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Italijos politines perspektyvos po 
krikščionių demokratų kongreso 

J. LIAUS A, Roma 

Krikščionys demokratai, didžiausia Italijos politinė partija, 
kuri iki šiol vadovauja pokarinei Italijos respublikai, birželio mė
nesio 26—30 dienomis Neapoly turėjo savo visuotinį kongresą. 

Tiek dėl savo vadovaujančios 
krašte reikšmės, tiek dėl joje 
esa.ičių susiskaldymų srovėmis 
ir srovelėmis, viešosios nuomo
nės jis buvo su atsidėjimu seka
mas, o kitos politinės partijos 
bei jų spauda savo sugestijomis 
bandė palenkti šios partijos 
orientaciją sava linkme. 

Kaip jau esu rašęs, krikšč. de
mokratų partijoje atvirai reiš
kiasi kairioji ir dešinioji srovė; 
taip pasidalinę parlamentarai 
trukdo partijai išnaudoti visą 
savo jėgą. Pirmajai srovei va
dovauja s e n a t o pirmininkas 
Gronchi, Fanfani, La Pirą, ypač 
krikšč. demokratų laisvųjų sin
dikatų pirmininkas Pastore; an
trajai — Pella, užsienių reik. mi-
nisteris Piccioni, ilgametis par
tijos sekretorius Gonella. De 
Gasperi jungė ir laikė centrą. 

Šios abi srovės be savo progra 
minių skirtumų, ypač vidaus po
litikoj, dar turi skirtingas ten
dencijas dėl blokavimosi su ki
tomis partijomis valdžiai suda
ryti. Dešinioji srovė tvirtina, 
kad sudarius su dešiniosiomis 
partijomis stiprų antikomunis
tini bloką, bus galima pastoviai 
kraštą valdyti, nors ir sulėtintai 
vykdant socialines reformas. 
Kairioji srovė tvirtina, kad rei
kia imtis radikalesnių reformų, 
išmušti socialkomunistams iš 
rankų ginklą ir nesibijoti blo
kuotis su Neni socialistais. Vie
ni ir kiti kaltino stagnacinj De 
Gasperi centrizmą ir paraližuo-
jančią liberalų ir respublikonų 
partijų įtaką. 

Prieš visuotinį kongresą vyko 
provinciniai kongresai, renkami 
atstovai ir ištiriamos nuotaikos. 
Vos tik pradėjus kongresą pa
aiškėjo, kad kairioji srovė atėjo 
stipresnė; ją rėmė darbininkų 
unijos ir partijos atžalynas. Kon 
grese iš visų srovių buvo karštų 
kalbų ir vienų kitiems kaltini
mų; visi savinosi geriausiai in
terpretuoją rinkikų jiems su
teiktą mandatą ir siūlė atitin
kamai partijos, taigi ir vyriau
sybės, kryptį bei veiklą nukreip 
ta. Ypatingai aštriai laikėsi kai
rioji srovė; dešinioji, nors ir iš-
dėstė savo krypties naudingu-, ^ ^ ^ k a d J A V S a l i P n e Pa" 
mą, daugiausia laikėsi rezervuo- s i e k t o susitarimo nesidėti jei 
tai, nes kairioji savo jaunuoliška j b u s išsiaiškinta, jog jis perdaug 

naudingas komunistams ir pa
vojingas Indokinijos valstybių 
laisvei. 

Iš Mendes - France aplinkos 

buržuazinis fašizmas tai kliu
dęs. Jie dabar mano, kad toks 
krikšč. demokratų palinkimas į 
kairę jų pozicijas sustiprina, o 
katalikus padaro nebeatsparius 
jų propagandai. Togliatti jau 
reikalauja naujų rinkimų, kad 
galutinai „išryškintų" padėtį. 
Dešinė deklaruoja partijos deka-
densą, įspėja dėl gresiančio ko
munistų pavojaus ir kiekvieną 
patrijotą bei antikomunistą kvie 
čia jungtis su jais. 

Stebint iš šalies atrodo, kad 
krikšč. demokratai tikrai rizi
kuoja, nes antikomunistinę ka
talikų masę gali pakrikdyti, o su 
skaldyti sucementuotą ir sufa
natizuotą komunistinį bloką tik 
rai nepavyks. Tam reikėtų imtis 
kaikurių radikalių vyriausybės 
programos punktų pakeitimo, 
tačiau dabartinis vyriausybės 
sąstatas to padaryti negali. Ne-
sitiketina todėl ir kokio nors 
staigaus visuomenės orientavi
mosi, kita kryptimi krikšč. de
mokratų partijai pasukus. Anti
komunistinio bloko sudarymas 
rinkimų atveju bus ir toliau visų 
laukiamas ginklas prieš komu
nistinę agresiją. 

Maldauja Dulles 
atvykti Genevon 

GENEVA, liepos 10. — Šian
dien atvyksta Genevon vadovau 
t i prancūzų delegacijai pats 
premjeras ir užsienio reikalų 
ministeris Mendes - France. Am
basadorius Chavel vakar sutarė 
su Molotovu, kad sekmadienį 
įvyks Mendes — Molotovo kon
ferencija, kurios turinį Mendes 
vakar aptarė su visu kabinetu. 

Didžiausią nemalonumą Pran
cūzijos vyriausybei sudaro betgi 
JAV boikotas, nes neatvykimas 
Foster Dulles ar jo pavaduotojo 
Bedell Smith į paskutinę konfe
rencijos fazę, kada vyks lemian
čios derybos Indokinijos klausi
mu dalyvaujant kitų valstybių 
premjerams ir užsienių reikalų 
ministeriams, yra aiškus konfe
rencijos boikotavimas ir pasa-

Prancūzų pasitraukimas Indokinijoje. — Užleidę priešui be mūšio miestus ir turtingas ryžių p'an-
tacijas, prancūzai naikinę tiltus ir kelius, kad priešas jų nepasivytų, tačiau likimas iš jų pasijuokė 
— priešas Phuly mies.o apylinkėse jiems net už akių užbėgs ir pasitraukimą atkirto. (INS) 

energija dominavo. 
Taip dalykams stovint, De 

Gasperi turėjo surasti visus vie
nijančią formulę. Suartėjęs su 
nuoseklesne kairiąja srove, ku
riai vadovauja Fanfani, De Gas
peri pavyko sudaryti vadinamą 

eina žinia, kad Washingtanas 
maldautas sugrįžti į konferenci
ją atsiunčiant Dulles ar Smith, 

Iniziativa demoeratica su saly- nes jis jaučiąs, kad be jų būvi 
ga, kad iš esmės būtų pasisaky- mo jo derybinės pastangos nebus 
ta prieš blokavimasi su dešinio
siomis partijomis valdžioje. Tos 
grupės priešaky atsistoja De 
Gasperi, dabartinis min. pirmi
ninkas Scelba ir Fanfani. Ren
kant vyriausiąją partijos vado
vybę, 34 vietas gauna Iniziativa 
demoeratica, 7 — kairieji sindi-
kalistai; dešinieji savo kandida
tūras atsiima, tokiu būdu iš par 
tijos vadovybės iškrinta stam
bios figūros; savo kandidatūrą 
atsiima ir kairiųjų vadas Gron
chi. 

Tokiu būdu partijos kongre
sas nustatė ne tiek naują, kiek 
aiškią liniją, tikėdamasis pada
ryti galą nuolatiniams svyravi
mams, kas labai atsiliepia į vy
riausybės veiklą. 

Suprantama, kad ši nauja 
kryptis rado atbalsio kitose par
tijose. Socialkomunistai trium
fuoja ir Nenni siūlo savo para
mą, kartu tvirtindamas, kad jis 
seniai buvo įsitikinęs, jog kata
likai gali veikti kartu su jais, tik 

sėkmingos. Vakar nebūta ženk-
vo spręsti, a r Washingtonas nu
sistatymą būtų pakeitęs. Jei Dul 
les ketvirtadienį ir „neturėjo 
plano" vykti Genevon, tačiau ir 
griežtai nepasakė, kad tai yra 
jau nebekeičiamas nusistaty
mas. 

Guatemalos sukilėliai 
laimėję blefuodami 

TEGUCIGALPA, liep. 10. — 
Guatemalos Ąrbenz režimą išro
vusi iš šaknų sauja pasiryžusių 
vyrų, t rys lėktuvai ir gerai suor
ganizuota propaganda — teigia 
sensacijas gaudą laikraščių at
stovai. 

Sukilimą, anot jų, birželio 18 
d. pradėję apie 200 vyrų, pasi
dalinę į 3 grupes. Iš 54 vyrų su
sidėjusi grupė įėjusi Guatema-
lon iš Hondūras ir užvaldžiusi 
Esąuipulas miestelį. Tai buvęs 
pietinis sukilėlių sparnas. 

Antra panašaus dydžio grupė 
taikiusi į Gualan, o trečioji iš 80 
vyrų atvykusi iš Hog .salos ma
žais laivukais ir išsikėlusi prie 
Puerto Barrios, svarbiausio kraš 
to uosto, per kurį išvežami pa
saulin visi bananai. 

Po kelių dienų tik Esąuipulas 
grupė buvusi nepaliesta, o kitos 
dvi buvusios išblaškytos. Dar 
maždaug 100 vyrų buvo pasiren
gę iš EI Salvador ir Meksikos 
pereiti Guatemalon, tačiau tų 
kraštų organai jiems tai pada
ryti sukliudė, kai apie sukilimą 
buvo pradėta daug kalbėti. 

Planuotus sukilimus pačioje 
Guatemaloje suuodė vyriausybės 
slaptoji policija ir visus pasmau 
gė prieš sukilimui numatytą lai
ką. Beliko veiksminga tik Esąui
pulas paėmusi 54 vyrų grupė, 
kuri pradėjo slinkti pirmyn pa
mažu rinkdama savanorius ir su 
sisiekimo priemones. Sukilėlių 
propaganda tuo tarpu kalbėjo 
apie nesamus dalinius ir nebū
tus laimėjimus. Jiems padėjo ir 
Arbenz propaganda, kuri, nesu
sivokus padėtyje, pradėjo skam
binti apie didelių kariuomenių 
įsiveržimą į Guatemalą iš sveti
mų valstybių. 

Bet kai birželio 30 d. buvo 
paimtas Chiąuimula i r Armas 
pradėjo reikalauti atiduoti be 
mūšio kariškai labai svarbų Za-
capą geležinkelių miestą, sukilė
liai jau turėjo savo eilėse apie 
1,500 vyrų, tačiau be jokios ka
rinės disciplinos. Politinis mūšis 
tada prasidėjo sostinėje ir prie 
Zacapa susiremti nebeteko. Lai
mė pakrypo Armas pusėn. 

Apsiriko pamanę, kad del Kinijos 
delegacijų sukeitimo US nekovos 

NEVV YORK, liepos 10. — JT Kolonijų Globos Tarybai čia 
posėdžius pradėjus, du įvykiai vėl suaktualino Kinijos delegacijų 
sukeitimo problemą. 

Tvirtinant kredencialus, kaip! Z" \ \ ~ \ 
paprastai, čia reikia kiekvieną j R u s a i p a s i r e n g ę k i t a i 
kartą išspręsti balsavimu kuriai 

w///////m 

pasirinktą. 
Sovietams tuo reikalu veikti 

davė progos salų gyventojų pra
šymas tų bandymų ten nedaryti, 
atlyginti jiems praeityje pada
rytus nuostolius ir jų nekil'noti 
iš salos į salą, bet leisti ramiai 
gyventi senose gyvenvietėse. • 

• Izraelio — Egipto pasieny-
Taip atrodo Haooi prietiltis Indokinijoje po prancūzų pasitrau- . . . q a r r v b u armišaudvmas 
kimo iš eilės miestų į pietus nuo Raudonosios upės deltos. Ap- J e J ^ * 0 sar&yDU- apsišaudymas, 
link Hanoi miestą esą išdėstyta 6 Vietminh diviiijos. {INS) ' Yra aukų abejose pusėje. 

Berlyno konferencijai 
LONDON, liepos 10. Čia ma

noma, kad Maskva tuojau pa
siūlys atnaujinti Berlyno konfe
renciją, kai tik JAV ir Anglija, 
su tyliu prancūzų pritarimu, nu
tars grąžinti V. Vokietijai suve
renumą su teise turėti ir tautinę 
kariuomenę, kai bus pavojaus 
Europos Apsigynimo Bendruo
menei tapti realybe, kai gerai 
pasiseks Ho Chi Minh įtvirtinti 
Indokinijoje. 

Tuo tarpu Kremliui nėra rei
kalo deginti tos rūšies parako, 
nes dar daug kliūčių iki Vokieti
jos apginklavimo. Bet viena są
lyga jau kaip ir pasidarė — va
kar čia pranešta, kad savaitę vy 
kę JAV ir Anglijos atstovų pa
sitarimai dėl grąžinimo suvere
numo Vokietijai baigėsi pilnu 
susitarimu ir atitinkamo doku
mento parengimu. Reikalai Indo 
kinijoje, turbūt, komunistam ge 
rai susidėstys, todėl po Genevos 
konferencijos reikia laukti Mas
kvos prašymo atnaujinti Berly
no konferenciją Vokietijos suvie 
n'ijimo ir Europos saugumo rei
kalams sutvarkyti. 

Kad Maskva apie tai galvoja, 
sako viena visai nepastebėta ne-, 
seniai Švedijoje įvykusio „tai
kos kongreso" rezoliucija, kuri 
tikrai buvo Maskvoje redaguo
ta. Ten pasakyta, kad Genevo-
je padaryta pažanga rodo, jog 
naudinga ir reikalinga atnaujin
ti Berlyno konferenciją kaip tik 
galima greičiau. 

Toji konferencija Maskvai 
naudinga — ji yra svarbiausias 
įrankis versti iš šaknų dr. Ade-
nauer vyriausybę ir jo užsienio 
politikos kryptį. Jeigu dar pa
sisektų į Berlyno konferenciją 
įvesti abiejų Vokietijų atstovus 
(Korėjos ir Indokinijos pavyz
dys Genevos konferencijoje ke
lią rodo), tai Maskva tuo reika
lu būtų daug laimėjusi. 

• Milionas parašų jau surink
tas JAV po peticija, reikalaujan 
čia neįleisti raudonosios Kinijos 

d a b a T a ^ i k t o ^ t o ! delegacijos į Jungt. Tautas. 

Kinijos vyriausybei leisti atsto
vauti Kiniją, šį kartą prieš For-
mozos vyriausybės delegaciją 
balsavo Indija ir Sov. Rusija, 
bet įdomiausia buvo tai, kad An 
glija nuo balsavimo susilaikė. 
Tai visiems buvo ženklas, kad 
šių metų JT^^afjoje Anglija bal 
suos už Kinijos delegacijų sukei
timą. I r tuojau prasidėjo skai
čiavimas balsų už vieną i r kitą 
Kinijos delegaciją. Čia jau daug 
kas buvo tikras, kad JAV pasi
priešinimo nerodys ir tas krau
simas bus galop sutvarkytas. 

Niekas, turbūt, nenumatė, kad 
už kelių valandų po Anglijos 
mosto New Yorke prez. Eisen-
hower "VVashingtone atsilieps 
tokiu dramatiškai kategorišku 
„ne". Jo pareiškimas perkūno 
trenksmu nuaidėjęs JT korido
riais, o Londonas tuojau paaiš
kino, kad tuo reikalu politika 
nepakeista — tebegalioja tuo
metinio užsienio reikalų minis-
terio Morrison pareiškimas, pa
darytas 1951 m. birželio 27 d. 
Jis tada pareiškė, kad Peipingo 
režimą reikia priimti į Jungt. 
Tautas, tačiau to klausimo 
sprendimas atidėtinas tol, kol 
tos vyriausybės (kom. Kinijos) 
elgesys nesiderins su JT char-
tos tikslais ir principais. Prie 
JT esančios delegacijos tuojau 
pajuto, kad JAV opozicija bus 
taip gerai organizuota, jog šių 
metų sesijoje niekas to klausi
mo greičiausiai nebekels ( išsky
rus komunistų bloką) ir susirė
mimą atidės kitai sesijai. 

Kolonijų Globos Tarybos se
sijoje Sov. Rusija gerai pašie
naus medžiagos savo propagan
dai, kai bus svarstoma jos rezo
liuciją, įsakanti uždrausti Ame
rikai atominių ir vandenilio 
bombų bandymus Marshalų sa
lyne. JAV atstovas yra davęs vi
sas garantijas, kad gyvento
jams žalos nebus padaryta, o 
už padarytą turtinę žalą bus at
lyginta, tačiau nežadėjo tų ban
dymų ten nedaryti, nes tam rei
kalui nėra pasaulyje geresnės 
vietos už 

Armas išrinktas juntos pirmininku; 
ambasados apsuptos sargybomis 

GUATEMALĄ, liepos 10. — Guatemalos sukilėlių vadas pulk. 
Armas išrinktas valdančios juntos pirmininku, o pati junta suma
žinta iki 3 narių. 

žo tarptautinius įstatymus, leis
damos pabėgėliams turėti gink
lus ir pervesdamos | užsienius jų 
pinigus, kurie, manoma, esą iš 
valstybės iždo pavogti. Dėl šios 
priežasties atstovybės apsuptos 
policijos ir kariuomenės sargy
bomis ir tikrinami visi įeinan
tieji bei išeinantieji, išskjTUS 
akredituotą atstovybių persona
lą* 

Hokkaido apsaugę 
perima patys japonai 

Tikimasi, kad toks dalykų pa
krypimas bus baigęs trynimasi 
ta rp sukilėlių ir po Arbenz nu
vertimo iškilusių karininkų, pa
dariusių taiką su Armas Ir lai
kinai savo žmogui išderėjus jun
tos pirmininko vietą. 

Taikos sutartyje buvo pažy
mėta, kad naujas juntos pirmi
ninkas, dabar prilygstąs prezi
dentui, turi būti išrinktas 15 die 
nų laikotarpyje nuo sutarties pa 
sirašymo, tai yra nevėliau lie
pos 17 d. Pulk. Armas padėjėjai 
tokia išeitimi patenkinti nebuvo 
ir grasino atnaujinti karinį spau 
dimą, kad priverstų reguliariąją TOKIO, liepos 10. - Čia ofi-
Guatemalos kariuomenę kapitu- \ c i a l i a i japonų ir amerikiečių pra 
liuoti be sąlygų. Jos atstovas n e š t a - k a d i k i šh4 m e t u £ a l ° J a ~ 
juntoje buvo pulk. Monzon, ku- poaijos kariuomenė perims to-

i ris yra ir taikes sutarties signa
taras. 

Karinės jėgos abiejų pusių 
yra mažos, tačiau pradėjus vėl 
ginklais, kad ir smulkiais, švais
tytis, galima padaryti ilgai ne
pataisomos žalos ir prarasti už-1 Taip pradedamas gyvendinti 
slėnio draugų simpatijas, atsi-! planas, numatąs laipsnišką JAV 
radusias dėl komunistų grėsmės kariuomenės ištraukimą iš Ja-
pašalinimo. Tikėtina, 'kad tas ponijos, šiai pastarajai susior-
motyvas ir globėjų bei tarpi-1 ganizuojant savas karines pajė-
ninkų patarimai bus reikalus i gas su JAV daiktine ir pinigine 
pasukę taip, kaip jie dabar pa-! pagalba. Amerikiečiai yra su-

nusikišusios 
[ Hokkaido salos apsaugą, o ten 
j dabar esanti amerikiečių divizi
ja bus ati traukta į kitas dalis ar 
net iš Japonijos teritorijos iš
vežta. 

krypo. pratę ,kad geriau duoti japo-
Skelbiama oficialiai, kad Ar- nams ginklų, bet atsiimti iš ten, 

mas buvo išrinktas pirmininku į tinkamam laikui atėjus, savo ka 
vienbalsiai, tai yra visais ketu- j riuomenę. 
riais balsais. Taipgi sakoma, kad 
patys savo noru pasitraukė iš 
juntos du nariai, manydami, kad 
iš 5 narių susidedanti junta yra 
nelankstus organas. Dabar jun-
toje yra šie du pulkininkai ir ma 
joras: pulk. Armas, pulk. Mon
zon ir maj. Oliva. šis pastarasis 
esąs Armas šalininkas. Jei taip, 
tai visa valdžia dabar jau yra 
pilnoje sukilėlių kontrolėje. 

Junta turėtų valdyti kraštą 
iki parlamento ir prezidento iš
rinkimo. Numatyta pirma išrink 
ti steigiamąjį seimą naujai kons 
titucijai priimti, o paskui rinkti 
prezidentą. Rinkimus, balsavi-

Ū kini o atoslūgio 
nemaloni iškarpa 

CHICAGO, liep. 20. — Inter
national Harvester Co. pasiūlė 
darbininkams sutikti sutrumpin
ti visiems darbo savaitę iki 4 
dienų, kad nereikėtų visai atleis
ti daugiau darbininkų, nes kom
panijos gaminių pardavimas ne 
didėja, bet mažėja. 

Kompanija turi visame kraš
te 21 fabriką, gamina žemės 
ūkio mašinas ir sunkvežimius. 
Visuose fabrikuose 1953 m. bir
želio 1 d. dirbo 67,000 darbinin-

Kalendorius 
Liepos 10 d.: Septyni broliai 

kankiniai. Lietuviškas: Ąlytis ir 
Švitra. 

Liepos 11 d.: šv. Pijus I, po
piežius. Lietuviškas: Vilmantas 
ir Šarūne. 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, šilčiau ir 

drėgniau. Temperatūra apie 90 
laipsnių. 

mo teisę palikus t ik rašyti ir 
skaityti mokantiems piliečiams, ku> ° u ž m e t u beturėta tik 58,000 
norima pravesti greit (kaip kraš darbininkų, 
tas nusiramins), bet jų tikriau- Darbininkus atstovaujančios 
šiai nebus tol, kol nebus pareng- unijos kompanijos pasiūlymą 
t a dirva juos laimėti. Į tuo tarpu atmetė — jos norėtų 

Naujasis užsienio reikalų mi-1 geriau pasirinkti darbininkų at-
nisteris įteikė notą visoms sve-l leidimą, nes tada jie gali gauti 
timoms atstovybėms, kur yra nedarbo kompensaciją ir darbo 
subėgusių Arbenz režimo šąli- kitur jieškoti, ko nebūtų visiems 
ninku, su įspėjimu, kad jos lau- dirbant tik 4 dienas. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
* 

— Kongresmanas Busbey, Kersteno komisijos narys, dabar 
būdamas Europoje pareiškė norą, kad visas pasaulis susitartų 
diplomatiniai boikotuoti Sov. Rusiją. 

— Komunistai Indokinijoje vakar buvę labai judrūs ir laimė
ję naujos teritorijos bei pavojingai įlindę į naująsias prancūzų po
zicijas. Iš Paryžiaus grįžęs naujasis vadas gcn. Ely iškilmingai 
žadėjo ginti Hanoi ir kelią į Haiphong. 

— Iš JAV ambasados Prahoje gauta žinių, kad Čekoslovaki
jos vyriausybė visai nereagavo į Washingtono notą dėl paklydusių 
7 amerikiečių karių paleidimo. Bet dar vis turima vilties, kad ka
rius peleis be didesnių kalbų, tik neskubės, nes tuo norės parodyti, 
kad nesibijoma net Amerikos. 

— Buv. prez. Truman vakar išleistas iš ligoninės ir džiaugda
masis kaip vaikas išvyko namo į savo miestą. Kelionėje jo net 
slaugė nelydėjo — tik žmona su šoferiu buvo vieninteliai bendro
sios kelionės dalyviai. 

— P. Korėjos parlamentas vakar patvirtino naują vyriausybę, 
kai ją iš naujo prezidentas pertvarkė pirmajam sąstatui pereitą 
savaitę negavęs pritarimo. 

— Bavariją ir Austriją nusiaubė didelė audra su lietumi. 
Bavarijoje žmones gelbėti padeda JAV kariuomenė. Nepaprastai 
ištvino Dunojus ir jo intakai. Austrijos Alpėse iškrito daug snie
go. 

— Užvakar ir vakar abejuose kongreso rūmuose pasakytose 
kalbose demokratai ir respublikonai kaltino vienas kitą už Indo
kinijos praradimą ir už vairo pametimą Genevos konferencijoje. 

— Peipingo radijas pranešė, kad premjeras Chou En - lai va
kar lėktuvu išvyko į Šveicariją, bet nepranešė kuriuo keliu skren
da. 

http://lllln.it-
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K R O N I K A 

— Gegužės 29 — 30 d. d. Chi 

liepos 4 d. buvo Bal. Brazdžio
nio dukters krikšto motina su 
krikštatėviu dr. A. Kyru. cagoje įvyko ubowling" turny 

ras ir juo nariai atstovai iš kuo — Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
pų buvo labai patenkinti. Da- vėl rengia išvažiavimą j gražią 
lyvavo ir Detroito 102 kuopos apylinkę. Nariai ir svečiai vyks 
nariai. ! autobusu, bet išlaidos ir vieta 

— Detroito LV 102 kuopa bus paskelbta vėliau. Kuopos 
birželio 25 — 21 d. d. dalyvavo pirm. V. Geštautas primena vi-
rekclekcijose, kurios įvyko ne- šiems nariams, kad 36 kuopos 
toli Port Sanilae, Mich., prie susirinkimai vyksta kiekiveno 
Lake Huron. Rekolekcijas or- j mėnesio pirmą ketvirtadienį, va 
ganizavo šv. Antano parapijos j kare 8 vai. Vyčių salėje. Todėl 
jaunimo klubas ir talkininkavo' be jokių paraginimų atsilankyti 
šv. Lawrence parapijos jauni- į susirinkimus turi kiekvienas 
mas. Birželio 19 d. Detroito narys. Šiuo metu kuopa tvar-
LV kuopą aplankė LV 36 kuo-; ko lietuvybės išlaikymo konkur-
pos pirm. Vito Geštautas. 

— Lietuvos Vyčiu Chicagos 
apskrities golfo pirmenybės 
šiais metais bus rugpjūčio 4 d. 
Glen Eagles Country Club. No
rintieji dalyvauti šiame golfo 
žaidime prašomi šaukti J. Jatis, 
tel. GR 6-8105. 

— LV 36 kuopos susirinkime 
liepos 1 d. buvo nutarta, kad 
pradedant nuo rugpjūčio mėn 

so žinias ir jas pasiųs centrui. 

— Vytis Petrulis iš LV 36 
kuopos Brighton Park, susilau
kė iš Now Yorko garbingą vieš
nią — operos solistę Vincę Jo-
nuškaitę - Zaunienę. Jis ją glo
boja lietuviškų dainų plokšte
lių išleidime, kurias šią savaitę 
įdainavo. Netrukus išeis jos 5 
plokštelių albumas. Tai džiugu, 

vaus, galės 
kiekvienam susirinkime bus $5 
dovana. Jei pasitaikys, kad lai
mėtojas nebus susirinkime, tai 

skambės lietuvių namuose ir ra
diofonuose. 

— Šv. Kryžiaus kolegijoje, 
jam vistiek bus duodama pusė VVorcester, Mass., tėvai jėzuitai 
dovanos, kai jis ateis į susirin-! ves katalikiškosios akcijos pa-
kimą. Paskui, jei toks narysį mokas visą savaitę, pradedant 
trauks biletą, laimės jau $5. Tai j rugpjūčio 9 d. Iš jaunimo turėtų 
gražus mostas skatinti narius i gausiai atsilankyti vyčiai, kur Į j į m a s istorijoje Supreme Sav-
skaitlingiau dalyvauti savo eili- Į pamokose bus galima įsigyti ti-
niuose susirinkimuose. | kėjimo tiesų. 

žmogus, kuris turėjo Sintautuo- jisai visuomet rasdavo išeitį ir 

"Supreme Savings" Rodo Kad Taupymai 
Yra Padidėja 4 9 % 

Didžiausias taupymų padidė-

— Vytė Irena Sankutė lie- Lietuvos Vyčiu rengta ' fiSCal 

ings and Loan Association, 
1751-1755 W. 47th St., buvo per 

I no^ai year—metuose baigian-
pos 4 d. išvyko į Kanadą dviems; Amerikos šventė, liepos 4 d., iri čiuose birž. 30, 1954, rodančius 
.savaitėms atostogų. Ji 36 kuo-! piknikas praėjo labai gražiai, 
pos I vicepirm. ir nuolatinė "Vy! Buvo suvažiavę daug vyčių iš 
čio" žurnalo korespondentė. J i ' apylinkių. 

PERGYVENIMAI 

Melskis tik lietuviškai 
A. GINTNERIS, Chicago, Dl. 

turtą iš $10,617,713.36. 

Petras P. Kczon Executive 
officer, pranešė kad padidėji
mas taupymo sąskaitų siekė $2,-
682,152.10, arba padaugėjimą 
virš 49%. Dabartinė dividendu 
ratą yra 3*4% metams už ap
draustas santaupas. Sąskaitos 
"SUPREME SAVINGS" yra 
apdraustos iki $10,000.00. Fede-
ral Savings and Loan Insurance Tikėdamas, kad senieji žmo- gaitė, kai pas mano tėvą Juozą 

nės daugiau supranta, atsimena5 Dėdiną Vaitiekupių kaime jisai Corporation. 
ir brangina savo jaunystės die- buvo atvažiavęs į svečius. Jis Į . . . >VT 4<CITT . . . r . . , " : • . , Naujas moderniškas SU-nų įvykius, kreipiausi į senus Į tuomet dažnai atvykdavo pas 

baigia savo gyvenimo dienas. 
Todėl sutikęs senesnį žmogų 
mėgstu paklausinėti apie tai, 
kas man rūpi ir būtų kartu įdo
mu plačiai visuomenei. 

— Kad esate iš Sintautų, tai 

žmones, kurie gali duoti įdomios 
medžiagos mūsų senosios kar
tos veikėjams paryškinti ir ką 
nors naujo iškelti. Kaip ma
tome, laikas greitai slenka, ir knygę, kuri turėjo baltus ap 
paskutiniai gyvi liudininkai jau taisus. Aš ja naudojausi 50 me

tų ir išvažiuodama pamiršau pa
siimti. Ji man buvo brangi kaip 
knygnešio atminimas ir kartu 
buvau labai įpratusi iš jos mels
tis. Dabar meldžiuosi iš man 
dovanotos maldaknygės, jau Vo-

PETEJl P. KEZON 

Esate kviečiami atidalyti jū-PREME SAVINGS" namas ku-
kaimynus Kasperavičius Atro- j ^ b u y o ^ ^ ^ s u s ą s k a i t ą b e t kuriuo laiku su 
do, kad jie buvo labai artimi gi-j b u y o D i r m a s s y a r b u s v i s u o m e . viltimi kad tai bus pradžia 
minės. Tą dieną kun. M. Sede
ravičius man padovanojo malda-

las yra visuomet mandagus ir 

į buvo pirmas svarbus visuome 
n-škas namas pagerinimui Back, "Taupymo Papročio" pelninges 
of the Yards bendruomeniai. Ji n i a m rytojui. Sekantis persona 
yra pirmoji bendrovė South Si-

pasakykite, ką žinote apie seną! kietijoje mirusi, irgi žymaus 

dėje su "Drive-In auto teller" 
patarnavimu. Ji taippat turi žy
mią dvigubą iškabą su laikro
džiu matomu iš abiejų šonų (iš
tolo. 

patarnauja su šypsena: Ig. Sci-
galski, Pres.; Peter Radcchons-
ki, Vice-Pres.; Peter P. Kezon, 
Secretary - Treasurer; Aldona 
Ferenc, Asst. Secy-Treas.; Paul 
Kubalica, John Krzyskows1ki, 
Frank Poradzisz, Stanį* y Josek, 

knygnešį kun. Martyną Sede
ravičių? — klausiu Antaninos 
Vasiukevičienės - Dėdinaitės. 

— Žinojome, kad jisai yra gar 
sus Zanavykų krašto knygne
šys. Aš asmeniškai jį pamačiau 
tik būdama kokių 15 metų mer-

knygneslo Antano Baltrušaičio -
Antanėlio, kuris būdamas pas 
mus svečiuose 1928 m. ją man 

Pereituose keliuose mėnesiuo 
se Supreme Savings and Loan Steve Dominski, Direktoriai; 
Association ėmėsi veikti atnau- Irene S. Konecki, Jessie Mese-
jinimui apylinkės tarp 33-čios vich; Chester T. Niedzialck; 
iki 55-os ir Racine iki VVestern Margaret Zwarycz, Ann Marie 

padovanojo. Tuomet jisai apdo- j Avenue ir pasižadėjo duoti Glista, Lillian B. Kaliski, Mar-
vanojo visus mūsų šeimos na- $1,000,000.00 paskoloms nau- garet Duggan, Felicia Kiebles 
rius, kurie sudarė dauigau 10 jiems namams bei pataisymams 'ir Helen Tomaszkiewicz, taraau-
asmenų. Nepamiršo žmogus ir i ir atremontavimui namu. tojai. 

nebuvo ištremtas. Jo pagrindi
nis knygų gabenimo maršruto 
kelias buvo Turčinų kaimas, 
Bublelių valsč.. šakių apskr., 
kur netoli Šešupės buvo didelės 
pievos ir negili upė, kurią rei
kėdavo perbristi einant į Prū
sus, — sako A. Vasiukevičienė. 

Siamo dvynukės prieš operaciją. Jos turėjo būti viena nuo kitos 
atskirtos peilio pagalba. (INS) 

samdytos šeimynos, kurie ypa- se savo mažą namelį. Jo pavar-
tingai ilgai jį atminė ir saugojo dės žmonės nežinojo, bet visi 
jo dovanotas maldaknyges. Ji- jį vadino — Bovelninis. Aš jo 
sai tuomet gyveno K. Naumies- pavardę sužinojau tik Chicago-
tyje, o jo žmona dabar gyvena je. Jisai vadinosi Antanas Ur-
VVaterbury, Conn. Taigi, pasi- baitis, bet jisai gavo tokį var-
keitė laikai, ir išmirė tie žmo- dą, nes parnešdavo iš Prūsų bo-
nės, kuriuos dabar taip garbin- velnos, kuri būdavo reikalinga 
gai prisimename. Dar noriu pa- baltinių audimui. Tačiau jisai 
žymėti, ką man pasakė kun. M. nešdavo ir knygas, bet pats jų 
Sederavičius, duodamas knygą į neplatindavo. Paskutiniu laiku 
rankas: jisai gyveno K. Naumiestyje, ga 

— Vaikeli, visuomet melskis vo pensiją ir mirė prieš II Pa-
"susirinkimobtbus * "daromi k a d m ū s ų s e n a s ?***& v e i k ė J a s tik lietuviškai ir saugokis žan- saulinį karą. Jisai būdavo labai 

laimėjimai Nariai kurie daly-1 P e t r u l i s sielojasi ir padeda iš- darų, kad neatimtų... drąsus knygnešys. Ne kartą jį 
traukti biletus ir I l e i s t i v i s n a u J u daim*> kurios su Tuo laiku gyveno ir kitas rusai gaudė, šaudė ir kalino, bet 

PLUMBING - HEATING SERVICE 
Free Et imates 

AUTOMATIC WATEIl H E A T E R S 
General Remodetlng — Modornizing 

Lieensod — Bonded Plumbera 
Darbas atliekamas pigiai Ir •ažinlngai 

O. B. RENNVTANZ 
HAlbrock 5-3451 

B. SERAFINAS, GRouehill 6-G708 

SAVINGS 
AND 

LOAN ASSOCIATION 
1751-55 West 47tii St 

CHICAGO 9, I L L . 

B/m žiwK\̂  
INSURED 

B\ urT0 

YArds 7-3395 

STATEMENT 0F C0NDITI0N JUNE 30, (954 

A S S E T S 
F I R S T MORTGAGE L O A N S $9,352,622.35 
U. S. Bonds — I n v e s t m e n t s 150,000.00 
Fede ra l Home Loan B a n k Stock 115,000.00 
Office Bui ld ing (Less Depr.) 395,819.01 
F u r n i t u r e and F i x t u r e s (Less Depr . ) 64,824.60 
Othe r Asse t s 28,427.75 
Cash on h a n d and in B a n k s 496,738.50 

T O T A L A S S E T S $10.603.432.21 

• • niiiiyT j* 

• • -

L I A B I L I T I E S 
Savings — Inves tmen t S h a r e s $8,351,133.59 
Advances from F H L B 1,100.000.00 
Accoun ts Payab le 7,300.00 
Loans in Process 540,705.28 
Specific Reserves 3,468.39 
Genera l Reserves a n d Undivided P ro f i t s 600.824.95 

T O T A L L I A B I L I T I E S t $10,603,432.21 

PERSONNEL 
IG. SCIGALSKI, President 
PETER RADOCHONSKI, Vice-Pres. 
PETER P. KEZON, Sec'y.-Treas. 
ALDONA FERENC, Ass't.-Sec'y. 
PAUL KUBALICA, Dircctor 
JOHN KRZYSKOWSKI, Director 
FRANK PORADZISZ, Director 
STANLEY JOSEK, Director 
STEVE DOMINSKI, Director 

CHESTER T. NIEDZIALEK. Bookkeep?r 
IRENE KONECKI, Head Teller 
JESSIE MESEVICH, Teller 
MARGARET Z\VARYCZ, TeUer-Steno. 
ANN MARIE GLISTA. Stcnographer 
MARGARET DUGGAN, Clerk 
LILLIAN B. KALISKI. Teller 
FELICA KIEBLES, Teller 
HELEN TOMASZKIEVVICZ, Teller 

BE LIKĘ YOUR NEIGHBORS 
"Save The Supreme Way" 

Current Dividend Rate 

Per Annum 
Savings 

Sophie Barčus Piknikas 
SEKMADIENĮ, LIEPOS-JULY 11-tad., 1954 m. 

LIBERTY GROVE 
W I L L O W S P R I N G S , I L L I N O I S 

Nuoširdžiai kviečiame visus mūsų radio valandų klausytojus ir rėmėjus būti su mumis rytoj liepos 11-tą dieną, Liberty Sode Kalba SOPHIE BARČUS 
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D R A U G A S 
THE LTTHUANIAN DAILY FRIENl 

8. Oakley Are,, Chlcago h, UI. Tel. VTrgfnla 7-flfllO; 7-6041; 7-6«42 
Kntered a* Second-Class Matter March 31, 1916, at Chlcago, Illinois 

Under the Art of March 8, 1879. 

Member of the Cathollc Press Aas'n 
Putllahed dally, ezcept Sundays, 

by the 
Llthuanlan Cathollc Press Soclety. 
PRENUMERATA: Metama 
Chlcag-oj ir Ciceroj $9.00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Užsienyje $11.00 

SUBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde ef Chlcago 
$9.00 per year in Chlcago & Cicero 
$8.00 per year ln Canada 
Foreign $11.00 per year. 
H metų 3 rnen. 

$5.00 $2.75 
$4.50 82.50 $1.00 
$6.50 $3.00 $1.35 

GORDIJAILS MAZGAS 
(Arba neišaiškinama Vakarų pasaulio politika) 

PRANYS M1MSNAB, Kanada 

prieš įvykusį faktą, tuomet an
glai dargi pasiskubina ir jų rau
doną vyriausybę patys pirmieji 
pripažinti. Taip buvo su raudo
nosios Kinijos valdžia. 

Mūsų lietuvi^foji liaudie iš 
seno žino labai įtikinantį apsa
kymėlį vienybės reikalu, kada 
mirdamas tėvas savo keturiems 
vaikams padavė šluotražį ir lie
pė perlaužti. Deja, nė vienas iš 

Esame girdėję (ir gal beveik kaip karo grobį mūšio lauke iš 
visi!) apie neatmezgamą Gor- šiaurės Korėjos fronto. Tai bu-
dijaus mazgą. O tai, maždaug, vo tarytum Amerikos "repetici-
ir vakariečių politikos fronte.! ja", norint atverti akis savo są-
panašūs dalykai nūdien vyksta jungininkams. 

\fIįį?j Vakarų sąjungininkai dažnai pa. Dabar gi, paaštrėjus kovoms!vaikų to nepajėgė -padaryti, 
sineša savais keliais, tarytum Indokinijoj ir raudoniesiems be- Kuomet šluotražis buvo išleistas 
toj pasakėčioj gulbė, lydys ir. baigiant prancūzus visiškai pri- atskirais virbais, vaikai lengvai 
vėžys: vienas iš jų kyla j vir- remti prie sienos, Vakarų pa- su jais susidorojo. Taigi, tik vie 
šų, plasnodamas sparnais, kitas šaulio sąjungininkai vėl pradėjo nybėje galybė. Ir šiuo atveju, 
ropoja atgal, o trečias (pasaky-j vaidinti gulbės, vėžio ir lydžio j nereikia būti dideliu pranašu, 
tume — lydys) neria tiesiai į istoriją. Pvz., anglai, o dar ne- kad prie tokios vakariečių "vie-
vandenį. Taigi, dažnais atve- labai seniai ir Kanados užs. reik. Į nybės" už dešimties metų (jeigu 
jais sutarimo jokio. I r tik prie ministeris aiškino apie tą nelem- nekils karas ligi tol) raudonųjų 
tokio vakariečių "bendro prieš- tąjį Indokinijos karą, prieidami j jėgos greičiausiai jau stovės 

Skaitai "Dirvą" "Vienybę" "L Lietuvą" ir netiki kad tie i komunistinio fronto" raudonieji išvados, jog tai nesąs koks nors prie Anglijos, Prancūzijos, Itali-
laikraščiai būtų redaguojami žmonių, norinčių dirbti bendrą Lie-j b a i ^ P ^ e i t f i S ^ l ^ j ? ? ? * _ ^ _ " S ^ . * P t a i | i o s * S a l n e t Amerikos vartų. 

tfncfcg rotFP.rmro PADARINIAI 

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

Vyrai, susivaldymo ir rimties! 

* m • • 'f "u" AT ~ ~ 7 " i A -Z t n m u u u i k M l i nų žmonių. Jie 800,000,000 pa-
tuvos išlaisvinimo darbą. Atrodo, kad jie tam ir leidžiami, Į * ^ f , . J, . , f,. jog trukdytų vienybę lietuvių tarpe. Tą patį tenka pasa
kyti ir apie tų laikraščių "aidą" — tautininkų "Margutį" ir jo 
radijo valandą. Ne be reikalo visa eilė mūsų organizacijų matė 
reikalą net protestuoti prieš mūsų vienybės skaldytojus. 

Tie laikraščiai ir jų chieagiškis "aidas" tos kenksmingos 

vergtųjų jau turi. Taii ar betoli 
:r* tūkstantis milionų?... 

Kas gi karus sukelia, kas 
juos kursto? 

Objektyviai galvojančiam net 

būtų puolama Malajai, Hong - ižinoma, jeigu nebus ir dar blo-
Kongas, reikalas būtų kitoks, giau... 

lietuvių vienybei palaikyti linijos laikosi nepaisant to fakto, kad. i r p a p i g t a m eiliniam žmogeliui 
tautininkų grupės žmonės įeina ir į Vliką, ir į Altą. Iš šalies 
žiūrint, atrodo, kad jie tam ten ir įeina, kad atitinkamomis pro
gomis tuos veiksnius iš vidaus galėtų sprogdinti. 

Laikantis šiandien labai nepopuliaraus ir net žalingo mūsų 
tautai vadistinio nusistatymo, tautininkų grupė, jų vadai, laik
raščiai ir chieagiškis "aidas" savo vadistinei politikai palaikyti 
ir ją mūsų tautai primesti, pasirinko St. Lozoraitį, besidangs
tantį jokios reikšmės neturinčia Urbšio telegrama ir norintį vai
dinti vyriausiojo tautos vado vaidmenį, neturint tam reikalingų 
tautos įgaliojimų ir net kvalifikacijų. To nepaisant, tautininkų 
spauda jį liaupsina, jo neveikią teisina, jo žygius, nors jie būtų 
ir netikslūs, ir tautos vieningumui kenksmingi, į padanges kelia, 
kuomet Vliko didžiausius ir naudingiausius Lietuvos laisvinimui 
atliktus darbus su purvais maišo. Ar ne taip įvyko su Vliko lai
mėjimais Bonnoje ir kaikuriais kitais įvykiais? 

Mūsų visuomenėje kilo didžiausias pasipiktinimas, kai buvo 
paskelbta, jog S. Lozoraitis protestavęs Vokietijos vyriausybei 
dėl dr. Karvelio paskyrimo ir pripažinimo Lietuvos delegatu prie 
Vokietijos vyriausybės. Dabar, pajutus, kaip visuomenė tuo pik
tinasi, bandoma įtikinti, kad tokio protesto nebuvo. Jei jo ir ne
būtų buvę, tai susidariusią padėtį nedaug tai tepataiso. Geručio 
sauvališkas paskyrimas Bonnai, piktas ir faktus iškraipantis Lo
zoraičio komunikatas spaudai, pakankamai yra pakenkęs Lietu
vos laisvinimo reikalui ir tautos vienybei, kad visuomenė turėjo 
ir turi pagrindo ne tik piktintis, bet ir protestuoti. Iš Lozorai
čio, pretenduojančio į "šefus", buvo laukta, kad jis vykdytų pir-

yra visiškai aišku, kas šiandieni
nius karus sukelia, kas juos 
kursto, finansuoja, remia gink
lais, amunicija ir pan. Gaila, 
tik Vakarų pasaulio politikams 
šis klausimas "neaiškus". Kilo 
karas Korėjoje — vakariečiams 
"nebuvo aišku", kas tą karą su
režisavo, kas jį rėmė ir t.t. Kai 
tarp paimtojo karo lauke rau
donųjų grobio didžiulė dauguma 
ginklų buvo randama su rusiš
kais užrašais, ir tuomet vaka
riečiams dar nebuvo aišku, ypač 
anglams, prancūzams, italams 
ir kt. Amerikiečiams gal kiek 
aiškiau buvo. Gal prisimename 
dar iš anų laikų, kuomet laik-

Gal jie tuomet pasakytų, jog tai 
yra anglų karas, bet dabar — 
juk jų "neliečia". Tai Indokini
jos, na, ir prancūzų karas. Tuš
čia jų... 

Taigi, labai gaila, kad ligi šiol 
žymiausi Vakarų sąjungininkai 
tokių paprastų reikalų dar ne
gali suprasti, kad — nežiūrint 
kur raudonieji sukelia neramu
mus, nežiūrint kur jų sukursty
ti žmonės pradeda kariauti — 
tie karai yra. visų karai, kitaip 
sakant, jie visiems, ypač laisvo
jo Vakarų pasaulio sąjunginin
kams, lygiai ir vienodai turi rū
pėti. Nesvarbu kur raudonieji 
kariauja — Korėjoj, Indokinijoj 
ar kitur — visvien tai yra jų pa
sirinktas kelias, pro kur jie turi 
priartėti prie pačios Anglijos, 
Prancūzijos ir net prie JAV. 

Taigi, besiginčijant, beside
rant, bevažinėjant ir bekonfe-

Pas vakariečius nūdien įsivieš 
patavusi keista idėja. Jie šau
kia ir siekia tik taikos ir taikos. 
O kokia kaina — jiems nesvar
bu. Gaila, tuo šauksmu raudo
nųjų nesušvelninsi. Jie turi sa
vo, programą ir ją vykdys. Ar 
šaukia, ar nešaukia Vakarai tai
kos, visvien jie turės kariauti 
su raudonaisiais, jeigu nenorės 
ir patys būti pavergti. Ir be rei
kalo jie tam baisiajam slibinui 
graibo tik už uodegos tai Korė
joj, tai Indokinijoj, tai dar ki
tur. Vakariečiai turėtų smogti 
tiesiai į slibino galvą — tuomet 
ir jų kovos rezultatai būtų ki
tokį. Gi už uodegos slibiną be-
gnaibant, jam tik didesnis apeti-

Plytos ir tinkas prasimušė pro lubas iš kaimyno namo, kuris 
buvo tik mūro siena atskirtas, į Betty Cox namą, Faile n, Neva-
doje, žemes drebėjimo metu, kai ji, laikydama alpstančią duk
terį nebežino ką daryti. ( I N S ) 

nizaciją, tikisi su laiku paimti | Lengvatos mokykloms 
visą tos organizacijos kontro- ' 
lę. J. Braz-nis Augščiausias Philipinų tribu

nolas patvirtino žemesnio teis
mo nuostatą, kad to krašto ka

tąs kyla, o jo gyvybei — pavo-j Dalyvavo 55 suvažiavimuos talikų mokyklos neprivalo mo-
jaus jokio. Gaila, vakariečiai vis j Jaučiamas Katalikų Bažnyčios keti valstybinių mokesčių, 
dar to nežino. Taigi, jų politi-1 stiprėjimas. Neseniai išleista-
ka — tikrai neatmezgamas Gor-
dijaus mazgas.. 

raščiuose buvo nuotrauka JAVjruojant tarp savęs, raudonieji 
atstovo Jungtinėse Tautose, be- j vis žygiuoja tolyn, gilyn. O kai 
demonstruojančio kitiems sovie-' jau kuris kraštas užkariauja-
tišką automat. šautuvą, paimtą ' mas ir demokratijos pastatomos 

Blogai, kai kaikurie veiksniai pameta nuovoką apie savąjį 
vaidmenį, dar blogiau, kai, pasekę ambicijas, išeina kenkti visam 
tautos interesui. Gaila, kad jie nejaučia tuo būdu atsistoja prie 

mesnius susitarimus su Vliku, jį paremtų, o nebandytų kenkti | gėdos stulpo, užsitraukia kenkėjo dėmę." 
jo žygiui, kuris Lietuvai buvo reikalingas ir naudingas ir kuriuo 
buvo daug laimėta. Šitokios paramos, o ne plūdimo ir šmeižtų, 
laukta ir iš tautininkų grupės žmonių bei jų spaudos. 

me veikale "Activities of the ftreštai Čekoslovakijoje 
Holy See in 1953" turin- , š e e k o s i o v a k i i o s a t ė j o ž i n i g , 
ciame 475 psl., pažymėta, kad k a d t e n b a l a n d ž i o i r g e g u ž ė s 

mėnesiais raudonieji areštavo 
apie 140 kunigų. Pats Prahos 

praeitais metais šv. Sosto at
stovai dalyvavo 55 tarptauti 
niuose suvažiavimuose. 

"Valstybinis tęstinumas M 

Šitokia antrašte Kanados lietuvių savaitraštis "Tėviškės Ži
buriai" parašė vedamąjį straipsnį, kurį dėl jo aktualumo mes 
ištisai perspausdiname: 

"Keistas ginčas vyksta mūsuose nūdien. Kaikas šaukia esą 
valstybinio kontinuiteto saugotojai, o tai priklausą nuo išsaugo
jimo valstybinio aparato likučių autoriteto. Tie likučiai — ke 
lėtas diplomatinių atstovų ir jų pačių pripažįstamasis šefas — 
dėl to turi pirmauti visame lietuviškajame gyvenime bei vainikuo
ti laisvės kovos organizaciją. Jau keli metai dėl to ginčijamasi 
ir išeities nerandama, nors valstybinio kontinuiteto svarbos nie
kas ir neneigia. 

Reikia betgi susitarti dėl pačių pagrindų. 

Niekas, turbūt, negalėtų ginčyti, kad pagal mūsų epochos pa
žiūras neginčijamą teisę laisvai gyventi bei sukurti savo valstybę 
turi tauta. Iš tautos teisės gyventi laisvai išplaukia valstybės eg
zistavimo teisė. Ir nepriklausoma Lieuva turi būti ats tatyta ne 
dėl to, kad ją kaip valstybę daugelis pasaulio valstybių pripažįsta, 
ne dėl to, kad dar gyvi kaikurie jos apdaro likučiai, bet dėl to, kad 
lietuvių tauta nori ir turi teisę gyventi. Valstybė yra tik tautos 
įrankis savojo gyvenimo laisvei laiduoti. Tad keista, kai prade
dama teoretizuoti, jog aparato likučiai turi pasilaikyti Lietuvos, 
t. y. ir lietuvių tautos atstovavimą prieš pasaulį, kad tiems liku
čiams turi subordinuotis visi veiksniai. Mūsų galva, turi būti 
priešingai. Valstybės aparato likučiai turi subordinuotis aiškiai 
tautos valiai vesti kovą dėl laisvės, o tos valios — politinio tautos 
nusistatymo reiškėju yra iš rezistencijos išaugęs tautos orga
nas — VLIKas. Žtinoma, jis neturi priverčiamosios galios, bet 
tai atstoja jo autoritetas, išplaukia iš didžiųjų uždavinių. 

Komunistai smukdo žemės ūk] 
Komunistinės Kinijos finansų ministeris Teng Hsiao-ping, 

kalbėdamas Peipinge apie valstybinį biudžetą pažymėjo, kad 1953 
metai žemės ūkio gamyboje buvę nelaimingi. Buvę suplanuota 
pakelti žemės ūkio gamybą bent 22 nuošimčiais, bet įvykę kaip 
tik priešingai: gamyba skandališkai susmukusi. Tokio susmuki
mo priežastis, kaip tvirtina ekspertai, esanti komunistinė san
tvarka, žemės ūkio kolektyvizacija ir t t . Taip yra ne tik dabar
tinėj Kinijoj, bet ir visur kitur, kur komunistai yra pasigrobę 
valdžią. 

Sovietai sugrįžo 
Tarptautinė Darbo Organiza-

ciaj yra įkurta 1919 m. 1946 
m. organizacijos veikla pripa
žinta JT. TDO uždaviniai: ge
rinti pasaulyje darbo sąlygas, 
kelti gyvenimo standartą, rem
ti ekonominį ir socialinį pasto
vumą. 

1939 m. rusai pasitraukė iš k o p l y č i o j e jį d r a u g e s u s a V o vy- V e i k a l ą p a r a š ė H i m t e r k o i e g i 
tos organizacijos ir tik po 15 į n s e k m a d i e n į i š k l a u s ė š v . j f i . Į ^ mįJdmtaa G N S h u s t * r 

Prezidentiene vienuolyne 
Prancūzijos prezidento žmo

na Madame Rene Coty, nuvyku
si į Le Havre, visų pirma aplan
kė Mercy vienuolyno seseris, 
kur ji ėjo į mokyklą. Ligoninės 

arkivyskupas Juozapas Beran, 
daug kentėjęs nuo nacių, dabar 
yra areštuotas bolševikų. 

Už geležines uždangos 
New Yorke, Macmillan bend

rovė išleido įdomią knygą "Re-
ligion behind the Iron Curtain' 

Sukaktuvinis mėnuo 
Liepos 12 d. sueina 45 metai, kai buvo išleistas į pasaulį pir-

metų vėl panorėjo įstoti į ją, 
kurią sovietai iki šilo vadino 
"imperialistinių karo prekiau
tojų įrankiu". 

Darbo organizacijos atstovai 
mano, kad sovietų sugrįžimas 
padarytas dviemis išskaičiavi-
vimais: sovietai tikisi per Tarp
tautinę Darbo Organizaciją ves
ti komunistinę propagandą bei 
plėsti savo agentų tinklą tuose 
kraštuose, kur dar yra žemas 

, jos prezidentas G. 
snJ- ' Be kitų dalykų, jame aprašoma 

I ir padėtis Baltijos kraštuose. 
Studentai gaus $ 2 0 0 , 6 0 0 Lietuvoje. Dėl kaikurių dalykų 
Vysk. Loughlin augštesnio- būtų galima suabejoti, ar auto

sios mokyklos auklėtiniai Brook j r ius tinkamai interpretuok, 
lyne šiais metais gauna įvairių 
stipendijų ir premijų už $200,-
600. 

75 metai vienuolyne 
Sesuo Marija Paulina, šaritė 

vienuolė, Greensburge, Pa., at-masis "Draugo" numeris. Tai buvo 1909 metais. Pirmuosius tris j pragyvenimo lygis, kur dar nė-
metus "Draugas" ėjo VVilkes Barre, Pa. 1912 m. persikėlė Chi- | ra išsivystę ir antra, rusai, įsto-j šventė savo 75 metų vienuoliš-
cagon. Dienraščiu pradėjo eiti 1916 metais. I darni į Tarptautinę Darbo Orga- ! ko gyvenimo sukaktį. 

pvz. dėl tariamo Lietuvos vys
kupo dalyvavimo "taikos" suva-
žiame Maskvoje. 

Vergijos pančiai tepaliečia ran 
kas; tik mintis padaro žmogų 
laisvą ar vergą. 

-Franz GriUparzer 
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Šaričių bažnyčios — angoje į gatvę. Gal kartais šven-1 akių skrybėlaitės vualį, vėl pakėlė jį, ir pabučiavo savo 
toriuje. Dieve, kaip tu jį pažinsi ? — dabar kai buvo | draugę. 
pasakius vietą, ji vėl gailėjosi, bet nebuvo kur pasi- Palauk, — pasakė ta, ir nusiėmė nuo galvos 
traukti — ji tiktai galvojo, kaip išaiškinti. — Aš ne-1 gobtuvą, pasižiūrėk, jis panašus į mane, ir labai 
žinau | šviesus, vidutinio ūgio. — Jos balsas sudrebėjo: — 

— Pasakyk man ką nors, kas jam būtų sava, ir ' J i s ^ v e n a Vokietijos pusėje, prie sienos — dabar, 
nustebinančio, kad jis pažintų, ir kad aš pažinčiau. Ko J e i S u J Jpagau tų . J i s mano brolis, — tyliai pasakė: 
aš galiu paklausti jį, kad žinočiau jo atsakymą esant 

(Tęsinys) 

Jis sėdi ten, kur paliktas, jis palenkęs galvą sėdi. 
Ne, ne tai, kad jį slegia paveikslai ir gražūs dalykai — 
jis galvoja apie ją, ir apie jos motiną. Motina laukia 
— galvoja jis. — Kad tik ji greičiau apsirengtų, aš bi
jau būti čia, aš bijau, kad motina neįeitų. Kad tik grei-

Valstybinis kontinuitetas yra beabejo saugotinas, tačiau ne | čiau ji išvestų mane. 
kaip sau tikslas, ne kaip lemiantis veiksnys, bet kaip vertingas 
politinės veiklos instrumentas, kaip priemonė, dažnai galinti teikti 
patogių galimybių veiklai. Išlikę valstybės aparato likučiai reika
lingi ne lietuviškosios visuomenės gyvenimui tvarkyti, bet tik 
padėti tos visuomenės politinei veiklai už savybės ribų, o pačioje 
savoje visuomenėje jie gali turėti tik tokio vaidmens, kiek tie 
žmonės turi autoriteto. Mūsų atvejy, deja, tas jų vaidmuo tegali 
būti menkas, o jų vedama kova jį daro net neigiamu. Mūsų ponai 
diplomatai turėtų tai prisiminti. Nemalonu, kai tenka priminti tai 
iš šalies, bet, deja, reikia. 

Po bolševikinės revoliucijos pav. dar eilę metų veikė Kerens
kio vyriausybės atstovybė Vašingtone, Jugoslavijoje caristinės 
Rusijos ambasada išliko iki pat šio karo laikų. Bet argi tos at
stovybės suformavo anų valstybių pažiūrą į Rusijos problemą? 
Lenkai šiandien turi egzilinę vyriausybę (kuri temoka rietis su 
tremtinių masėm), bet ar daug ji padarė Lenkijos bylai iškelti. 
Pasaulyje pažiūrą į Lenkijos klausimą suformavo 19 a. politiniai 
pabėgėliai, o gilina ją dabartiniai išeiviai ir tremtiniai — ne ofi
cialūs organai. 

Ji gi skuba rengtis — dabar langai užlaidyti ir 
šviesa uždegta, jos pasižiūri gerai į viena kitą, ir ji 
sako: 

— Išeina netikėtai gerai: mano svečias yra ko
munistas, dalinai valdžios žmogus, niekas neįtars ma
nęs nei stebės ką darysiu. 

Tačiau tai išgąsdiną svetimąją, t a žinia, ji pasi
traukia, instinktyviai ji prisiglaudžia prie sienos palei 
langą, ir tyli. 'šeimininkė mato tai, supranta, ir pasako 
ramiai: 

teisingą? 
Viešnia galvojo, ji manė, jog plyš galva, bet taip 

ji buvo šiandien pametusi save, jog nieko nesurado, ir 
ji sukando lūpas: — Taip galima tiktai pražūti, — 
mąstė ji, ir ji tiktai sumojo: 

— Paklausk, kur gyvena Viktorija, ir atsakymas 
turėtų būti — Kauko 14-mano adresas. 

— Kai tik aš išeisiu, — sako šeimininkė, — apsi
vilk mano drabužiais paltu — jeigu tau būtina išeiti 
iki grįšiu — ir jeigu sutiksi mano motiną ar tarnaitę, 
pasakyk, kad mes draugės, ir tave čia palikau. Nesi
rūpink, ir ateik kai galėsi — pasakysiu kaip buvo. Bet, 
jeigu neturi kur dėtis, jei tau reikia slėptis — pasilik, 
mes galėsim kur sugalvoti. Čia — aš nepasitikiu bro
liene — ne dėl blogo noro, bet ji nerūpestinga. 

— Nesirūpink, — sako viešnia, ir dabar yra rami 
— aš turiu vietų — tačiau į darbą vargiai grįšiu. Ma-

— Jis man nėra niekas — tai kiti reikalai. Pa- | tysiu, ar galiu. Dabar — 
galvok apie mano tėvą, ir tikėk manim — aš tik at
liksiu savo mažą dalį visų mūsų reikalui. Sakyk, kur 
rasiu žmogų, kaip jis atrodo, kaip apsivilkęs? 

— Kaip? — kartoja svetimoji, — aš nežinau — 
juk aš pati turėjau jį sutikti, drabužiai nereiškė man 
nieko. — Ji yra nusiminusi, ji žiūri į laikrodį, bet nie
ko kito nelieka tiktai pasitikėti. — Kaip tu jį pažin
si? -p- Ji dar svyruoja, paskui griežtai sako: — Prie 

— Einu, — sako šeimininkė, ir staiga viešnia sa
ko: . 

— Bet tu sergi, kaip bus, jeigu suklupsi gatvėj, 
kaip bus? 

— Kaip galėčiau suklupti, — šypso išeinančioji aš 
gi turiu už ko laikytis. Duok. Ne — sako, — įdėk po
pieriuką j voką ir užlipink. — ir tada ji paima, sukvė-
pina, ir įsikišo į pirštinę. Ji pasiėmė muitą, nuleido ant 

Ir žinau, kad mano tėvas tikrai buvo mane iš
siuntęs-} sodą, šiandien — pasakė šeimininkė, ir išėjo. 

Ji lipo laiptais — ne, niekas nesitraukė skubiai, 
niekas nebuvo čia lipęs, niekas nesiklausė — jis ne
buvo pasitraukęs iš vietos, jos svečias, ji nusišypsojo: 

— Ar ilgai rengiausi? — Jūs neįsivaizdinate, kas 
mane dar sutrukdė: ten pas mane sėdi mano kūdikys
tės draugė, tokia, žinote, man kaip sesuo — ir verkia, 
kad norisi padėti raudoti. Jis yra neištikimas jai, ma
tote. Ji nenori jo daugiau matyti, jis gali sau dabar 
duotis Laisvės Alėja, kur buvo skyręs pasimatymą, ji 
neis, jokiu būdu. — Jis šypsojosi suprantančiai, ji ma
to, kad jam gaila to savo nežinomo dalios brolio, kuris 
vaikščios ir lauks bereikalo, jis pasako, ir pats pagal
voja, kaip gimnazistiškai: — 

— Mergaitės yra žiaurios. 
— Jūs manot? — sako ji ir žiūri pro vualį, ir jam 

noris apkabinti ją. — Bet aš netikiu į tokius amžinus 
išsiskyrimus, — trauko ji pečiais tuomet nerašoma 
laiškų — o ji ką tik taip padarė, ir dar klausė, kaip 
skaudžiau ištarti paskutinį sudiev. O, jeigu išsiskiria 
— nerašo laiškų, ar ne? Tiktai nenueina — jeigu taip 
raštiškai barasi, tai tiktai žaidimas — aš taip pasa
kiau jai, tačiau tokiais momentais, ką padeda sakyti? 
Ar galėjau nepatarnauti ? Atiduosiu. Ar jūs kada per-
davinėjote draugo laiškus jo mielajai, taip, ties trečia, 
ketvirta klase ? O gal jūs jau tada tesirūpinote pasau
lio pertvarkymu? 

(Bus daugiau) 
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Motoriste ••• 
II r i v e r s . . . 
AlH'iitiioii! 

k? 

JUSTAMOMENT! 
READING THIS PAGE 
MAY HELP YOU TO--

W H E N AN ACCIDENT OCCURS T O A CHILD — ITS BAD — VERY BAD 

W H E N IT HAPPENS T O Y O U R CHILD — ITS HORRIBLE! 

IT CAN CHANGE A HAPPY FAMILY'S SMILES . . . 

LIKĘ THIS — TO A DOCTORS FROWN — LIKĘ TH 

A CHILD'S 
LIFE! 
(MAYBE YOUR OWN) 

Likę other big citiąs...Chicago's death and accident 
rate affecting Children and motorists...is High...VERY 
High! \Vhat can YOU do about it? YOU can be AL-
WAYS ALERT...EVER ALERT...TO ALWAYS DRIVE 
CAREFULLY — and MORE and MORE CAREFULLY. 
"The Child Ran Right In Front Of My Car" says one hor-
ror-stricken driver. But the fact was, his car was going 
too fast to stop in time! Another says "I Stopped As 
Soon As I Could"... but, the fact was — his brakes were 
in such shape that he couldn't stop soon^nough. 

Mr. Motorist, here are some safe drivlng rules to fol
io1^ First — Drive slowly wherever children are playing. 
Second — J>e Ever Alert, children movė ąuick and often 
they don't think. Third — Always keep yourcar in top-
condition... accidents that happen because of negligent 
automobile care are the most unforgivable of all! Read 
the "Safety Don'ts" below... they may help you to save 
the life of a child... maybe your own! 

DRIVE MORE CAREFULLY...CHILDREN SHOULD RE SEEN - NOT HURT. 
D O N T 

1. Don't walk across streets between intersections 
except where a mid-block crossing is marked. 

2. Don't walk across a guarded intersection except 
when authorized by a green light or policeman. 

3. Don't drive faster than the speed limit permits. 
4. Don't drive when you've been drinking. 

5. Don't forget—the PEDESTRIAN has the right oi 
way at all intersections, except against a red light 
or a policeman's signal. 

6. Don't forget—the MOTORIST mušt come to a full 
stop at every red signal and stop sign. 

7. Don't park illegally—don't double park. Don't 
park on streets that carry streetcars or buses nor 
on through streets between 4 and 7 A.M. 

ILL. MOTOR TRUCK 
OPERATORS ASS'N 
30 N. La Salle Street 

Tel. RA 6-4625 

S A F E W A Y 
TRUCK LINES, INC. 

4125 S. Emerald 
FRontier 6-1011 

ALL STATE 
VAN L I N E S 

1805 W. Lawrenee A ve. 
AR 1-4747 

Chicago, 111. 
C H I C A G O — 

KANSAS CITY 
FREIGHT LINE 

5331 S. Keating Avenue 
Tel. RE 5-4646 

SUPER xMOTOR 
SERVICE 

201 VVest Monroe 
DE 2-2637 

R I N G S B Y 
TRUCK LINES, INC. 

4001 S. Wentworth Ave. 
Tel. WAgncr 4-2300 

Long Transportation Co 
1455 S. Nevvberry 

CAnal 6-1100 
5890 E. Dunes Hy., 

Gary, Ind. SA 1-4244 
CLIPPER TRANSIT 

CO. 
3047 S. Cicero Ave. 

Cice ro , 111. 
BIshop 2-2505 

MERCURY MOTOR 
FREIGHT LINES, INC. 

2100 W. Kinzie 

MOnroe 6-3874 

MELVIN TRUCKING 
CO. 

1257 S. Talman 
CRawford 7-7500 

KEESHIN MOTOR 
EXPRESŠ CO., INC. 

221 West Roosevelt 
WAbash 2-5100 

Z I P P R I C H 
CO. 

1242 N. Clybourn 
MO 4-3626 

J. B. REED MOTOR 
EXPRESS, INC. 

712 N . F a r n s v v o r t h 
A u r o r a , 111. 

Phone BIshop 2-1468 

ILLINI R E E F E R 
TRANSIT 

556 West Polk 

WAbash 2-1593 

GERARDO & SON 
MOTOR SERVICE 

1308 N. Ridgeway 

G. M. C. TRUCK & 

COACH DIVISION 
5230 W. Roosevelt Road 

ES 9-1500 

LOWE & SON 
AUTO REPAIR 

5205 S. Wabash Avenue 
DR 3-9885 

Mr. Tom Lowe 

R E L I A B L E 
TRUCKING CO., INC. 

1850 S. Normai 
139 N. Clark Street 

Executive Office 
CEii. 6-4178; CAn. 6-5510 

AIRWAY MOTOR 
SERVICE. INC. 

3522 Martens 
Franklin Park 

GLadstone 5-6210 

SIMS MOTOR 
TRANSPORT 
LINES, INC. 

600 W. 138 Riverdale 
COmmodore 4-7900 

L A V E R Y 
TRANSPORTATION 

CO., INC. 

7420 S. Ashland Avenue 
RE 7-8361 

GRAND RAPIDS 
MOTOR EXPRESS 

3455 S. Cicero 
Cicero, 111. 

BIshop 2-1793 

D E A L E R T Š 
TRANSPORT CO. 

12933 S. Stony Island 
Avenue 

MI 6-1500 

NATIONAL TRAILER 
CONVOY, INC. 

1619 E. 95th Street 

ESsex 5-9544 

NORTH HARLEM 

AUTO REPAIR 
3640 IV. H a r I n u A v e n u e 

TU 9-1970 
A. & M. TRUCK & 
TRAILER BODIES 

3359 S. Morgan 
LA 3-3775 

W I L L E T T 
MOTOR COACH 

COMPANY 

700 S. Desplaines Street 

CADILLAC MOTORE 

CAR DIVISION 
CHICAGO BRANCHES 

"STROMBERG BROS. 
Authorized 

Studebaker Dealer 
1522 W. Lavvrence 
Phone U P 8-6574 

WM. N. ERICKS0N 
President 

Board of Commissioners 
of Cook County 

County Bltlg., Chicago 

Commissioner 
FRANK B0BRYTZKE 
County Commissioner 

of Cook County 

J0SEPH F. R0PA 

Recorder of Deeds 

STRICK COMPANY 
Mfg. Aluminum 

Semi-Trailers and Bodies 

9300 S. Drexcl 
ESi;e;; 5-7112 

P R U C K A 
TRANSPORTATION, 

INC. 
2550 Wcst 26th Street 

CL 4-2700 
~~ CHICAGO SCHOOL~ 

TRANSIT, INC. 
7149 S. Evchange Ave. 

SOuth Šliure 8-595'J 

R A Y ' S 

GREASING SERVICE 

1710 S. Paulina 

TA 9-6057 

LAHEY - JACKSON 
EQUIPMENT CO. 

Highway Trailer Dist. 
2257 So. Pra i i ie Avenue 

VI 2-3550 

MANOR SERVICE 
STATION • 

3501 59th Court 
Cice ro , 111. 

T O w n h a l l 3-9044 
"Eddie Jendras" 

CENTRALTTARIFF 
AGENCY 

542 S. Dearborn 
Geo. L. Bower, Mgr. 

HArrison 7-6535 

RELIABLE SPRING 
CO. 

10559 S. Michigan 

WAterfall 8-1413 

DANIEL RYAN 
Elect for 

President of Board of 
County Commissioners 

130 N. Wells St., Rm. 1919 

THE YMCA's 
of Chicago 

Young Men's Christian 
Association 

Division & Ashland Ave. 
BR 8-4380 

Mr. R. A. Maske 

THE WHITE 

MOTOR CO. 
2401 So. Archer Avenue 

VI 2-8180 

CHICAGO FUNERAL 
DIRECTORS ASSN. 

111 West Washington 
Boulevard 

STate 2-1744 

McKEY & P0AGUE, 
Inc. 

1172 E«t 63rdSt. 

VOLTZ BROS., INC. 
Dist. Brown 

. Aluminum Trailers 
2520 S. Indiana Avenue 

CA 5-3604 

TEC TRAILER & 
EQUIPMENT CO. 

205 W. Wacker Drive 
VII 2-458i 

LOUIS DE COLA 
FUNERAL HOME 

1158-60 W. Grand Ave. 
MOnroe 6-5288 

Mr. Louis De Cola 

E L L I S O N ' 
FUNERAL HOME 
738 W. North Ave. 

MO 4-0799 
Mr, Ellison 

A. L. BENTLEY & SON 
Inc. 

FUNERAL SERVICE 
2701 N. Clark Street 

I>I 8-7300 

CHICAGO SAVINGS 
AND LOAN 

ASSOCIATION 

6234 So. Western Ave. 

K & K LIQUORS 
STORE 

2433 VVest 71 Street 
HEmlock 4-7225 

FAVOR - RUHL & CO., 
INC. 

Artb l & School Suppliet* 

425 S. Wabash Ave. 
Phone HA 7-1340 

MIZZI BROS. 
MEAT MARKET 
1359 West Taylor 

City 

THIS PAGE PUBLISHED IN THE PUBLIC 
INTEREST BY THE FOLLOWING 
CIVIC--MINDED BUSINESS FIRMS 
AND INDIVIDUALS; 

MORRIS B. SACHS, 
INC. 

6838 South Halsted 
and 

3400 VVest Diversey 

M A JOK & MRS. HELGE 
PETTERSON 

The Salvation Army 
1415 Belmont Ave. 

NATIONAL BANK 0F 
C0MMERCE 

of C h i c a g o 
4010 Madison Street 

K0LY CR0SS 

H0SPITAL 

2700 W. 69th St. 

CARPENTERS DIST. 

L0VICKS FL0RIST 
3316 So. Halsted St. 

Chicago, 111. 

MIN SUN TRADING C0. 
2222 S. La Salle St. 

Vlctory 2-8688 
Mr. Phillip T o m _ 

ILLINOIS LIQUOR 
STORES ASSN., INC. 

82 West Washington St. 
CEntra l 6-5684 
Chicago, Illinois 

ST. IGNATIUS 
HIGH SCHOOL 

COUNCIL of CHICAGO 1 0 7 6 w . Roosevelt Road 
12 Eas t Erie Street 

Tel. SU 7-3076 

SEXTON QUALITY 
FOODS 

And All of Their 
Employees 

CHICAGO S LAŠT 
DEPARTMENT STORE 

10520 S. Indianapoiis 
Boulevard 

HA 1-5900 
Father Lawrence M. Barry 

QUEEN 0F ANGELS 
CHURCH 

2330 Sunnyside Ave. 
Rcv. ]-Al\\at-<l D. Hotkmmjr, 

J'a^loi-* 

ST. DAYID'S 
CHURCH 

3210 So. Union Avenue 
CA 5-1780 

Fa ther Boyle 

MIRMELLI DRUGS 

441 W. Division 

City 

Donneyers Corp. 

700 Kingsbury 

BERMAN'S APPLIANCE 
STORES 

11315 SO. MICHIGAN 
7922 SOUTH ASHLAND 

Watiand Incorporaled 
l»HOTO(iKArHir SALES 

and SKRVICF. 
13039 S. Western Ave. 

Bliie Island. 111. 
Phone WAtcriaII S-.>2H;5 

FRANK'S LIVE BAIT & 
SP0RTING G00DS 

226-8 W. NOKTU AVE. 

MR. JOHN C. MARUN 
Ward Committeeman* 

35th Ward IJegular 
Democratic Organization 

Town of Lake Utilities 
Walter T. Klash 

1800 W. 47th St. 

ELLI0TT PAINT 

& VARNISH C0. 

4525 5th Ave. 

BLACKIE'S PIZZERIA 

& RESTAURANT 

755 So. Ckrk St. 

TELEVISI0N SERVICE, 
INC0RP0RATED 

5643 W. NORTH AVE. 
LUCZAK BROTHERS, 

INC. 
4052-54 EIston A\cnue 

Tel. IRving 8-3570 

W A L T E R 

PIETRUSINSKI 

8357 So. Marquette 

R E 4-4220 

~ M O R T O N ~ 

WOODWORKING 

CO. 
3219 S. Lombard Ave. 

LUHA BAKERY 
1957 W. Superior SI. 

HA 1-1677 

P. Pe t ruszausky 

OUR LADY HELP OF 
CHRISTIANS PARISH 

832 N. Le CIaire 
AUstin 7-0244 

Kt Bev. Msgr. Riehard 
S. K( Uey, Pastor 

I M M A C U L A T E 
CONCEPTION 

C H U R C H J69 S. Y o r k 
Klmhurst, Ui., E lmhur s t 13 
Rt. Rev. Msgr. William 

J . Plunket t 
ST. CALISTUS~CHURCH 

2167 \V. De Kalh 
SEeley 3-1126 

Fa ther Laurence 
Dal Bon 

ST. ADALBERTAS 
CEMETERY 

6800 N. Mihvaukee Ave. 
Klldare 5-1509 

Mr. Grahza 

Asbestos & Magnesia 
Materials Company 

2614 No. Clybourn Av. 

CANT MFG. CO. 

4700 W. Le Moync 

• City 

GADDY'S CYCLE 
and SUPPLIES 

Distrib. of Colurabia Bic.>clc 
5755 W. Fullerton 

• BErkshire 7-̂ 3G0 

SAM GARVIN & C0. 
* 

5124 W. Lake St. 

City 

BUY U.S. DEFENSE 
CONDS! 

. • • 
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SAFETY PAGE 
SPONSORS 

(Cont inued) 

MŪSŲ KOLONIJOSE 

n. 

M I C K E L B E R R Y ' S 
FOOD PRODUCTS CO. 

801 W. 49th P lace 
BO 8-7500 

Mr. Mickelberry 

P S I C H A L I N O S BROS. 
& CO. 

7 i 1 S. Blue I s laud Ave. 

CAnal 6-8633 

Compliments of 

"A FRIEND'' 
SCHRAMM'S TOY 

S H O P 

5219 Lincoln Avenue 
SUnnys ide 4-9200 
Mr. Car l S c h r a m m 

T H E P I L C H E R 
HAMTJLTON CO. 

111 N o r t h Cana l St . 

F R a n k l i n 2-5840 

O A K L A W N T R U S T 
& 

SAV1NGS B A N K 

OakJa\vn, 111. 
GArden 2-3500 

S U N B E A M H E A T I N G 
& A I R CONDITIONING 

CO. 
Established 1922 

1919 W. 19th S t ree t 
CAnal 6-4024 

r o m 

"A FRIEND" 
A C A N T H U S WOOD 

CARVING CO. 

732 N o r t h Morgan St, 

Phones SEeley 3-6171-72 

HOSKINS COAL & 
DOCK CORP. 

740 E . 41s t S t r ee t 
North Side Dock 

1001 W. Weed St . 
Ali Phones DR 3-4800 

J E N N I E ' S C A F E 

658 E . 79th S t r ee t 

RAdcliffe 3-9345 

Tony 

DR. J . J . P L I R A I T I S 

6318 I rv ing P a r k 
Road 

Tcl. PA. 5-1717 

M A R L B O R O 
C L E A N E R S 

652 W e s t 37th St . 

Y A r d s 7-7957 

r o m 

"A M 

NOR - C L A I R E 
P H A R M A C Y 

5034 W. N o r t h Avenue 

B E 7-8535 

TONY'S LICJUORS 
AND TAP 

Viinnil. and -luliu Rukstaitis 
8112 S. Vineennes Ave. 

A B 4-0808 

A. A. C H A R B O N N E A U 
CONSTRUCTION CO. 

3528 W. 63 P lace 

PRospec t 6-0771 

BUY U. S. SAVINGS 

BONDS! 

vVaukegan, 111. 
1,200 svarų tremtiniams 

Dvigubas minėjimas 

Liepos 4, lygiai 6 vai. vaka
re, Alto pirmininkas P. Stepo-

VVaukegano Balf o skyrius pa I navičius-Stevens trumpa kalba 
siuntė centrui 1,200 svarų su-j atidarė dvigubų atminčių minė-

DŽIAUGIASI LAIMftJĘS 

aukotų drabužių ir avalynes, 
prašydamas tuos daiktus per
siųsti tremtiniams Vokietijoje. 

Šio skyriaus vadovai didžiai 
dėkingi Šv. Baltramiejaus p-jos 

jimą ir pristatė Miami Lietuvių 
Piliečių choro pirmininkas Ed
vardą Lapinską programos ve
dėju. 

Po skanių ir gardžių lietuviš-
klebonui kun. J. Čužauskui užjkų užkandžių, Miami Lietusių 
paskatinimą parapiečių aukoti 
drabužius ir avalynę tremti
niams. Taip pat dėkingi visiems 

Piliečių Klubo pirmininkas An
tanas Norris gražiai pasveikino 
šeimas trumpo ar ilgo vedybi-

lietuviams už suaukojimą minė-' nio gyvenimo sukakčių proga 
tų daiktų, prisidėjusiems darbu 
prie paruošimo išsiuntimui ir 
Šv. Kazimiero seselėms, šios pa 
radijos mokyklos mokytojoms, 
prisidėjusioms darbu rūšiuojant 
suneštus daiktus. 

Taip pat nuoširdus ačiū už 
lėšas drabužių ir avalynės p3r 
vežimui, kurias aukojo kun. J. 
Čužauskas $4.00, P. ir M. Ne-
vardauskas. A. ir J. Janušonis. 
J. ir 
Pr. Bujanauskas, K. Vosylius, 
J. Zavadskas, K. Kliora, V. 
Buksas, Pr. Alekna, J. Juncas, 
St. Taučytė, S. Rajūnas, Jurgis 
Kliora, Pr. ir A. Sadauskas, St. 
Rumšą, F. ir D. Rajūnas, J. 
Hill, Adomas Garolis, Bern. 
Skališius, J. Kavaliūnas, P. ir 
E. Kružikas po $1.00. Br. Phi
lips (surinko) $4.50 ir V. ir J. 
Petrauskas $6.00. 

Kalbėjo Krikščiūnas 

A. L. B. VVaukegan apylinkė 
buvo surengus birželio mėne
sio baisiųjų dienų minėjimą. 
Nors šiltas oras daug lietuvių 
išviliojo į gamtą, bet pasiryžę-j 
liai atsispyrė tai pagundai ir su
sirinko į salę prisiminti savo 
kenčiančių brolių ir seserų Lie-

kviesdamas jaunas ir senas po
ras pasivaišinti baltu ir skonin 
gu vedybiniu pyragu ir prisi
minti pergyventa3 jaunas ve
dybines palaimas. Tų sukaktu
vininkų būta apie 25 poros. 

Patriotine kalba 

LINKSMIAU 
Pirmieji žingsniai 

Vienos šeimos nariai grįžo iš 
pirmosios medžioklės: nė vienas 
jų nebuvo turėjęs šautuvo ran
kose. Pirmasis grįžo tėvas su 
parišta ranka. Po jo paršluba-
vo vyresnysis sūnus ir, paga
liau, suraišiota galva, duktė, pa

tas, kol netikėtai sutiko kitą 
žmogų. Nusviedęs savo medžio
klinį šautuvą, apkabino sutiktą
jį ir kalbėjo: 

— Labai gaila, ponia, nėra 
priemonių sulaikyti, kad jūsų 
vyras miegodamas nekalbėtų... 

— Daktare, aš ir nenoriu, 
— Mielas bičiuli, aš labai kad jis nekalbėtų. Aš norėčiau 

džiaugiuosi tave sutikęs, nes 3 j tik, kad galėčiau suprasti, ką jis 
dienas aš klaidžioju šiam** miš- įkalba. 
ke! 

— Sulaikyk savo džiaugsmą 
perspėjo sutiktasis - - aš klai 

sirėmusi savo vyresniojo brolio j d ž i u š i a m e m i š k e j a u v i s a s a 
peties. Pasitikęs senas ta rnas v a i t 
ėmė teirautis, kaip sekėsi me-, 
džioklė. Tėvas pareiškė, kad 
tai buvusi baisi diena. 

— Bet juk maišas pilnas, po
ne, — sušuko tarnas, rodyda-j 
mas į medžioklės maišą ant jau-' a P y l l n k e s dokumentų saugoto-
nesniojo sūnaus pečių. I J a s ' b u s yP a t i n ga i pagerbtas 

— Tai nušautas mūsų pač ių j l i e P o s 1 4 d ' 1 9 5 4 m*> Midvvest 

JOSEPH ROPA DIENA 

Joseph Ropa, Cook county 

Jaroslav Drobny, G3 m. amž., pa
bėgęs iš bJlševiKų režimo Čekos
lovakijoje, laiko lankose taurę, 

Visiems sustojus sugiedota k u r i ^ _ laimėjo teniso žaidynėsa, 
Amerikos ir Lietuvos himnai. - n g 1JOJe- (INS) 
Pirmiausia išsamiai kalbėjo čia 
gimusi tėvynainė Ona Kaula-

V. Barcauskas po ĮfcOO, Į ^ ^ g a b i a i n u š v i e s d a m a l i e . 

pos ketvirtosios reikšmę ir j Radaru gaudys skubančius 
svarbumą. Ji reiškė, kad tai j E d e n s a u t 0 s t radoje , Chicagos 

didžiausia laisvės | š i a u r v a k a r i ų p u s ė j e ) n o r g y f 

suo — sumurmėjo tėvas... 

Nespėjo pabėgti nuo 
blogio 

Sodininkas pagavo sode ber-

CHICAGOS ŽINIOS 

šventė, lygiai kaip Lietuvos l a b a i p l a t u s k e l i a s į r v į s u r 

Nepriklausomybės sukaktis. Ta ; s y t o 3 p e r v a ž o f . a t s i U n k a d a u , 
laisvė pelnyta narsiomis kovo- L ^ , n e , a j m j ų „ ^ 
mis ir didvyriškais pasiryzi- T^ 0 J___ . . • . , , , r ~ . _ . . . J i Kadangi tai įvyksta daugiausiai mais. Dar primine laisves sta ! 

tūlos 70 metų sukaktį. Visų mė 
giama ir garsioji kalbėtoja pa-
triotingai pareiškė lietuviams 
tų dvigubų atminčių proga pri
siimti ir įkūnyti skaisčią mo
ralę, būtent, kas vedybiniame 
gyvenime ištikimas vienas ki
tam, tas taip pat ištikimas ir 
Lietuvai motinai, brangiai visų 
mūsų tėvynei. 

Muzikinė dalis 

dėl skubėjimo, tai policija įtaisė 
j ir išbandė kelius radaro viene-
'tus, kurie atžymės automobilio 
! greitį ir, jeigu tik bus pastebė
tas pergreitas važiavimas, tuo
jau radiju bus pranešama toliau 
esančiam policijos automobiliui, 
kad skubėto ją areštuotų. 

300 susirgs poliju 

Country Club, prie Hinsdale, 
111. 

Tą dieną visi Joseph Ropa 
prietėliai susirinks praleisti die
ną žaidžiant golfą ir vakare 

niuką vagiantį obuolius ir p e r P.ne vakarienės stalo pagerbs 
davė policijai. Kadangi tai bu- S* d a r f c s t u apylinkes darbimn-
vo pirmas jo nusikaltimas, tai i k ą ' Visiems golfininkams ir sve 
teismas jo nenubaudė. Prieš i š - ' c i a m s b u s vaišinimas, dovanos, 
leisdamas teisėjas jam pasakė k i t i siurpryzai laimingiesiems, 
pamoksliuką ir baigdamas pri-' Svarbu, kad visi Joseph Ro-
dūrė: P a prietėliai ir pažįstamieji at-

— Atsimink, kad visada turi: silankytų į šias pagerbtuves. 
kaip įmanydamas bėgti nuo blo-i Bilietai kaino ja $10.00 ir juos 
gio! ! galima įsigyti skambinant te-

— Aš ir bandžiau, pone teisė-i lefonu: ANdover 3-6114. 
jau, bet jis pagavo mane dar ne- j -— 
spėjus išlįsti pro skylę tvoroj, — 
rimtai atsakė berniukas... 

T R E Č I A D I E N I , 

Liepos 14 
yra 

m 
R O P A 
DIENA 

Recorder of Deeds 

— At — 

Midwest Country Club 
35th & CASS 

HINSDALE, ILL. 

Dėl informacijų ir bilietų 
šaukite 

ANDOVER 3-6114 
arba 

Room 808 
111 W. Washington 

Chicago 2, 111. 

Chciagoje šiemet jau užre
gistruota 13 susirgimų poliju. 

ire Pa-1 P r o ^ r a m o s v e d ė J a s E d v a r d a s Praeitais metais buvo 24 susir-tuvoje ir tolimajame bibire. Fa L a pinskas pakvietė buvusią Lie - j m « H l n -,_«_. . iJnt A . . . 
skaitininkas Matas Krikščiū-! t ^ * s S 0Pste Antanina g • P J 

n»* AT R P h i r ^ n s Anve-ardos• , operos soi.stę Antaniną s u g i r g i m ų s e Zonas ir manoma, 
nas, ALB Chicagos Apygardos D a m b r a u s k a i t ę d a i n u o t i > k u r i a I ] k a d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Miško idilija 
Kartą miške paklydo medžio

tojas. Metęs šalin laimikį jis 
vaikštinėjo miške lyg apglušin-

narys, susirinkusiems vaizdžiai 
papasakojo, kaip Rusijos bolše
vikai klasta pavergė daug tau
tų, jų skaičiuje ir Lietuvą, ir 
kaip jie kankina pagrobtų tau
tų žmones, tremdami juos į šal
tąjį Sibirą. 

Meninę dalį atliko vyrų cho
ras, vadovaujamas Pr. Buja-
nausko. 

Baigiantis minėjimui buvo 
pravestas aukų rinkimas Alto 
ir Balfo reikalams. Aukojo V. 
ir J. Vilniškaičiai $11.00, A. ir 
J. Janušoniai, Jokub. Griavas, 
P. ir A. Petroliūnai, Matas 
Krikščiūnas ir P. ir K. s e t e 
riai po $5.00, V. ir J. Petraus
kai $4.00, V. ir S. Tamašaus
kai ir St. Taučytė po $3.00, A. 
Ambraziūnas, J. Triukas, A. ir 
I. Maciukevičiai, St. Liaučys, P. 
ir O. Lukauskai, P. ir A. Gri
žai ir A. Zujus po $2 00, K. 
Grinius, R. Saulius. K. Lašai-
tis, P. Kružikas, Upnck, R. Man 
trimas, Juozas Augaitis^S. Au-
stinas, H. Kiaupis, V. Kiaupas, 

I F. Kairys, P. Karaliūnas, J. 
Šalkauskas, A. Burba, Pr. Bu-
janauskas, Šalticnė, O. ir P. Ne 
vardauskai, K. Kazlauskas, 
Bukšas ir N. po $1.00. Viso 
surinkta $82.40. V. P. 

skaitlingi žiūrovai nesigailėjo į QQQ g į n a 
gausių aplodismentų. Ji žavėjo 
gausią publiką tautinėmis lie
tuviškomis dainomis, sudainuo
dama A. Kačanausko "Pradal
giuose 
k a s ? " 
katino klausytojus gausiai 
lodismentais ir vėl ją iššaukė 
sudainuoti G. Puccinio a i j ą iž 
"Madame Butterfly" operos. 

' ir K. Kavecko "Na, t?\ 
Žavus d a i n a v i m a s pas -

ap-

metų, kada Chicago-
je užregistruojama net iki 700 

i susirgimų. Augščiausias susir
gimų skaičius polijo liga Chica-
goje buvo 1952 metais, tada 
naujai susirgo net 1,200 asme
nų. 

Peršovė automobilių vagį j pinigų". (Ske'b.). 

FORDO PAŽANGUMAS 

Ponas B. Fordas šiomi3 dieno-1 
mis padare nepaprastą pranešimą j 
apie Ford kompanijos pramatytą 
planą, kad jojo kompanija pada
rytų didelę pažangą automobilių J 
išdirbystėje. 

Fordas praneša, kad jojo firma 
yra pasiruošusi išleisti daugiau 

negu vieną bilijoną dolerių pra
plėtimui savo dirbtuvių. 

Fordas, darydamas tą praneši
mą, šiaip įsireiškė, "Mano kompa
nija nesigaili tiek daug pinigų 
praleisti išplėtimui dirbtuvių, ka
dangi tikimės, kad mes laisvai ga
lėsime valdyti šį biznį, be jokių 
va:džics suvaržymų, kaip yra do-
roma kažkuriose pasaulio šalyse. 
Jei būtų suvaržymų, ta i mūsų 
kompanija nenorėtų rizikuoti tiek 

D i d e l i s V a s a r i n i s 
I Š P A R D A V I M A S ! 

Gavome didelį kiekį naujų vasarinių rūbg ir 
baltinių ir parduodame sumažintomis kainomis 

Taipgi turime visokį pasirinkimą reikalingų 
dalykų: vyrams, moterims ir vaikams ir namų rei
kalams: paklodžių, užvalkalų, rankšluosčių ir kitų 
dalykų. 
Kviečiame atsilankyti, būsite patenknti 

mūšy kainomis ir patarnavimu 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

Joscph's Dry Goods Store 
3218 SO. H A J L S T E D STREET 

CHICAGO 8, ILLINOIS 

/S 
KO KAM REIKIA 

(apmušalų, dažų, namų ruošos reikmenų, indų, vestuvėms 
pakvietimų, žiedų, dovanų; kojinių, patogių batų) 

PAS D. JURJONĄ, 3524 So. HaJstcd, EIKI. 
N E APSIVILSI! 

Krautuvė adara ir sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. p. p. 

Miami Lietuvių Piliečių Ktu-
ber pirmininkas Antanas Norris 
ir muz. P. Stepona,vičius-Ste-
vens įspūdingai sudainavo du> 
tą "Prie Baltijos krašto". 

vogtu 

Miami, Fla. 
Liepos 4 minėjimus 

Lietuviai, gyvendami 

—^- * » - * 

Ameri
kos' Jungtinėse Valstybėse, ne
pamiršta šio krašto laisvės šven 
tės, nes gerai supranta tikrovę, 
kas Amerikai liepos ketvirtoji 
tas 
toji. 

Amerikos laisves dienos pro
ga, lietuviai gausiai susitelkė į 
Miami Lietuvių Piliečių Klubo 
salę, kur JAV ir Lietuvos vėlia
vos sveikino visus tautiečius. 
Gi DLK Kęstučio paveikslas, iš 
abiejų šalių išdidžiai papuoštas 
tautos vėliavos simboliu, mū
siškiams priminė smarkias ko
vas ir didingus pasiaukojimus 
u*, jd.uno.iob tėvynė* laisvę. 

Duetai ir choras 

Soliste Antrnina Dambraus
kaitė ir muz. P. Steponavič'in-
Stevens patenkini ir žavi klau

sytojus šauniais tautiniais ro 
mantiškais duetais: "Kas tuo
kė mus" iš "Čigonų Barono' 

I operos, ir vel — "Duok ranką' 
man, brangioji" iš Don Giovan ' 
ni-Mozart operos, o Tallat-KMp' 
šos "Oi, berneli, vienturį" džiu
gina, tėvynainio širdį ir atjau-
nina dvasią. 

Tuojau čia Steponavičiaus- ; 
Stevens vadovaujamas Mianv j 
Lietuvių Piliečių choras links-! 
mina gausios publikos ūpą to- i 
kiomis lietuviškomis dainom s: j 
A. Pociaus "Pjauti linksma". J. i 
Naujalio "Užtraukim naują gie
smę, troliai", arba ir vėl "Dzim 
dzi drimdzi". 

Pavyzdingas finalas 
Tur būt retai kur viešų mu

zikinių programų baigimas be a 

Policija pastebėjo važiuojantį 
automobiliu ir sustabdė. 

Vairuotojas John Stc ens, 2J 
m. amžiaus, iš 6545 Union ave , 
bandė pabėgti, bet policijos bu
vo peršautas j vidurius. Tai įvy
ko ties 91 gatve ir South Par ' : 
ave. Sužeistasis nugabentas į 
Cook apskrities ligoninę. 

Suklupo melą gaudančio j 
mašinoj 

J tariau t, kad Ciucci nužudė 
žmoną ir tris 3avo vaikus, jis 
buvo apklausinėtas, panaudo
jant mašiną, kuri parodo rac'a-
vimą. Tardomasis visuose pun'c 
tuose suklupo — maš :na paro
de, kad jis meluoja, save gind -
nas . 

Vogtus automobilius 
laidojo kanale 

Detektyvai patyrė, kad auto
mobilių vagys kartais panaudo
ja Sag kanalą vogtoms maši
noms ar jų dalims paslėpti. Pa
naudojant specialų aparatą bu
vo surasta toks „palaidotas" au 
tomobilis ir ištrauktas ties Ash
land bulvaru. 

i 

drai sujungtas su choru visiems 
Lietuvai vasario šešiolik- j dalyviams sutartinai dainuo-

Įjant. Tai puiku, smagu ir džiu
gu. Maloni ir žavinti nuotaika, 
kai Miami Lietuvių Piliečių cho 
ra, visiems žiūrovams vienmgai 
dainuojant, baigė dvigubų at
minčių istorini ir kultūrinį fi
nalą linksmai smagiomis lietu
viškomis dainomis, kaip "Ant 
kalno karklai siūbavo", "Bijū
nėlis žalias", "Kad aš turėjau chorui puikiai akomponavo mu-
kaime mergelę" ir kt. Izikas Viktoras Bartulis. 

Operom faoliotei, duetams iv I Sąmata 

Dirbs tik po 4 dienas? 
International Harvester b?n-

drovė pradėjo pas'tarimus su 
savo darbininkų atstovais, siū
lydama, kad laikinai būtų įves'-a 
4 darbo dienų savaitė. Tuo bū
du taptų sulaikytas darbin :nkų 
atleidimas dėl nepakankamo 
darbo. 

BANK 
BY MAIL! 

Convcnient! 

GENERAL 
2210 South 'Cicero Avenue 

Cicero, Illinois 

ALL ACC0UNTS INSURED 
/V/ °* voun \ .,, 
/ i y / SAVINGS \V91 nli INSURED UP TO $10,000.00 

* 

http://jd.uno.iob
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Raudonoji meliodija 
S. LAUCIAUS 

Šioje knygelėje telpa 6 dramų 
veikalai: Raudonoji melodija; Pa
slaptingoje zonoje; Taikos kiaule; 
Vaizbūno skriningas; Pasimaty
mas ir Pavojingas mokytojas. Iš
leista 1953 metais, 89 pusi. Kaina 
$1. Gaunama "Drauge", 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, 111. 

"Piety Kryžiaus 
Padangėje" 

I>otynų Amerikos rafiytojų novelių 
antologija, sudarS Povilas Caučys 

Psalmynas - psalmių 
knyga 

Vertimas lietuvių kalbon — Dr. 
Juozapas Skvireckas — Kauno 
Arkivyskupas M e t r o p o l i t a a 
"LUX" leidinys. 224 pusi. Kietais 
viršeliais. Kaina $1.00. Gaunama 

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

Chicago 8, Illinois 

J . Grabau-Grabausko knyga 

Kelias į Pasisekimą 
mandagumo bei gražaus elge
sio vadovėlis. Kaina $2.00. 

Užsakymus su pinigais sių-

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
BUILDING & REMODELING BUILDING & KEMODELING 

viršelis dail. J. Pilipausko. 

Kaina $4.50 
480 pai i skite 

Apie SoSlasd^šimt Jvalraus dydžio 
Ir jvairios nuotaikos pietų pasaulio 
novelių sutelks daug: dvasinio pasi
tenkinimo Jūsų atostogoms. 

Užsakymus siųskite: 

D R A U G A S 

2334 So . OaViey A v e n u e 

C H I C A G O 8, I L L . 

Jeigu jieškai savo gyvenimo skaus
mo prasmes, skaityk K. KL Cir-
tauto knygą: 

SKAUSMO PERGALE 
Vieno dienoraščio fragmentai 

..Skaitydami šio dienoraščio frag
mentus, matysime, kad kelias į skau 
smo pergalę, yra labai vargingas. Juo 
keliaujantis puola ir keliasi: jis ko
pia j pergales kalną žaizduotom ko
jom, nudažytais keliais ir kruvinorr 
rankom. Iš jo akių trykšta vilties 
šviesa, pranašaujanti skausmo per 
galę džiaiiKsmo ženi€je". 
Kaina $l..r>0. 

U ž s a k y m u s su p in iga is s i ų s k i t e : 

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

Chicago 8, Illinois 

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

Chicago 8. m . 

^S^K^ffi, -=*S5 
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Ar jau turte 
Liūdo Dovydėno knygą 

Broliai Domeikos 
BROLIAI DOMEIKOS — viena je -
riaušių knygų mūsų Nepriklausomy

bes laikotarpyj. 

BROLIAI DOMEIKOS — romanas 
Iš mūsų kaime gyvenimo, mielas 
gamta ir žmonSmls, originalus sti 
liumi. įdomus keliamų problema 
aktualumu. 

BROLIAI DOMEIKOS — knyga, No 
priklausomoje Lietuvoje jvertintt 
valstybine premija Ir šiltai sutik, 
ta ne tik mūsų krašte, bet ir mū
sų kaimynuose. 

• M pa t , kaina 2.50 dol. 
Tžsf kymus ir pinigus siuskite 

" D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, UI 

Per "Draugą" galima Įsigyti nau-
(Ja ir Jdomlą knygą 

M Ū S Ų K E L I A I 
KatalikPs moterys, ateitininkes ir 

visi moterų visuomenine veikla be
sidomintys čia ras išsamios medžia
gos iš lietuvių katalikių moterų ir 
mergaičių orgai.Jzuotos veiklos Lie
tuvoj ir užsieniuose. Tai pi rma tos 
rūšies knyga, kurią turėtų Įsigyti 
kiekvienas. Knygos kaina tik 1 dol 

Užsakymus su pinigais siuskite 

" D R A U G Ą S" 

2334 So. Cakley Ave. 

Chicago 8, UI. 

iiiiiimiimimiiiiimiiiiiiiiiimimiiiuiiift 

Motoru dėmesiui 
Jei kuri dar neturite knygos 

"Mūsų Keliai", paskubėkite ją įsi
gyti. "'Mūsų Keliuose" rasite daug 
gražios medžiagos iš lietuvių ka
talikių moterų veiklos Lietuvoje 
ir užsienyje, o ne viena gal ir save 
nuotraukoje pamatysite. 

Knygos kaina tik $1.00. Gauna
ma "Braugo administracijoje. 
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Ateitininkėms ir L. K. 
Motery D-jos narėms 

Skaitydamos knygą "MCSTJ KE
LTAI", prisiminsite gražią lietuvi I.I 
katalikių moterų veiklą Nepriklauso
moje Lietuvoje. Gal tai bus ta ki
birkštis, kuri pažadins iš savo tik 
asmenišku reikalu gražiam bendra
darbiavimui, primenant dukroms 
šventą pareigą savo brangiai tėvy
nei. 

Kaina tik $1.00 
Užsakymus su pinigais siuskite 

D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

- «X>0<><>CH>0«XKK><K><><>00 
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ST. ANN'S SHRINE 
ST. LOUIS OF FRANCE CHURCH 

117th & State St. PUllman 5-0150 
Solemn novena in honor of St. Anne Ju ly 17th—26th. 
Every day low Mass a t 6 A.M. and High Mass a t 8 A.M. 

Every evening services a t 7:30 P.M. Solemn blessing for 
children and the siek, Sunday Ju ly 25, a t 3 P.M. Solemn Candle 
Light Procession, Monday July 26, 8:30 P.M. 

The novena vvill be preached by Rev. Alban Hickson, C.P. 
Rev. J . A. Dionne, Pas to r . 

V. A. ŠIMKUS 
K O N T R A K T O R I U S 

Stato naujus namus pagal kontraktą 
Didelis planų pasirinkimas. Atliekam 

įvairūs remonto darbai. 
4645 South Keating Avenue 

Skambinti nuo 6 vai. vak. 
Tel. RRllanoe 5-8202 

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

C H 3-1535 
. . Lietuvių Statybos Bendrove stato na
mus pardavimui, pagal užsakymus ir at
lieka remonto darbus. 

G E R I A U S I A S 
K O N T R A K T O R I U S 

N o r i n t i e j i p a t a i s y t i g e r a i i r 
p i g i a i n a m u s 

P a š a u k i t e t e l e f o n u 
R E p u b l i c 7-0770 

D U F O C E M E N T C O. 
Bet kas iš cemento 

NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 
Telefonas 

FILMORE 3-0261 

A RTISTIC TUCKPOINTING 
Caulking — \vaterproofing-; 

namams, bažnyčioms, dirbtuvėms. 
Teisingai pats atlieku ekspertiška 
darbą už prieinamas kainas. 

RICHARD 
Skambinti 

VAn Huren 6-4108 po 6 v. v. 

GENERAL REMODELING 
AND REPAIRS 

Plasterlngr and cement work a spe-
eialty. Prompt Service a t reasonable 
rates. Free estimates. 

K. I* TEAMER 
Phone S A<'ramento 2-3719 

DEAL DIRECT YVITH APPLICATOR 
and SAVE. At low cost, you can Re-wall 
and Fortify Your Home againat both 
heat and cold with our Stonelike veneer. 
Your choice of many modern non-fade 
colors, which vvill give permanent beauty 
to your building and greatly inerease 
its value — For free estimate, call 

Summit 2423-R 

MALMFELDT and CO. 
Building Construction 

and Remodeling 
6931 S. KOMENSKY 
POrtsmouth 7-7964 

FATHER and SONS' 
"We vvon't be underbid" on 

Brick Masonary Work — 
Chimney Rcpairs, Window Caulking 

TUCKPOINTING 
Fully Insured, Guaranteed Work 
YVe cover all Western Suburbs 

CRawford 7-1784 

G A R A Ž A I 
STATOMI IR PATAISOMI 
Į viršų pakeliamos durys ga

minamos ir ap ta rnaujamos . 
JUniper 8-4863 

NAMAI STATOMI pagal užsaky
mą South Side ir priemiesčiuose. Ap
lankykite mūsų modelj 4043 W. 69th 
St. OLSON BROS.. General Contrar-
tors. Rezidenciniai ir komerciniai. 
Carpentry a specialty. Pilnai apsi
draudė. Nemokami apskaičiavimai. 

3000 W. U l t h St. 
HTlItop .".-6200 

S V E N D M O R T Ė N S E N 

Carpenter & General Contractor 
Industriniams, rezidenciniams ir ko
merciniams. Namai ir garažai stato
mi pagal užsakymą. Remontai ir pa
taisymai. Apskaičiavimai nemoka
mai. 

Tcl. TTxedo 9-1071 

3-jų MIEG. kamb. mūrinis "shell" 
namas. G a t a v a s užėmimui. Nuo 
$7.500. Jskaitoma vonios fikčeriai, 
apftild., virtuves sinka. Nemokami 
apskaičiavimai ir planai. 

SPaukllns 2-3GC7 

J . J . 
T U C K P O I N T I N G 

D ū m t r a u k i a i r e m o n t u o j a m i 
i r p e r t a i s o m i 

Te l . E S s e x 5-7319 

ISNTJOMIIOJAMA 

Išnuom. 3 Kamb. butas su baldais 
ir visata patogumais. Arti susisieki
mo. Labai žema kaina. 

Tel. BF.verly 8-4335. 
I I I • — . - i • I I i • - — I I I m ! • • • • • I . M I . -

Išnuom. 4 kam. butas su vonia. 
Kreiptis pas sav. 2-me augšte. 

4503 S. Hermita&e Ave. 

BUSINESS SERVICES 

V A L HEATING & 
SHEET METAI. CO. 

Kodčl mokfti brangiau? Gaukite 
mūsų kalnas ant 

GUTTERS IR DOWN8POtTT8 
Aliejiniai ir pažiniai degintuvai. Ben
dras "sheet meta i" darbas. Nemo
kami apskaičiavimai. 

Tel. KF.gent 4-1858 

* "DRAUGAS" AGENCY 

65 E a s t Washington S t ree t 

TeL DEarborn 2-2434 

C: 

L & J 
Stojrus dengia ir sienas apmuša 

Augščiausios kokybčs darbas 
NEMOKAMI APSKAIČIAVIMAI 

Geriausios kainos 
KEdzie 3-5021 

CLEVHLAND BROWN 
Mieste ir j tolimas distancijas 

PERKRAUSTYMAS 
Mano 1 Vį tono sunkvežimis su pa
tikimais vyrais yra jūsų patarnavi
mui 24 vai. J dieną. Joks krovinys 
nėra permažas nei per toli, ir už la
bai prieinamas kainas, šauki te 

SAcramento 2-7514 

AR TURITE ŠLAPIĄ RŪSĮ? 
Rūsiai s u t a i s o m i , padaromi 

"waterproof" ir išdažomi. Visas 
darbas garantuojamas. Nemoka
miems apskaičiavimams šaukite 

2SS4 Sonth Oakley A venoe 

TeL VTrginia 7-6640; 7-6641 

" R E A L " Ė S T A T E 

Daugiausia sutaupysite pinigų 
pirkdami mūsų įstaigoj namus, 
biznius, nes čia RASITE TIKRA* 
LABAI VERTINGŲ BARGENŲ 
visoj Chicagoj. Patikrinkite! 

A L G . B U D R E G K A S 
REALTY 

1839 W. 47 St. Tel. LAf. S-3384 
(Ir sekmadieniais J 

R E AL ESTATB 

3142 W . 1141h ST. 
H kamb. moderniškas madinis na
mas, su pilnu l.«ism*»ntu. karfctu 
van. apšildomas, 75x125 p*dų skly
pas, galima statyti dar 2 namus. 
L'-ju autom, garažas, k i env medžiai 
ir gPlfs. Kaina 513,500, su mažu 
jmokfjimn. Apžiūrėti galima t iktai 
susitarus. 

G. W A S I J O . 

• u w. r»»ih st.. 
T H . \VKntwor th S-4S37. 

vv1 

R E A L E S T A T E BROKEKS 
P. Stankovtfins Ir K. Juknla 

LIETUVIŲ AUDITORIJA 
3133 So. Halsted S t 

Ph . DAnube 6-27D3 
Padeda parduotl-plrktl namus, flklna, 
biznius. Tvarko imigracijos dokumen
tus ir daro svetimu kalbų vertimi 
Dirbama kasdien: 9—8 vai. 

Flllmore 3-9348 

Išmioimioiamas 5-kių kambarių 
imtas (2 miegamieji), Marąuette 
Parke. 

Telefonuokite HEmloe't 4-1135. 
ELIZARHTH, N. .1. 

Išnuomuoianias kambary j , gra?'o-
if vietoje, prie lietuviškos bažnyčios. 
Nuoma nebrangi. 

210 Riplcy St., F.lizabotli. X. J. 

HEATING GAS & OIL 
BENSON 

HEATING and SHEET METAL 

WAlbrook 5-3607 
G u t t e r s Dovvnspou t s 

GUTTERS & DOWNSPOUTS 
Išvalomi, dažomi, atnaujinami 

ir pataisomi. 
Punktualus patarnavimas 

Šaukite: 
LYONS 3-6996 

SAM DE RIGGI CO. 
Tuekpointing, garais valymas, "sand 
blasting", karnyzų nuėmimas, dūm
traukių pataisymas, langų užkamšy-
mas (caulking). Apskaičiavimai ne
mokamai. Pilnai apsidraudę. 1010 S 
Oakley Blvd. C Anai 0-5089, JlOnroe 
0-7788. 

IfcNUOMUOJAMAS Marqurtte Parke 
7034 S. Rocluvoll St. Il-mr aukšte pra
žus, saulėtas, centriniai šildomas kamba
rys. Apžiūrėti jj galima: darbo dienomis 
— nuo 4 iki 9 vai. vakaro, o sekmadienį 
— visą dieną. 

Telefonas PRospect 6-6924 

Išnuom. 3 kamb. butas 1-me augšte, ga
ru šildomas, porčius ir vonia. 

ST. LOUIS AVE. arti OGDEN 
Tel. GUnderson 4-0031 

Išnuom. apstatytas šviesus, augštas ir 
sausas 5 ar 4 kamb. butas, rūsy, Mar
ąuette Park apylinkei. Šilima, karštas 
vanduo ir kiti patogumai. 

GRovehill 6-6109 

«ąwHfi* 

A new broom svveeps clean 
EXPERT UPHOLSTERING 

FREE ESTIMATES 
All work guaranteed 

1614 West 18th Place N 
MOnroe 6-4655 

Vestuvių ir Graduation 
PORTRETAI 

Kurie Gyvena 
NEMOKAMAI! 

Gražus 11x14 aliejinis portretas, spalvo
tas, su kiekvienu užsakymu. Vestuves 
mūsų specialybe. Savo 6tudijose turime 
"cap and gown" ir kitus reikmenis. 

J. J. FEIN STUDIOS 
9120 S. Commercial Avenue 
Tel. South Chioago 8-1967 

Geriausiai a t l iekamas darbas 
patyrusių baldų apmušejų 

šauki te MOnroe 0-4055 

Nemokami apskaičiavimai, visas 
mūsij darbas garantuojamas 

1014 AV. 18th r i a o e 
CHICAGO, ILL. 

NepraUiskito progą geroje vietoje 
jsigyti pajamų nuosavybę. Du namai 
— 5 kamb. bungalow su centriniu 
Šildymu, rūsiu ir pastoge ir 2-jų bu
tų po 4 kamb. medini namą. Pasko
la išmokama po $75 per men. J mo
kėti $4.000, viso kaina $11,700. 

R r T R A - N O I l I U ' S RF.A1/TY 
2405 AYest Slflt St. 

TRospect 6-72SS. vakarais 
WAlbrook 5-5UM 

PAINTERS & DEOORATORS 

INTERIOR & EXTERIOR 
DECORATING 

for both new and old buildinęs. 
\Vallpapering. First class work a t 
reasanable rates. City and suburban 
coveragre. For quick service and free 
estimates call 

Lincoln 9-7821 

RITCHIE & SMITU 
DECORATINO 

Interior and exterior painting. Wall 
and \vindow \vashing-. Prompt serv-
ico. q\iality work, insured. 

For free estimates call 
NEvada 2-3489 or HTmbo4dt 0-0070 

HELP WAOTED — MOTERYS 

GAZO ŠILDYMUI 

Dūmtraukio išmušimas 
Nerūdijančiu plienu 

Sutvarkykite drėgmę senuose dūm
traukiuose. Jokio įsipareigojimo, šau
kite nemokamiems apskaičiavimams. 

LUNPGREN & SON 
P l ' l lman 5-5597 

3 0 B O E 

LIETUVIU TAUPYMO IR SKOLINIMO B-VES 
KUR 

Kiekvieno Santaupos Apdraustos Iki $10,000.00 
— IR — 

Paskolos Duodamos Namu Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis 

CHICAGO SAVINGS & L0AN ASSN. 
6234 S. VVestern Ave. Chicago 36, 111. 

CRANE SAVINGS & L0AN ASSN. 
2555 W. 47th St. Chicago 32.111. 

DISTRICT SAVINGS & L0AN ASSN. 
3430 So. Halsted Street Chicago 8, 111. 

MIDLAND SAVINGS & L0AN ASSN. 
4038 Archer Ave. Chicago 32, 111. 

ST. ANTH0NY SAVINGS & L0AN ASSN. 
1447 S. 49th Ct. Cicero 50, 111. 

UNIVERSAL SAVINGS & L0AN ASSN. 
1800 S. Halsted St. Chicago 8,111. 

i- ' 

l»s& 
m ik* atvATOR į* všįįm^- m. 

i eteeted wKew tha ^spe w.«hc$to 
enter St fVterfr finom Ki# 

"<toMPtrrfl.V ©įSMANTUtO ANO 
REMOVfO. 

MES SPECIALISTAI 
GUTTERS Ut DO\V.\Sl*OI'TS 

r a g a m i n a m e naujus ir taisome 
B. OLSEN CO. 

"Everything in Sheet Metai" 
Įsteigta 1905 

Jokio įsipareigojimo, šaukite nemo
kamiems apskaičiavimams 

STe\vart 3-7182 
7228 S. Halsted St. 

YOUNG LADIES, 
become a 

Registered 

NURSE 
Accredited schooi of nursing. 
Mušt be betvveen the ages of 
17 and 30 years an.d have com-
pleted 4 years of high schooi. A 
scholarship, which consists of 
books, tui t ion, uniforms and 
maintenance, >is provided for 
each s tudent nurse accepted in-
to t he September class. Modeni 
classrooms, d ie ta ry and che-
mis t ry laboratories , and up-to-
date l ib rary in the new nurses ' 
home a r e available for t h e use 
of all s tudents . Wr i t e o r tele-
phone: Madeline Coleman, R. 
N., Director of Nurses , South 
Chicago Community Hospital , 
2320 E a s t 93rd Street , Chicago 
17, Illinois, ESsex 5-4400. Next 
class begins September 13, 1954. 
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MODERN AUTOMATIC 
WASH - 0 - MAT 

( L A U N D E R E T T E ) 

1944 W. 51 Street 
N E A R DAMEN 

KKpubllc 7-9021 

FREE GIFT To cvery 
Ciistomer 

ONE MACHTNE LOAD 
WASHES UP TO EIGHT 
1»01 T \DS 
DRYING 20e 

Brin 
SERVICE F R E E 
in your washing while 

you do yuor shopping. 

ALSO T H E V E R Y F I N E S T 
DRY CLEANING 

AT REGULAR PRICES 

ITS *AUS Wf*£ 
70 FUT 7HICK. Ittoas fieVer-capfartd 

"Drauge" rasite vėliausių, įdomiausiu žirny. 

Jei turite parduoti ar iSnuomo 
ti, pasiskelbkite smulkių skelbiau, 
akyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: VIrginia 7-6640. 

Sfcelbkites "Drauįe" 

T E L L E K - TYPIST 

Mušt speak Li thuanian. 
$60.00 per week. 

S U P R E M E SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION 

1751 W. 47tii St . 
Pe te r P . Kezon 
YArds 7-3895 

Reikalinga lietuvaite moteris 
prie biznio, tarp 45 ir 55 m. amž. 
Kreiptis šiuo adresu: 

POVILAS GERULIS, 

P. O. Box 1371, Hawthorne, 
Nevada 

Tarpininkaujame perkant Ir par
duodant namus, biznius Ir kt. nuo
savybes. Parūpiname paskolas, vi«ų 
rūsiu apdraudaa Ir sutvarkomo bet 
notarizuojame klijentams aemoka-
mal nuosa\Tb6a dokumentus. 

KUTRA-NORKUS REALTT 
2405 W. 51 S t 

PRospeet 6-72S8, 
vakarais WAlbrook 5-5699 

$200 }moketi, $20 į men. 
LEMONTE 

tik 20 mylių nuo Chicagos ant 
Archer Ave. prie 131st St. par
davimui žemes sklypai nuo vieno 
akro iki 20 akrų. Gražus ąžuoly
nai ir prie autobuso susisiekimo, 
gera žeme ūkininkauti ir namam 
statyti. Apžiūrėjimui šeštad. ir 
sekmad. visą dieną. Pardavėjas 
lietuvis p. Sangaila, LAfayette 3-
3500, 4406 S. Franciseo Ave. 

FOR SALE BY OWNER 
Grorery and moat market, fully 

eąuipped, modern. well established, 
oxcollent businoss and loeation. Near 
sehools. bus. churchos. ldeal set up 
for buteher or any interested eouple. 
Mušt snerifiee due to h^alth. Mušt 
soe it to apprcciato a roal valu*1. 
97<il South Coftage Grove, BA>Tx>rt 
1-7431. 

WASHTENAW AVE. ARTI 66-os 
Moderniškas 7 kamb. mūr. bun-
galow, karštu vandeniu stokeriu 
šildomai 2-jų autom, garažas, yra 
daug priedų. Įkainotas skubiam 
pardavimui. 
ERNEST GEISSLER CO., INC. 
2749 W. 63rd St. HEml. 4-3400 

ARTI 66-os ir PEORIA 
2-jų augštų mūrinis namas. 3 bu
tai 7, 5 ir 2 kambarių, 3 vonios, 
puikiausiame stovy. Karštu vand. 
apšild., stokeris, 2-jų autom. mūr. 
garažas. Kaina $21,500. Skambinti 
GRovehill 6-1639. 

KKTOU KKI>Zli: vienas blokas nuo 
Marquette Parko parduodamas 2-jų 
augrstu mūrinis namas. apačioj S 
gražūs ir švieaūs kamb.. viršuje 2 
dideli miep.. aulom. Šildymas alyva. 
Namas tik S m. senumo, visa kaina 
$15.9 00. 

P. LEONAS 
R I : A L E S T A T E 

F. H. HALVORSEN CO. 
3145 West 63rd Street 

HEmlock 4-4300 
Buto tol. PRospect 8-0097 

PARDAVIMUI 2-ju a u ^ t u namu-
(po 5 kamb.) , karstu vandeniu ap-
Mld. Kreiptis po 5 vai. vak. 

2514 \\est 39th Place 

MARQUETTE ROAD Geroj vietoje 
moterišku apatiniu bei vaiku rūbu krau
tuve. Jsteigta prieš 9 metus. Gerai einąs 
biznis. 2ema nuoma; didelis ijĄ-venimui 
kamb. užpakaly: jei pageidaujama gali
ma gauti 3 kamb. butą tame pačiame 
name. Privatus savininkas del ligos par
duoda už labai prieinama kainą. Šauki
te pirm. iki šešt. REpublic 7-0129 

BRIGHTON P A R K E l/9 bloko 
nuo liet. bain. ir mokyklos 44-M S. Į 
Washt4'iuiw parduodamas 1 l/n augš-
to (4 ir 5 kamb.) medinis apmustan 
namas, cemento pamatai . Augsią 
paatoefi, t inkama įrengti kamb., ko
klių vonia ir virtuvė, autom, gazu 
buto ir vandens šildymas. 2 autom, 
g-aražas. Atdaras apžiūrėjimui sekm. 
nuo 1 iki 4 vai. S kam. butą tuoj ga
lima užimti. Jmoketi $4,000. Tel. 
PRospect 6-T23S a rba KKpublic 
l - 4 • Z I . 

Šeimai su vidutiniom pajamom, gra£«» 
patogus 5 kamb. namas. Pastoge, uždan* 
porčius, ga2inis karštu vandeniu šildy
mas. Arti katalikišku ir valdiškų moky
klų, transportacijos ir krautuvių. 

7220 SO. PAULINA STREET 
REpublic 7-8272 

Skambinkite Pirmadieni Susitarimui 

HELP WANTED — MOTERYS 

135 bed general hospital in *beautifui sou thern c i ty 
has a t t rac t ive vacancies for 

GRADUATE REGISTERED NURSES 
FOR G E N E R A L DUTY 

• $225 P E R MONTH SALARY 
• 4 weeks paid vacation af ter 1 yea r 
• Biue Cross and Many Benefits 
• Located elose to Gulf of Mexico 

Wr i te detai ls of education and 
experience t o : 

DIRECTOR O F NURSING SERVICE 

JOHN D. ARCHB0LD MEM0RIAL HOSPITAL 
THOMASVILLE, GEORGIA 
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K U N . P. AŽUBALIS KANADOJE 
Hamiltono Šalpos Fondo veikla 

KLB Hamiltono apylinkės vai pįjos klebonui kun. dr. J. Tada-
dyba savo posėdyje, įvykusia- rauskui už pravestas dvi rink-
mo 1953 m. vasario 20 d., pave- liavas bažnyčioje šalpos reika-
dė valdybos nariui J. Giedrai- lams, kurios davė $226.01. Ten-
ciui organizuoti KLB Hamilto. ka pastebėti, kad kun. dr. J. 
no Apylinkės Šalpos Fondo Ko- j Tadarauskas yra nuoširdus Šal-
mitetą. Šalpos Fondo tikslai: pos Fondo rėmėjas. Gražų įna-
šelpti Vokietijoje likusius lietu- šą į šalpos Fondą, įnešė KLB 
vius, išlaikyti Vokietijoje vei- Hamiltono Ap. Valdyba, skirda-
kiančias pradžios mokyklas ir m a šalpos reikalams $150 ir 
šelpti sunkioje padėtyje atsi- įr TFA Kanadoje Hamiltono 
clūrusius lietuvius Kanadoje. Sk., kuris vienintelis moka 10 rr 
įvertinant šią didelę užduotį, bu- \ iš parengimų pelno šalpos rei-
vo imtasi skubaus darbo. Į Šal- kalams, kaip buvo nutarta ben-
pos Fondo Komitetą buvo pa-jdrame organizacijų posėdyje, 
kviesti K. Kvedaras, A. Kšivic-j j ų įnašas $257.45. Nuoširdus joa"klebonas"kui. Petras Ažubalis 

SO. BOSTONO ŽINIOS 
Genocido paroda Jaunesnysis sūnus Rimantas 

Šaukštas vieton revolverio 
Policija sugavo Joe Pleske, 31 

m. amžiaus vyras, kurs buvo 
aUdaryta tautininkų namuose Bostono kolegijoj baigė rezervo „ j ^ ^ p e t e r Pan restoraną, 
hepes 3 d Atidaryme dalyva- karininkų kursą ir pakeltas j 4801 Broadway, ir iš kasininkės 
vo ir kalbėjo garbes konsulas antrojo artilerijos leitenanto 
adv. A. Šalna, J. Kasmauskas laipsnį. 
ir kt. Paroda truko visą sa 

Iz. Vasyltūnas 

Ger iaus ia <5^vana a tminčia i 
M A L D A K N Y G E * 

kV 

vaite. 
Bendruomenė ramia lietuviškas p a k v i £ s t a s vargonininku į Law-

mokyklas 
Bendruomenės seonos AL Bendruomenės Bostono 

apylinkė iš surinktų per birže
lio įvykių minėjimą pinigų 150 
dolerių paskyrė Vasario 16 gim 
naziįai Vokietijoj ir 100 dole
rių Bostono šešt. lituanistikos i S i m k u s susituokė su Lelija Gu-

rence liet. parapiją. 

Naujos lietuviškos 

pareikalavo pinigų, ištiesdamas 
ginklą. Kai kasininkė pradėjo 
rėkti, jis pabėgo ir buvo sugau 
tas belipąs per 9 pėdų augščio 
tvorą. Jį. areštavus paaiškėjo, 
kad jis turėjo ne revolverį, o 
paprastą sidabrinį šaukštą. 

JAUNUOLIU MALDOS 
Kurią paruošė 

Kun. P . Ki rve la i t i s 
Kaina: $1.50 ir $2.50 

Užsakymus su pinigais siuskite 
"DRAUGAS" 

2334 S. OAKLEY AVENUE 
Chicago 8, Ulinou 

Birželio 19 d. Edv. Pranaitis 
s u s i t u o k ė s u J a d v y g a Č e k a n a u s 
kaitė, birželio 26 d. Bronius 

Remkite dien. Draugą! Skaitykite "Draugą'! 
Toronto l ie'uvių šv. Jono Krikš- , m o k y k l a i . 
ty tojo parapijos bažnyčios atnau
jinimo iniciatorius ir t o s parapi-

kienė, J. Kazlauskienė ir B. Gri-| ačiū. 
nius. Pirmame posėdyje pasi
skirstė pareigomis sekančiai: J. 
Giedraittis pirm., A. Kšivic-

Nauja valdyba 

(Foto Luna) 

ras 
ir J. Kazlauskienė — pareng. 
vad. Jau pirmame posėdyje bu
vo aptarti pinigų telkimo būdai j 9 d., buvo pasiskirstyta pareigo-
ir nustatytos ateities veikimo mis sekančiai: J. Giedraitis 
gaires. 

Reikia priminti, kad šalpos 
pirm., J. Kazlauskienė — vice-
pirm., K. Kvedaras — sekr., B. 

reikalingumas Hamiltone buvo i G r i n i u s ~ i ž d- i r A - Kšvickic-
jau suprastas prieš įsikuriant! n ė n a r ė - į traukti naujų pa
šalpos Fondui i r t a linkme b u - 1 ^ 1 * \ Šalpos Komitetą nepa

davė $58.44 pelno. KLB Šalpos 
Išrinkus itaują Apylinkes Vai- F o n d o C e n t r o K o m i t e t u i b u v o 

kienė vieopirm., K. Kveda- dybą 1954 m. J. Giedraitis jos p a s i u s t a $ 2 0 0 > š i a i s m e t a i s C e n 

buvo paprašytas ir toliau vado- t r o K o m i t e t u i j a u ^ p a s į ų s t a 
vauti šalpos darbui. Posėdyje *ĄQQ 
zykusiame 1954 m. gegužės ^ h a m i l t o n i e č i a i f i š t i e s k i . 

me vieni kitiems pagalbos ran
ką. Savo aukomis jrodykime, 
kad neužmiršome savo tautie
čių, likusių užjūryje. Bent dali-

| mi palengvinkime jų kasdieni
nius rūpesčius. Mokyklinio am
žiaus vaikams suteikime gali
mybę mokytis lietuviškose pra
džios mokyklose ir pradžiugin-
kim juos mažomis dovanėlėmis 
didžiųjų švenčių progomis. Tuo 
pačiu parodykime, kad mes esa
me solidarūs ir atjaučiame vieni 
kitų vargus. Palengvinkime 
tiems, kurie patenka į sunkią 
būklę nedarbo, ligos ar nelai
mės atveju čia Kanadoje. 

Mes nežinome nė vienas, ka
da ateis laikas mums patiems 
prašyti paramos, o nieko neda-

vo išvarytas gražus baras. Tuo 
tikslu buvo sutelkta $323.20, iš 

vyko. Posėdyje buvo aptartos 
tolimesnės veiklos gairės. Nu-

kurių $320 buvo išleista atski- \ t a r t a suruošti gegužinę rugpju 
rų asmenų šelpimui vietoje. Šel
pimo reikalais rūpinosi. Bend
ruomenės Valdyba. 

Iš kur Kaili pinigai 

Šalpos Fondas pradėjo savo 
darbą perimdamas iš Bendruo
menės Valdybos likutį $3.20. 
Per metus laiko buvo sutelkta tęsimo 
$1,407.71. Pajamos buvo gau
tos sekančiai: 1) Likutis 1953 
m. kovo 1 d. $3.20, 2) Lai
mėjimų pajamos $206.30, 3) 
Rinkliavos —'$755.26, 4) Gau
ta ii KLB Hamiltono Ap. Val
dybos $150.00, 5) Gauta iš TFA 
Hamiltono Skyr. $257.45, 6) 
Gauta iš St. Catharine Ap. Val
dybos — $35.50. 

(Jauti pinigai panaudoti: at
skirų asmenų šelpimui — $370, 
pasiųsta KLB Šalpos Fondo Cen 
t r o K o m i t e t u i $ 6 0 0 , i š l a i d o s 
rengiant laimėjimus — $31.86, 
įvairios išlaidos — $19.31, per
siųsta Centrui gauti pinigai iš 
St. Catharine $35.50. Kaso
je liko 195i.III.31 - $351.04. 

Kaip matome, Hamiltono lie
tuviai labai jautriai atsiliepė 
šalpos reikalui, už ką jiems vi
siems reiškiama gili pagarba ir 
nuoširdus dėkingumas už dosnu
mą. Taip pat išreiškiame gilią 

čio 14 d. ir du šokių vakarus. 
Pasisekimas priklausys nuo at-
atsilankančiųjų j paruošimus da 
lyvių skaičiaus. Tikime, kad mū
sų tautiečiai skaitlingai daly
vaus. Visi atsilankiusieji malo
niai praleis laiką ir tuo pačiu 
prisidės prie šio kilnaus darbo 

Dr. A. Kučas, 
žinomas mūsų istorikas, sutiko 

įrašyti So. Bostono liet. para-
'pijos istoriją ir tuo tikslu ilges
nį laiką žada rinkti medžiagą 
Bostone ir jo , kaimynystėje. 
Kaip žinome, šiais metais mūsų 
parapija švenčia savo 50 m. ju-
bilėjų ir ta proga be kitų įvykių 
nusistatyta išleisti ir parapijos 
istoriją. 

Kun. J. Žuromskis 
liepos 10 d. išvyko dviems savai 
tems į kariuomenės pratimus 
Fort Drum, N. Y. 

Laisvės Varpo rengiama 
lietuvių diena 

įvyksta Brockton Fair Grounds 
liepos 18 d. Važiuoti 123 keliu 

daityte. Liepos 3 d. Stepas Ra
manauskas susituokė su Ona 
Geronaityte. 

Mirė 

Stanislovas Lepševičius, 59 
m., gyv. 225 M St. So. Boston, 
mirė birž( 8 d., Vii. Kolonavi-
čius, 36 m., gyv. 40 Vinton St. 
So. Boston, mirė birž. 10 d., 
Silevstras Žereika, 81 m., gyv. 
3 VVebb Park, So. Boston, mirė 
birž. 20 d., Marijona Arentienė, 
70 m., gyv. 897 E. Broadway, 
So. Boston, mirė birž. 22 d.,! 
Ambroz. Z4ajankauskas, 67 m., 
gyv. 169 Bowen St., So. Boston, 
mirė birž. 26 d., Bronislava Bu-
kotienė, 52 m., gyv. 4 Sumner 
Str., Dorchester, mirė birž. 29 
d., Ant. Kazokevičicnė, 67 m., 

Lietuvos Rašto 
A. 

kūrybos 
t 

VINCUI KRĖVEI-
A. 

milžinui. 

- MICKEVIČIUI 
mirus, jo šeimai gilaus liūdesio va 
užuojautą reiškia: 

! L. BABARSKAS 
J. BALYS 

P B. BUŠOTSKIS 
K T. KRIVICKAS 
į J. KUBRIENS 
| J. LIESYTĖ 
į J. PAJAUJIS 
1 K. PAKŠTAS 
1 ir šeimos iš VVashington 

landoje nuoširdžią 
* 

B. PARAMSKĮS 
V. RUTEUONIS 
V. STANKA 
K. ŠKIRPA 
A. TARULIS 
N. TAUTVILAS 
V. TRUMPA 

, D. C. 

į Belmont Str. Programoje 0 . , g y v . 140 Athens S t , So. Bos-
Ivaškienės vedami taut. šokių ton, mirė liepos 5 d." 
šokėjai, VVorcesterio liet. Drum 
and Bugle Corps, vad. B. Kve-
daraitės ir Bostono vyrų cho
ras, vad. J. Gaidelio. Ežada būti 
geras šokiams orkestras, links 

Aviacijos mokykla 

A. | A. 

DR. ANTANUI ANTANAIČIUI 
mirus , jo žmoną p. Jul i ją t r dukre lę Daly tę nuoš i rdž ia i 
už jauč iame ir k a r t u l iūdime. 

DAMIJONAIČIAI 
Omaha , Nebr . 

Hi n kliūva namuose 
Pranešame, kad piniginė rink

liava Įvyks liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais. Aukų rinkėjai aplan 
kys visus aukotojus namuose ir 
tikime, kad aukotojai gausiai iš
ties savo dosnias rankas. Auko 
tojai gaus antspauduotus kvi
tus, kurie tiks prie Income Tax 
grąžinimo. Rūbų rinkliava bus 
vedama spalio ir lapkričio mė
nesiais. Būkite malonūs tai įsi-
dėmėti ir tinkamus naudojimui; didžiajai Niagaros pusiasalio lie 
rūbus palaikyti iki rinkliavos 

liet. radijo programa, kuri gra
žiai pravedama kas sekmadienį, 

, vra kviečiamas parodyti iai pa-vus ir nieku nepnsidejus labai : , . , , ,. . , ., r „ .. J i lankumą ir aplankyti los laiky-
nemalonu jos prasyti. L_J_. _• iTH. *„ ^: 

KLB Hamiltono Apylinkės 
šalpos Fondo Komitetas 

St. Catherines, Ont. 
Niagaros pusiasalio lietuviu 

šventė 

Visu atsidėjimu ruošiamasi 

United Air Lines Chicagoje, 
mas bufetas ir gera nuotaika vi. Midway aerodrome, atidarė nau j 
šiems. Kas domisi šia kultūrine W skridimo mokymo centrą. Į 

Šiame aerodrome draudžiama! 
praktikuotis skraidyti, bet nau
joje mokykloje tuo tarpu išei
namas kursas ant žemes, neky-

tojų rengiamą lietuvių dieną. 

lTž elektrą mokėsimo kas 
du mėn. 

Boston Ediscn kompanija nu
sistatė, pradedant šiuo mėnesiu, 
rašyti sąskaitas elektros varto
tojams kas du mėnesius. Taigi 
sąskaitą gausime kitą mėn. iš 
karto už du mėn. 

" D R A U G A S " SKELBIA KETVIRTĄ 

ROMANO KONKURSĄ 

Aukotojų patogumo dėliai bus 
įsteigti atskiruose rajonuose rū
bų surinkimo punktai. Rūbai 
bus siunčiami į Vokietiją. Pra
ėjusių metų rūbų rinkliava da
vė gražių vaisių. Ačiū visiems, 
kurie jautriai atsiliepė šiuo rei
kalu. 

Bukime dosnūs 

Paskutiniuoju metu kasa pa-
padėką visiems tiems, kurie tie-! sipildė sekančiomis įplaukomis: 
sioginiai prisidėjo prie šalpos .gauta iš KLB Hamiltono Ap. 
darbo kaip aukų rinkėjai arba. Vald. Motinos Dienos įvykusios 
talkininkai. Nuoširdžią padėką'rinkliavos $36.85 ir laimėjimą. 
išreiškiame Aušros Vartų para- įvykęs 1954 m. gegužės 15 d., 

tuvių parapinei šventei. Pirmiau j Ivaškų sūnus JAV kariuomenėj 
sia bus pagerbta Dievo Motina 

ŠV. JONO PARAPIJOS BAŽNYČIA 

Marija, jos jubilėjinių metų pro 
ga. Po pietų bus meninė pro
grama ir vaikučių šventė su pre 
mijomis. Vakarop keturių para
pijų suartėjimo pobūvis su pa
silinksminimu. Visas šis suva
žiavimas įvyks Bieliūnų ūkyje 
prie kelio R. R. 1. Laukiama 
daug svečių iš JAV, Hamiltono, 
Toronto ir kaimyninių apylin
kių. 

Prieš tai dar bus viena gegu
žinė, kuri įvyks liepos 25 d. Bie
liūnų ūkyje, R. R. 1. 

Welland. Ont. 
Kruvinas birželis 

Kruvinuosius birželio įvykius 
VVellando apylinkės L. Bendruo-1 
menė tyliai, bet garbingai ir 
krikščioniškai paminėjo liepos 
4 d. iškilmingomis pamaldomis! 
už nukankintus mūsų brolius ir j 
seses lietuvius. 

Nedarbas dalinai sumažėjo, 
nes žymi dalis lietuvių pašaukta 
atgal į fabrikus. 

Niagara Falls, Ont. 
Krikštynos 

P. B. Balsų sūnus buvo pa
krikštytas liepos 3d. Almonto 
Petro vardais. Krikšto tėvais 
buvo J. Nekrošas ir O. Eižinie-
nė. 

Renka aukas 

Šios kolonijos lietuviai, už
jausdami nelaimėje esančią Sur 
blienę su dviem dukrelėm, dar 
tebegulinčiom Hamiltono sana
torijoj, renka aukas joms su
šelpti. 

lant į orą. Specialiais įtaisais 
studentai čia mokomi naudotis 
skraidymo instrumentais, elek
tronines navigacijos ir kitų pra 
ktiškų dalykų. 

Auga katalikų skaičius 
Chicagoje nuolat auga kata

likų skaičius. Neseniai mūsų 
mieste buvo įsteigtos" trys nau
jos parapijos. 

Vyr. žinomų bostoniškių lietu
vių darbuotojų Aleksandro ir 
Onos Ivaškų sūnus Algimantas, 
atliekąs prievolę šio krašto ka
riuomenėj, buvo parvykęs pas 
tėvus atostogų. 

c o M"E""I"I** T O D A V 
at thc 

Newly Opened 
ROSANGELAS PIZZERIA 

2807' z W. 95th St. 
• RAVIOLI • S P A G H E T r i 
• CHICKN • SHRIMP 

A Reputation which we will 
Ii ve up to. 

PRIEŠ VEDYBAS IR PO 
VEDYBŲ 

Vcl skiriama tūkstantis (1,000) dolerių premija 
1. Dienraštis "Draugas", talkininkaujant "Draugo" Bendra

darbių Klubui, skelbia naują lietuviško romano konkursą. Pa
skutine data konkursui skiriamo romano rankraščiui įteikti — 
1954 m. lapkričio mėn. 1 d. 

2. Geriausiam romanui skiriama premija — tūkstantis do
lerių. 

"Draugas" įgalioja premijos sutelkimu rūpintis "Draugo" 
Bendradarbių Klubą. 

3. Jury komisiją sudaro šie asmenys: Bernardas Brazdžio
nis, dr. Juozas Girnius, Antanas Gustaitis, dr. Juozas Leimonas 
ir Kazys Mockus. 

4. Romano siužetą pasirenka patys autoriai. Romanas turi 
Šeimyniškam gyvenimui rei 

kalinga būtiniausi dalykai pra 
dedant šliūbiniais žiedais, buto I būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip apie 200 romano for-
apstatymo baldais ir kitkuo, mato puslapių. 

5. Kūrinius siųsti adresu: Romano Konkurso Komisija, 
Draugas", 2334 So. Oakley ave., Chicago 8, 111. 

6. Sprendimo bešališkumui patikrinti autoriai turi pasira-
sokių rūšių ir kainų, Amerikos j rašyti slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo 
ir Europos išdirbimo. Taip pat j tikrąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant romano antraštę ir pa 
importuoti iš Europos 

Šias prekes gausite J. Karve
lio krautuvėje, 3322 S. Halsted 
St., Chicago 8, 111. Tel. YArds 
7-0677. Šliūbinių žiedų yra vi-

labai • sirinktą slapyvardį. 
gražūs ir nebrangūs vaikam ve
žimėliai. 

<? 

K 

CHICKEN DINNER AND CARNIVAL 
ST. PETER'S CHIIRCH, Spring Grovc, IUinois 

<)n V. s. 12, :( MUra \Vcst ot r<>\ I^ikr, 111. 

SUHDAY, JULY I8th, 1954 
Dinncr 12 Noon Suppcr 5:30 VM. 

BAND CONCERT SUNDAY NIGH? 
GAMĖS • lllOlUESliMENTS 

Sunday-Masses: 6:30 — 8:00 — 10:00 — 11:}* v^- S. ".) 

7. Tūkstantį dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teises peleidžia "Draugui", įskaitant 

7" teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu. Jei knyga 
*» duotų pelno, jis yra skiriamas romano premijos fondui. Premijos 

nelaimėję autoriai spausdinimo sąlygas nuspręs abipusiu susi
tarimu. 

"DRAUGO" LEIDĖJAI IR "DRAUGO 

BENDRADARBIŲ KLUBAS 

M 

•f 

fiTr —i 

nmm mm \ iZi>mmm&s&m*.^^^Z***^^«-« 
Atnaujintoji Toronto lietuvių šv. Jcno parapijos bažnyčia su pri-
bUtytu bokštu, turint i* »oiio. (Futo Liuu) 

Didžiausias žmogaus turtas 
yra — tiek didi žmogaus siela, 
kad ji netrokštų turtų. 

— Goethe 

J.GLIAL/DA 

OftAPftO 
NOBIS 

i PREMIJL/OTAS 
R O M A h J A S 

(domiausias romanas! 

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

Abi dalys vienoje knygoje 
448 psl. — tik $4.00 

Užsakymus siųsti: 

• • D R A U G A S " 
2334 So. Oakley A venų e 

Chicago 8, IUinois 

Be poetu nebūty geliu — būtu tik šakniavaisiai 
g61ių, būtų tik Šakniavaisiai. 

Lietuvių Poezijos 
Antologija 

Galima klausti, ar idiliška bei groži bei praaraę. Be poetų nebūtų 
skambi lyrika gali iš viso derintis 
su mūsų laikais, kurie yra toki 
triukšmingi, skubūs ir pilni rūpes
čių. Tiesa, kad dabartini žmonija 
yra pasinešusi I iSore. Bet tai nėra 
joks klausimo sprendimas. Sveika
ta eina tik Ii vidaus. Tyro džiaugs- sudari J. Aistis Ir A. VaJčiulaltla, 
mo Ir Žodžio paklausa liks amžl- 109 poetų atvaizdai kreidiniame po
nai. Mūsų nepaprastos mintys ir pieriuje, dail. A. Varno viršelis Ir 
kilnūs jausmai dažniausiai yra ap- iliustracijos, 832 pusi., kietai Įrišta, 
nešami gyvenimo pareigų dulkių, kaina 6 dol. 
EU27*r51° * ,« n w l e r * l n l , ? 1

0 - T*51*" T iiuos lakštus auslrlnko vtea dal-šlrdls visuomet rusena. JI visuomet „ * , „ " . , \1T«.„ •0„to TVI rr t 

_~&i ^f«Vi" priklausomvbea metais. Jis nualpel-mena senas dienas, grožį, meile. JQ k a d b 6 t y k l e k v i e n o kultūringo 
araugryste... lietuvio pačių rinktiniausių knygų 

Mūsų nuotaikai pakelU nira rtl- 8 k a įC įuje 
kalo griebtis nuduoto džiaugsmo. 
Gražiausi, kilniausi ir garbingi 
jausmai to nereikalingi. Maži, seni 
vos ne vos ryškūs dalykai gali būti 
priežastis kitos mūsų nuotaikos ir 
tyro džiaugsmo antplūdžio. Poetas 
pažvelgia į visus dalykus naujai. 
kūdikio akimis ir atveria mums jų 

Užsakymus siųskite: 

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

Chicago 8, UI. 

^ s i i s t : ; ^ 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge", 

http://195i.III.31
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, DCUNOIS *c?tad:eruX I5em 10, 19-! 

X Leokadija Kasakaitiene, 
] buv. Lietuvoje „švietimo Dar-
j bo" redaktoriaus ir Švietimo mi-
I nisterijos inspektoriaus Antano 
į Kasakak'io žmona, sunkiai su-
| sirgo ir paguldyta Cook County 
i ligoninėje, 64, 38 lova. Ją lan-
| kyti galima kasdien 3—8 vai. 
vak. Informacijoje reikia saky-

X Lietuviu kalba Chicagos | ti, kad guli „serious" skyriuje. 

i mus 
viešosiose augsi. mokyklose. 
Gali tūt i bet kur dėstoma, kad| 
ir nuo šio rudens, kaip iš patiki
mų šaltinių patirta, jei, ir kur, 
susidarys šimtas mokinių. Vi
siems reikalui pritariant ir re
miant, galima būtų vienoj ar po
roj aug.štesniųjų mokyklų įvesti 
lietuvių kalbą dėstomuoju daly
ku. Reikalu rūpinasi Mokytojų 
Sąjunga, padedama konsulo dr. 
P. Daužvardžio. Dalykui orga-! Halsted St., kuris atvyko į Anu 
nizuoti, pirmiausia reikia žinoti, | riką prieš 5 metus, dabar dirba 
kiek, ir kurią augštesne mokyk-'. Gas Company. Jisai Lietuveje 
lą lietuvių mokinių lanko. Todėl. dirbo pašto žinyboje Kelmės, 
tėvai prašomi maloniai pranešti I Tauragės ir Kauno paštuose. Vo 
sūnaus ar dukters vardą ir pa- į kietijoje dirbo Erfurto pašte, 
varde ir tėvo vardą, adresą ir j Tremtyje gyveno Hanau ir 
kurią mokyklą lanko. Rašyti ar Schweinfurto stovyklose ir apie 
skambinti J. Kavaliūnui, 4716 į pora metų dirbo sargybų kuopo-
So. Marshfield Ave., Bishop I se. 
7-6396. Mokinės, lankančios Ma 

X Petras Snarskis, 610 E 
88 St., So. Chicagos žymus vei
kėjas ir šv. Juozapo parapijos 
ilgametis komiteto narys, sun
kiai serga. Yra Billings ligoni
nėje, 950 E. 59 S t , 309 kamb. 
Lankymo valandos yra popiet 
nuo 2—3 vai. ir nuo 7 iki 8 vai. 
vak. 

X Antanas Norgėla, 3327 So. 

12 SUŽEISTU ^FlVtf.S DRFBf.ttlVfE 

AUK Vargonininkų seimas 
Vargonininkų Sąjungos sei-. Visos valdybos, taip pat ir 

mas [vyko 1954 m. liepos 2 d. I „Muzikos žinių" redaktoriaus 
Cicero šv. Antano parap :jos pa- pranešimai priimti su pritarimu, 
talpose. Seimas pradėtas šv. mi- i Ypatingai seimas didelį dėkin-
šiomis, kurias atnašavo Iv. An- gumą išreiškė „Muzikos Žinių" 
tano parapijos klebonas kun, I. redaktoriui J. Kreivėnui, kuris 
Albavičius. Pamokslą pasakė k a 
talikų spaudos direktorius ir 
vyriausias dienraščio „Draugo** tumoj 

visai be atlyginimo dirba ir žur 
nalą iškėlė dar nebuvusi o j augš-

administratorius kun. P. čini- Sąjungos dvasios vadas kun. 

rijos Augštesniąją mokyklą, ne
registruojamos, nes ten lietuvių 
kalba dėstoma. 

X Veteranai savo susirinki
me, kuris įvyko birželio 27 d. 
Lietuvių auditorijos patalpose, 

X Teatro almanacho redak
cija prašo pranešti, kad naujos 
bei papildomos medžiagos gavi
mui yra nustatyta paskutinis 
terminas — liepos 15 d. 

Teatro almanachas jau spaus 
nutarė įsijungei į Don Varnas ! dinamas ir jis sudaro p3T 300 
postą. Laikinoji veteranų valdy- j puslapių. Bus gausiai iliustruo
ta pranešė susirinkusiems apie j ta, plačios apžvalgos bei teat-
lietuviškus American Legion r i n ^ m temom knyga, 
postus Chicagoje. Po diskusijų, j x W. B. Scbastian savo atos-
balsavimo keliu buvo nuspręsta j iogų m c t u daug keliavo ir ap-
ateities veikimo gairės, vienbal- j ian]<e Floridą, Puerto Rico, Vir-
siai pasisakant prisijungti prie gįnijos salas, Cubą ir Bahamą 
minėto posto. j s a i a s . Jo žmona atostogavo Mek 

Tremtiniai veteranai, kurie j s i k o s Acapulco apylinkėje, 
tame susirinkime nedalyvavo, x Ona ir Antenas Norvainiai, 
yra prašomi būtinai dalyvauti•; 2439 W. 70 St., išskrido pas sa-
sekančiame susirinkime, kuris !

 Vo dukterį ir žentą dr. Vladą Vi
jau įvyks Don Varnas posto pa- j iįamą Brooklyne atostogų. Ten 
talpose. Susirinkimo data bus m a n o praleisti apie pora savai-

Žomes drebėjimo metu Fallon, Nev., sužeista 12 asmenų, kuris 
buvo palietęs vakarinę Nevadą ir centrinę Califoinijos dalį. 

(INS) 

IŠ ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

kas, MIC, pareikšdamas daug; kan. V. Zakarauskas, sveikinda 
gražių minčių. Pamaldų metu j mas seimą, palinkėjo valdybai 
giedojo vargonininkų chorasJ daugiau konkrečių darbų, įneš-
Po pamaldų visi dalyviai susi- j damas sumanymų, kurie buvo 
rinko į parapijos lituanistikos visų maloniai priimti, 
klasę, kur kun. kleb. I. Albavi-! 

paskelbta vėliau. 
X Juozas Karazija, 4423 So. 

Wood St., su šeima atsikėlė į 
Chicagą tik prieš metus laiko. 
Jisai mėgino įsikurti keliose 
valstybėse, bet niekur nepati- pažinčių, paguodžia juos ir su-

cių. 
X Kun. Feliksas Gureckas 

nuolat lanko Oak Forest senelių 
prieglaudą, kurioje yra nema
ža lietuvių. Tea ya išklauso iš-

ko. Po 5 metų gražiai įsikūrė tik 
Chicagoje. Jis, žmona ir vienas 
sūnus dirba, kuris kartu baigė 
augšt. mokyklą ir studijuoja uni 
versitete. Kiti vaikai mokosi. 
Nori būti gerais lietuviais ir da
lyvauja lietuviškame judėjime. 
Pats Karazija yra buvęs agro
nomu šakiuose, o tremtyje gy
veno Hanau stovykloje. 

X Dainavos ansamblis smar
kiai ruošiasi lietuvių dienos pro 
gramai International Friendship 
Gardens, Michigan City. Progra 
moję dalyvaus ir operos sols-
tas Algirdas Brazis. Šią. progra
mą organizuoja LB Chicagos 
apygardos valdyba. Plačią pro-

stiprina nevilty. 

X Petras Janušauskas su šei 
ma atvyko iš Californijos į 
Chicagą. Jo tėvai Juozas ir Mi
chalina Janušauskai yra stam
būs prekybininkai ir uolūs ka
talikiškųjų organizacijų ir įstai 
gų rėmėjai. 

X Inžinieriai A. Eiva, A. Du-
kauskas, J. Jurkūnas, T. Varan-
ka ir ekon. J. Grybinas užsakė 
per Mokytojų Sąjungą vieniems 
metams 2 „Eglutės" ir 3 „Tėviš
kėlės" laikraštėlius Vokietijoje 
likusiems vaikams. 

X Juozas Būga, mūsų tauto
sakininkas, atvyks į Sofijos 

pagandą apie Lietuvą jau se- j Barčus pikniką šį sekmadienį ir 
niai kitataučių tarpe skleidžia ten užrašinės į juostą pasakas, 
pati vietos vadovybė iš Michigan senoviškas dainas ir kt. 
valstybės. 

Jonas Pundzevičius, kuris X 

X Dr. V. P. Tumasonis su 
žmona liepos 6 d. išvažiavo atos 

dirba New York Central gėle- togų. Savo kelionėje mano pa-
žinkelio stotyje, praeitą savaitę siekti Colorado. Grįš rugpjūčio 
buvo sužeistas į akį. Jam kalant mėnesio pirmosiomis dienomis, 
vinį į sieną ir pataikius į šaką, x K o | l i p o z i t o r i u s B r o n i u s B u 

vinis iššoko atgal ir visa jėga | d r i ū n a s b i r ž e l i o 7 d> v a k a r e j a u 

sudavė į akį. A k i s ^ p a s r r o t o | ^ .g C h i c a g o s a t g a l , L o s 

Angeles, kur šiuo metu yra jo 
nuolatinė gyvenamoji vieta. 

X Vladas Lopatauskas iš 
Londono, Ont., svečiuojasi Chi
cagoje, pas švogerį. Aplankęs 
Draugą, pratęsė toliau prenu
meratą. 

— /> 

X Bale Vaivorytė - Janutie
ne, rašytoja, Aušros Vartų sto
vyklaujančioms skautėms skai
tė paskaitą — Mergaitė ir kuk
lumas. 

X Sofija Pilliponis, 2613 W. 

ju ir jis greitai buvo išvežtas 
pas gydytoją. Bijoma, kad ne
nustotų regėjimo, nes sužeidi
mas rimtas ir pavojingas. 

X Steponas ir Ona Puckuo-
niai, 2559 W. 81 St., išvyko atos 
togoms, žada apvažiuoti ir pa
matyti daug gražių vietų. A. 
Puckuonienė yra Sudeikių duk
tė, kurie gyvena šv. šeimynos 
viloje. / 

X Motina M. Ra brista buvo 
atvykusi į Chicagą dalyvauti sa
vo sesers a.a. Stelos Rogan lai
dotuvėse. Kartu buvo atvažia-i 55 St., paaukojo per Balfą į var 
vusi ir seselė Juozef a. Seselės i gą patekusiai Ne jų šeimai šelpti 
po laidotuvių išvyko atgal į Pitts j 11 dol. ir vaikų vasaros stovyk-
burghą. . loms Vokietijoj 10 dol. 

— Fizikos daktaras. Brown 
universitete gavo fizikos mokslo 
daktaratą Vincentas J. Staku-
tis. Naujasis daktaras yra bos-
toniškių V. ir K. Stakučių sū
nus. Vincentas, baigęs pradinę 
mokyklą, 1936 m. baigė Mecha-
nic Arts Higjh mokyklą, paskui 
mokslą tęsė Wentworth institu
te ir baigė Bostono kolegiją B. 
S. laipsniu. Antrajame kare sa
vanoriu tarnavo kariuomenėj ir 
lankė Army - Air Intelligence 
mokyklą. Europoje teko išbūti 
28 mėnesius ir dėstė lakūnams 
metereologinius kursus. Kapito
nu grįžo Amerikon ir mokytoja
vo lietuvių Marianapolio kolegi
joje, kurią paliko, norėdamas 
pasiekti augštąjį mokslo laips
nį. 

Dabartiniu metu dr. V. Sta-
kutis apsigyveno Watertowne su 
žmona ir dviem vaikučiais. Jis 
dirba vienoje laboratorijoje ir 
dažnai jam tenka išvykti į kitas 
vietas eksperimentų darbams. 

— Į Vinco Krėves - Mickevi
čiaus laidotuves Philadelphijoje, 
iš VVashingtono, D. C , atvyko 
L. Babarskas, Jonas J. Balys, 
B. Bušatskis, T. Krivickas, I. 
Kubrienė, J. Liesytė, J. Pajau
jis, K. Pakštas, B. Paramskis, 
V. Rūtelionis, V. Stanka, K. 
Škirpa, A. Tarulis, N. Tautvilas, 
V. Trumpa ir jų šeimos. 

— Biletai j lietuvių dienos 
programą, įvykstančią liepos 
mėn. 24 d., 8:15 vai. vak., Inter
national Friendship Gardens, 
Michigan City, gaunami: /.Mar
giniuose", 2511 W. 69 S t , Hol-
lywood Inn., 2419 W. 43 St. ir 
„Dainos" televizijos kompanijo
je, 3130 So. Halsted St. 

— Naujas kūrinys. Kompozi
torius Julius Gaidelis parašė 
oratoriją ,,Giesmė apie Gedimi
ną", pagal to vardo Balio Sruo
gos veikalą. Libretas muziko 
Aleksandro Kučiūno. 

— Koncertas fondui. Komp. 
ir pianistas Vyt. Bacevičius pa
kviestas Bostone duoti rečitalį 
ark. Cushingo fondo reikalams. 
Rečitalis numatomas po vasa
ros atostogų. 

— Nele Vilūniene su dukrelė
mis Vida ir Ramune, iš Roches-
ter, N. Y., šiomis dienomis vie
šėjo Detroite pas savo artimus 
gimines. Ramunė Vilūnaitė šiais 
metais sėkmingai pabaigė vie
tos gimnaziją ir gavo brandos 
atestatą. 

kų, spaudos draudimo gadynė 
ir plačiau pakalbėta diskutuo
jant lietuviškosios spaudos reik 
šmę ir uždavinius tremtyje. 

Nutarta suruošti platų spau
dos draudimo panaikinimo 50 
metų sukakties minėjimą Sydnė 
juje, kuriame bus paryškinti 
įvairių laikotarpių lietuviškosios 
spaudos momentai, kartu patei
kiant būdingesnių tos spaudos 
ištraukų, šitai paruošti sutiko 
Vincas Kazokas ir Almis Jūra-
gis. Numatoma dar ir meninė 
dalis. 

— Mirė. Gegužės 20 d. staiga 
mirė'*Jurgis Bikneris, 33 metų 
amžiaus, gyyvenęs 114 Cathe-
dral St., Sydnė juje. Velionis dir
bo vienoje Blaktomno siuvyklo
je ir apalpo darbovietėje. Mirė 
bevežant į ligoninę. 

Jurgis Bikneris gyveno vie
nas australų šeimoje. 

Velionis buvo pavyzdingas 

čius atidarė seimą malda ir 
kartu pareiškė savo sveikinimus 
ir linkėjimus. Po klebono sveiki
nimo kalbėjo kun. P. cinikas, 
MIC, linkėdamas įvairiausių 
linkėjimų. Ypatingai pasigrožė
jo leidžiamu žurnalu ,,Muzikos 
Žiniomis". Seimą atidarė sąjun
gos pirmininkas A. Giedraitis. 
Sudaromas prezidiumas iš pirm. 
J. Kudirkos, vicepirm. K. Gau-
bio ir sekretoriaus A. Skridulio. 

Dainų šventės reikalu priim
ta rezoliucija, kuria numatoma 
dar liepos mėnesio pirmojoje 
pusėje sukviesti visų Chicagoje 
esančių muzikinių vienetų diri
gentų ir valdybų narių bei pri
jaučiančių dainos šventės ruoši
mui žmonių, pasitarimą. šiam į jaunuolis, kurs greit būtų pavel-
pasitarimui suorganizuoti imasi! dėjęs du milionu dolerių, mirė 
iniciatyvos sąjungos valdyba. ' ne natūralia mirtimi, o nuo al-

Muzulmonų "suvažiavimas 
ChicagGJe, Conrad Hilton vieš 

būtyje, prasidėjo trečias metinis 
musulmonų suvažiavimas. Da
lyvių — apie 500 iš visų JAV 
ir Kanados. Abdulla Igram, gy
venąs Cedar Rapids, Ta., yra mu 
zulmonų organizacijos pirminin
kas. Jis pareiškė, kad savo su
važiavime jie svarstys santy
kius su krikščionimis ir sudarys 
radijo pranešimo tekstą Ameri
kos Balsui ir Laisvos Europos 
radijui, kurie pasieks muzulmo-
nus už geležinės uždangos. Chi
cagoje ir artimoj apylinkėj gy
vena apei 500 muzulmonų šei
mų, o iš viso JAV-se jų yra 
apie 75,000. 

Milionierrus buvęs 
nužudytas 

Padarius analizę nustatyta, 
kad Montgomery Ward Thorne, 

Popietiniame posėdyje atsi
lankė ir tarė sveikinimus Mot2-

koholio ir nuo nuod'ngų vaistų. 
Yra davinių manyti, kad tie 

i nuodai jam buvo įleisti į venas. 
Kadangi iau buvo uietu me- n ; Sąjungos vardu A. Satkiene;! . . . . . . . u d U " 8 i J d U DUVO p i L l ų m e I „ & , . . . „ „ . Tyrimai ir byla tęsiami toliau. 

tas, tai padaryta pertrauka, ku „Garso redaktorius M. Zujus,1 

Vyt. Radžius, D. Kaminskienė, 
ir kiti. Į naują centro valdybą iš 
rinkti pirmininku Justas Kudir-

rios metu A. Mondeika, vyriau
sias seimo šeimininkas, pakvietė 
pietums. Pietūs buvo tose pa-

KAS, RA LT KUR 
čiose šv. Antano parapijos pa- k a , vicepirm. J. Šiaučiūnas, 
talpose. Cicero maloniosios šei
mininkės puikiai pavaišino vi
sus seimo dalyvius. Pietų metu 
sveikinimo žodį pasakė Alto pir
mininkas „Draugo" vyr. redak
torius L. šimutis, perduodamas 
sveikinimus nuo ALRK Susivie
nijimo organizacijos, kalbėjo 
red. I. Sakalas ir kiti. 

Padaryta daug svarbiu 
nutarimų 

Po trumpos pietų pertraukos 
pradedama posėdis. Paskaitoma 
raštu gauti sveikinimai iš komp. 
J. Žilevičiaus, komp. Aleksio, 
muz. Šiaučiūno. Prel. Juro var
du sveikinimą perdavė A. Mon-

sekr. ir kasininkas Pranas Bu-
janauskas, ,,Muzikos Žinių" re
daktorius Juozas Kreivėnas ir 
knygininkas Ant. Giedraitis. 

Dvi }domios paskaitos 

Seimo metu buvo išklausyta 
dvi muzikinės paskaitos. Pirmą
ją skaitė De Paul universiteto 
muzikos skyriaus direktorius 
Becker, apibūdindamas bažnyti
nę muziką. Antrąją — mūsų 
žymiausias kompozitorius VI. 
Jakubėnas — apie lietuvių mu
ziką. Paskaitomis visi dalyviai 
buvo labai suįdominti. 

Apskritai, seimas praėjo la-

— Moterų Sąjungos 21 kuo
pos linksmas išvažiavimas įvyks 
liepos 18 d., Vyčių darže, 2453 
W. 47 St. Bus visokių užkan
džių ir galėsite palošti bingo. 

Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti 
su sąjungietėmis. 

Ii. TOLSTOJAVS 
JŪ£Ų laukiamas romanas 

ANNA KARENINA 
jau pasirodė knyprų rinkoje T. II to
mas 440 puslapiu, kaina $4.00. 

Lovas Tolstojus čia duoda ryškius, 
klasiškus karekterius-tipus. Roman
tiškos scenos, nuostabus kaimo, dva
ro ir miesto vaizdai. Trapi didikų 

prieta-

deika, Cicero šv. Antano para-
Bendruomenės narys. Neseniai pijos vargonininkas. 
Sydnėjaus apylinkės bibliotekai; Praeitų metų seimo protoko-
padovanojo liet. knygų, norėda- j las su mažais paaiškinimais pri
mas, kad lietuviškasis jaunimas j imtas. Priimta nauja narė Ge- j metais kuo geriausiai įvykdyti, 
galėtų geriau pažinti lietuvių Ii-! novaitė Giedraitienė. A. S. 
teratūrą ir savąjį kraštą. Kilęs 
iš Tauragės. 

— V. Žemkalnio 60 m. am
žiaus sukaktis ir adv. V. Požė
los 75 m. amžiaus sukaktis lietu 
vių visuomenės atitinkamai pa
minėta. 

prabanga, irstančios šeimos, 
bai darbingoje nuotaikoje. Per; ringi papročiai. 

. . . . I NcišiM'tkamos kaltos ir šiurpi ne
t r u m p ą l a i k ą d a u g n u t a r i m ų p a j 8 l l v a M o m o s a i s t r o s ,m*ctiija. 
daryta bei sumanymų iškelta. . visi skaitysit.* su idomumn ir pa-

J J * i Riperejimu. Jūsų bibliotika t ikrai bus 
L i n k ė t i n a S ą j u n g o s n a r i a m s ' praturtėjusi dar vienu vertingu kla-

v •. -v , , , , v. . tiku iš didžiosios pasaulio l i teratūros 
užsibrėžtus darbus sekančiais; , o h y n o 

Reikalaukite pas visus kttygij pla
tintojus arba adresuokite: 

Geras vienos dienos uždarbis lei
džia jums įsigryti vieną geriausią ir 
vertingiausią romaną, laimėjusį No
belio premiją, W. S. Reymont 

KAIMIEČIAI 
Visi 4 didžiuliai tomai sudaro virš 

1600 puslapių, kaina $13.00. 
V įsa pasaulio spauda, visi krit ikai 

šiam romanui priskiria pirmaeilę 
vietą pasaulio literatūroje. 

Paini veikalo intryga, gilūs perso
nažai, puikūs kaimo vaizdai, nepa
laužiami doroves principai, kančia, 
ilgesys, nusivylimas ir nepasiekta lai-
mS jums atskleidžia didžias kaimo 
žmogaus buities paslaptis ir palieka 
neišdildomus vaizdus. 

Kiekvienas šj romaną jums reko
menduos, kas yra pats skaitęs. 

š 's romanas baigiamas išparduoti 
ir t ikrai gailusis kiekviena*, kas Jo 
nebus įsigijęs savo bibliotikai. 

Negavę pas platintojus, jūs dar ga
lite jį gauti adresuojant: 

D R A U G Ą S 
2334 So. Oakley Ave. 

CHICAGO 8, ILL. 

CHICAGOS ŽINIOS 
D R A U G A S 

2334 So. Oakley Ave. 
CHICAGO 8, ILL. 

Kodėl nusikalsta 
nepilnamečiai? 

Chicagos Miesto tarybos pa
talpose posėdžiavo Jaunimo ko
misija, kuri nustatė, kad pagrin 
dine priežastis, kodėl tiek daug 
nepilnamečių nusikalsta, yra sen 
sacijų pilni magazinai, kišeni
nes apysakų knygos ir, vadina
mieji, kamikai, kurie išryškina 
nusikaltimus, sadizmą, seksua
lumą. 

Kalbėtojai ragino, kad polici
ja paskelbtų karą tam šlamštui, 
o visuomenę skatino boikotuoti 
tas krautuves, kurios šitokią 
žalingą medžiagą pardavinėja. 
Apskaičiuojama, kad tokio 
šlamšto Chicagoje paskleidžia- d a u g e l i s P h i l i į inų žemės savi-
ma apie 15 milionų egzempliorių n i n k ų y r a p r a r a d ę s a v o n u o -
kas mėnesį. 

Mrs. Harry E. Caylor, atsto
vaujanti komitetą Geresnes Jau 
nirrfo Literatūros, pareiškė, kad 

Masines Marijos pamaldos 
Chicagoje 

Kard. Stritch pranešė, kad 
Chicagoje rugsėjo 8 d. ruošia
mos masines katalikų pamaldos 
Soldiers Field stadione. Tai bus 
didžiosios Marijos metų iškil
mės šiame mieste. Nuo 7 vai. 
vakaro bus įvairiomis kalbomis 
giedamos Marijos giesmės, 8 
vai. vakare bus atlaikytos šv. 
mišios Marijos garbei. Numato
ma, kad dalyvaus daugiau kaip 
100,000 žmonių. 

Chicagiečiai padeda 
philipiniečiams 

Dėl karo įvairių priežasčių 

J. A. V. piliečiui -
pirmenybe darbui gauti 

savybės dokumentus ir planus, 
kas gerokai apsunkina vyriau
sybės vykdomą žemės reformą. 

Knygų rinkoj pasirodė Sūdu
vos išleistas praktiškas vado
vėlis Kaip pasiruošti JAV pi
lietybei. Šio leidinio tekstą per
žiūrėjo teisėjas Alfonse F. 
Wells. Spaudai paruošė Pr. šu-
laitis. Pradžioj patiekti klausi
mai ir atsakymai (anglų ir lie
tuvių kalba) norintiems gauti 
pilietybę. Be to patiekta plati 
informacija kur reikia kreiptis 
ir kiek mokėti norint įsigyti 

AUSTRALIJOJ 
— Minės spaudos sukaktį. Ge 

gūžės 22 d. Sydnėjaus Lietuvių 
Plunksnos klubo sueigoje buvo 
pasikalbėjimas spaudos temo
mis. Referentu buvo J. Kala-
kauskas. Paliesta lietuviška kny 
ga nuo Mažvydo Katekizmo lai-

Tlkrai jūsų pasaulio l i teratūros ži
nojimas bus nepilnas, jei jūs neper-
skaitysite didžiojo rusų klasiko Dos
tojevskio romam*. 

NUSIKALTIMAS IR 
BAUSMĘ 

Jau pasirodė knygų rinkoje visos 
6 dalys, 3 knvgose, kaina visų knygų 
tik $8.50. 

Romanas vaizduoja šiurpią žmo
gaus tragediją. Silpnas dorovės jaus
mas, sumiesčionejusi siela, didysis 
meilės ilgesys ir pasiaukojimas. 

Gilus vidinio žmogaus piūvis ir ne-
tilstantis sąžines šauksmas jums at
skleis didžiąsias žmogaus sielos pa
slaptis. 

Visuomet Sis l i teratūros veikalas 
puoš jūsų bibliotika ir jo nepakeisite 
jokiomis knygomis. 

Tuo reika!aukite pas visus knygų 
platintojus a rba adresuokite: 

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

CHICAGO 8, ILL. 

palaidi spausdiniai jaunimui at
neša ir kitas negeroves: n a r k o - i ^ p a i n i a v a s išnarpalioti. 

I Phihpinus yra nukviesti 4 *, . * „ _ , A A pilietybes dokumentus, nurody-Chicagos žmones, kurie padeda f. J s«#..s«. «^JL 

tikus, girtavimą, pavojus ir mir 
tį. 

Ignas Sheehan, Chicagos po
licijos cenzorių biuro viršinin
kas, pastebėjo, kad reikia naujų 
įstatymų, nes dabartiniai įstaty
mai nėra pakankami kovoti su 
tos rūšies leidiniais. 

Šiurpus sprogimas 
Gary mieste, Vulcan Detin-

ning bendrovės fabrike, įvyko, 
sprogimas, kurs išgriovė vieną! 
sieną ir dalį stogo; buvo sužeis
ti 22 darbininkai. Sprogo tan
kas, kuriame buvo sodos skiedi
nys. Nuostolių padaryta apie 
$200,000. 

t i Natūralizacijos įstaigų adre
sai, nurodyta į JAV įvažiavimo 
tvarka, vizų išdavimas ir k t 

Viešbutis už $4,000.000 Leidinio kaina 60 centų. 
Max F. Dresdner ir Joseph Pinigus su užsakymais siųs-

W. Brown nusipirko Shoreland tį : "Draugas" 2334 So. Oakley 
viešbutį, 5454 South Shore, užJA>ve>| Chicago 8, HL 
daugiau kaio $4 milionus. ^ — "••r 

# = % 

VASAROS STOVYKLA MERGAITĖMS 
Ruošia Nekalto Prasidėjimo Seserys iš Putnam, Conn. 

Priimamos mergaitės 7—16 metų. Savaitinis mokestis $25. 

LAIKAS: Rugpiūčio 1—30; vieta—SIGALAS vasarviete, 

WATERVLIET, MICHIGAN 

REGISTRUOTIS: TfiVAI JĖZUITAI, 5541 So. Paulina S t 
Telef. HEmlock 4-1677 
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