šv, mišias giedos „Dainavos" 
ansamblis ir parapijos choras. 

Sąjungos kuopų nares, arba pa 
skambinti apskrities raštinin
kei — PRospect 6-9199. 

6 d. ligi rugsėjo 13 d. Joje lan- gydydama savo plaučius. Tiki 
kytojai žavėsis dail. A. A. Ta- si grįžti į namus už poros mė-
mošaičių sukurtais mūsų liau- nesių. Gerai jaučiasi Liudas 
dies meno vertingais pavyz- Trechneris, kuris jau ilgą laiką 
džiais. vaikščioja gražiame ligoninės 

sode. Neblogai jaučiasi ir J. Zda 
navičius, tik jam naujų rūpes
čiu teikia vidinis sunegalavi
mas. Visi ligoniai džiaugiasi, 
kad artimieji jų nepamiršta ir 
nors laikas nuo laiko aplanko 
Ypač visi pasiilgę lietuviškos 
knygos. 

— Žuvo Dovas Silius. Va
žiuodamas motociklu, rugpjū
čio 11 d. vakare eismo nelai
mėje žuvo Dovas Silius, buvęs 
DBLS Boltono skyriaus narys 
Palaidotas Boltono kapinėse 
rugpjūčio 16 d. Palydėti į pa
skutinę poilsio vietą susirinko 
gražus būrelis artimųjų i r pa
žįstamų, kurie ant jo kapo su
dėjo gėlių ir vainikų. D. Silius 
buvo 28 metų amžiaus ir dirbo 
prie Boltono tunelio kasimo dar 
bų. Rimtai žiūrėjo į lietuviškus 
reikalus ir kiekvieną kartą mie
la* aukojo. 

KANADOJ 
• 

-—Birute Strikaite rugpjūčio 
23 d. susituokė su Boleslavu Če-
siūnu, neseniai išsikėlė iš YVin-
nipego. Jungtuvės įvyko Sious 
Lookaut, Ont. Į vestuves iš 
VVinnipego buvo nuvykę: Bar
tininkai, Noliai, Demereckas, 
Mikalauskai, Balčiūnas. Jauna
vedžiai gavo daug dovanų ir 
sveikinimų. 

X Elena Andriušyte susituor 
kė su Broniumi Vyšniausku. Mo 
terystės ryšį palaimino VVnnipe-
go kleb. kun. Bertašius. Ves
tuvių puota įvyko K. Strikaičio 
namuose. Jaunavedžiai susilau
kė daug dovanų ir sveikinimų. 

— Jonas Biržys, kurį laiką 
dirbęs miškuose, susitaupęs pi 
nigų, VVinnipege Toronto gat 
vėje nusipirko namą. 

[vairios žinios 
Rudens televizijos 

programos 
Kaip ir paprastai, taip ir šios 

vasaros metu televizijos ekra
ne nematėme visos eilės bent 
kiek gerele.-nių programos da
lykų. Dabar, ilgėjant vakarams, 
dalis populiariųjų programų vėl 
grįžta: dain. Dinah Shore va
landėlė jau sugrįžo, Arthur God 
frey vėl bus matomas nuo rug
sėju 1 d., Kate Smith (dienos 
metu) bus girdima nuo rugsėjo 
8 d., komikas Milton Berle — 
rugsėjo 16 d., Comedy Hour — 
rugsėjo 21, komik. Red Skelton 
vėl juokins žiūrovus nuo rug
sėjo 28 d., Fireside Theater — 
rūgs. 30, visų mėgstama „Ma
ma" grįžta nuo rugsėjo 5 d., 
See it now — rug3. 7, This is 
Show Businees — rūgs. 8, „I 
love Lucy" — rūgs. 15, Jackie 
Gleason — rūgs. 20, Studio 
One — rūgs. 22, Fred VVaring 
— rūgs. 28, My Friend Irma 
— spalio 3, Ali Star Revue ir 
Your Show of Shows — rūgs. 
6 d. šios programos žada šiokio 
tokio paįvairinimo ilgųjų žie
mos vakarų metu. 

Folkloristų grupe 
Latvijos etnografų ir folklo

ristų grupė įėjo į Baltijos kom
pleksinę etnografijos ekspedi
ciją, kurią suorganizavo TSRS 
Mokslų akademijos Mikluchos-
Maklajaus vardo etnografijos 
institutas. Šios ekspedicijos, nu 
matytos keletui metų, rajonas 
yra Latvijos, Lietuvos ir Esti
jos teritorija. 

9 

Australijos katalikai 
Per metus laiko katalikų skai 

čius Australijoje paaugo 115,-
000. Dabar ten yra 971 para
pija, 2,399 katalikų bažnyčios, 
1,492 katalikų mokyklos, apie 
2,600 kunigų, kuriems talkinai 
1,395 broliai ir 11,507 seserys 
vienuolės. Katalikų iš viso yra 
1,510,000, paskirstytų į 25 vys
kupijas. 

Mirtis gresia 
Rumunijoje dešimt vyrų buvo 

patraukta į karišką teismą, 
kad, girdi, jie sabotavo Juodo
sios jūros kanalo darbus. Visi 
dešimt prisipažino kalti (pagal 
sovietų sistemą turi prisipažin
ti „kaltu", nors būtum ir ne
kaltas) ir greičiausiai jie bus pa 
smerkti mirties bausme. 

Uždare paskutinį 
Tito valdžion patekusioje Slo 

venijoje uždarytas paskutinis 
religinis laikraštis „Oznanilo" 
(Pranešimai), kuris buvo lei
džiamas Liublianoje. Nors Tito 
skelbiasi, kad Jugoslavijoje yra 
religine laisvė, tačiau tikrumoje 
vykdo kiek galima kietesnį ti
kinčiųjų persekiojimą. 

TRUMPAI 
— Kolumbijos prezidentas sa 

vo kalboje f kongresą iškėlė ka
talikų vyskupų veiklos reikšmę 
tautos nuraminime. 

Indijoje, Siluvaigiri Asra-
me, tėvai benediktinai atidarė 
pirmąjį savo vienulyną, kurio 
statyba pradėta 1947 m. 

— Davė leidimą. Pakistane 
Karasaki mieste švietimo mini
sterija leido katalikų misijai a-
tidaryti kolegiją. 

— Lenkų komunistine vy
riausybė uždraudė pardavinėti 
prie bažnyčių Krokuvos savait
raštį Tygodnyk Powszechny ir 
siuntinėti prenumeratoriams. 

— Pagerbė poetą. Ispanijos 
tautinės šventės proga gen. 
Franco suteikė ordeną didžia
jam prancūzų poetui Paul Clau 
del- i£i. i» 

CHICAGOS ŽINIOS 
Don Varno poste iškilmes 

Don Varnas postas No. 986 
rugsėjo 6 d. turės dideles iš
kilmes: bus įvesdinta nauja 
posto vadovybė. 1935 m. vado
vybės sąstatas: George J. Jo
nikas, Commander; Mary F. 
Barnett, Sr. Vice-comman-
der; Edward T. Miller, Jr. Vice-
Commander; Adam A.' Ander-
son, adjutant; Clement E. Glo-
bis, finance officer; Marie M03-
teika, financial secretary; Gor-
don Gudas, historian; Alex A. 
Zaleski, sergeant-at-arms; John 
A. Shulmistras, service office-1 

ro; kun. A. M. Švedas, Chap-
lain; John A. Shulmistras, act-
ing Chaplain, Konstant. J. Sa
vickus, judge advocate; dr. 
John J. Simonaitis, medical of
ficer; dr. Alexander J. Javois, 
medical offrcer. 

Don Varnas Auxiliary Unit 
No. 986 1953 m. vadovybę su
daro: Mrs. Mary Dzimidas, pre-
sident; Mrs. Bernice Glebaus-
khs l s t vice-president; Mrs. 
Ann Jatis, 2nd vice-president; 
Mrs. Genevieve Statkus, secre
tary; Mrs. Bernice Dodge, his
torian ; Mrs. Rose Kestės, Chap
lain; Mrs. Joan Kelia, sergeant-
at-arms. 

Išgelbėjo dvynukus 
Charles Davis, 38 metų, 3306 

W. 38t.h Str., išgelbėjo iš ug
nies dvynukus sūnus. Jis juos 
nuleido į kaimynų Tony Wasi-
lowski ir John Mazur rankas. 
Paskui tėvas iššoko iš ugnie3. 
Tik Donald, 3 metų, mirė nuo 
dūmų. 

Naujas profesor ius 
Prof. Richard V. Carpenter,; 

buvęs St. Louis universiteto tei
sių mokyklos dekanas, paskir
tas į Loyola universiteto teisių 
mokyklą dėstyti konstitucinę 
teisę. 

Laimėjo stipendiją < 
Henry W. Engstrom, buvęs 

Evanston policijos departmento 
seržantas laimėjo stipendiją lan 
kyti Northwestern universitete 
Traffic institutą. 

Areštavo motiną 
Ann Therese Snee, 32 me

tų, chieagietė, atvyko su miru
sia dukrele, 5 metų amžiaus, mi 
rusia Chicagoje, greičiausia nuo 
stokos valgio, į Hammond, La. 
Policija motiną areštavo ir ji 
klausinėjama apie įvykį. 

Žuvo jaunavede 
Prieš 12 dienų ištekėjusi Mrs. 

Ruth Aida E2stwood, 30 metų, 
4141 Leclaire, Chicago, 111., žu
vo automobilio nelaimėje netoli 
Ocala, Fla. Jos vyras buvo sun 
kiai sužeistas. Jie buvo išvykę 
į povestuvinę kelionę. 

Daugiau keliauja 
Midway airporte šiais metais 

padidėjo keleivių skaičius. Dvi
dešimt procentų keleivių padau
gėjo. Šiais metais Midway air-
portu naudojos 3,531,408 kelei
viai šiais metais ir 2,934,047 pra 
eitais metais. 

Smarki kalba 
Praeitą ketvirtadienį senat 

Dirksen per pietus, kuriuose da
lyvavo 1,000 moterų, pasakė 
smarkią kalbą prieš gub. Ste-
vensoną. Jis taip pat puolė 
prez. Trumaną. 

Taxicab suvažiavimas 
Šį šeštadienį Sherman vieš

butyje baigiasi taxicab savinin
kų suvažiavimas. Daugiau kaip 
200 taxicab savininkų dalyvau
ja suvažiavime. Jie svarstė ta-
xicab pagerinimo reikalus. 

RAŠYTOJU - MENININKŲ 
DĖMESIUI 

Kas tu r i t e paruošę a r gali
te paruošt i 

1) Lietuvos geografiją ir 
istoriją. 

2) Lietuviška elementorių 
ir I, II , I I I ir IV sk. skai ty
mus . 

3) Lie tuviškus r ankda r 
bius, odos, medžio ir k i tokius 
meno kurinius, kur ie r išasi 
su Lietuva ir jos menu. 
P r a š a u atsi l iepti šiuo adresu : 

J . K A R V E L I S 
3249 S. Hals ted S t ree t 

Chicago 8, Illinois 

<f % 

JOS. F. BUDRIKJnc 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CALUMET 5-7237 

ATDARĄ PIRMAD. IR KETVIRTAD. VAKARAIS IKI 9:30 P.M. 
Nauja Budrlko Radio Valanda iš WHFC, 1460 kil. Uadio Stoties 
ketvirtadienio vakarai* nuo 6 vai. iki 7 vai. su orkestru ir dainomis. 
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