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Europos "Parlamentas" Vėl Susirinko i
Pavergtųjų Tautų Atstovai Stebi Darbus

RAŠO J. K. KRIVICKAS, Strasbourg

Ir šiemet, panašiai kaip pernai, Europos Taryba pa
sirinko rugpiūčio mėnesį Europos problemų studijoms. Me
tų bėgyje atlikti įvairių Europos Tarybos institucijų dar
bai ir priimti projektai bei rezoliucijos bus peržiūrėtos Pa
tariamojo Seimo ir ministerių komiteto ir patiektos prak
tiškam gyvenimui.

5-ji Ministerių Komiteto 
Sesija

Prieš susirenkant Europos 
Patariamajam Seimui, rug
piūčio 3 d. susirinko Europos 
Ministerių Komitetas 5-j ai 
sesijai. Posėdžiai vyko Stras- 
bourge rotušėje. Dalyvavo 13 
valstybių užsienių reikalų mi

Tarybos ir Patariamojo Sei
mo idealą, tikslus ir sieki
mus. Jo didžiausias troški
mas matyti Europos vienybė 
je visas Europos tautas.

Seimo Organų Rinkimai
Kadangi statutas numato 

rinkti Patariamojo Seimo pir
nisteriai ar jų atstovai Mi-I ™nn?kVr 4 vicepirmininkus 
mstenų Komiteto sesijai pir-i 
mininkavo Airijos ministeris i 
Sean MacBride. Posėdžiuose 
buvo svarstyta Patariamojo 
Seimo sesijos darbotvarkės 
.klausimai, vykdomosios Eu
ropos valdžios organizavimo 
klausimas, Schumano planas, 
Saaro ir Vokietijos reikalai, 
Europos Tarybos bendradar- i 
biavimas su UNESCO. Nu-j 
matyta kultūrinėje srityje I 
vesti propagandą už Europos j 
tautų bendrą planą dėl Eu
ropos kalbų žinojimo, diplo
mų sulyginimo ir t.t. ■

-tik vieniems metams, tai bu- 
• vo sudaryta mandatų komi- 
Isija ir prasidėjo minėti rin- 
ikimai. Kilo ginčų dėl Spaak 
kandidatūros. Jo perrinki- 

|mas dėl paskutiniųjų Belgi
jos įvykių ir susidariusios 
krizės kai kam atrodė nepri
imtinas. Tačiau jo įsigytas pa 
sitikėjimas privertė delega
tus nusileisti ir buvo perrink 
tas pirmininku. Vicepirmi
ninkais buvo perrinkti Fran- 
cois de Menthon (Prane.), 
Lord Ląyton (Angį.), Jacini 

Hitai.) ir naujai išrinktas 
‘ Gjores (Šved.), tuo būdu pri- ( 

Patariamojo Seimo Rūmų duodant Švedijai svorio Eu-
1 ropos problemų sprendime.

Vokietijos Reikalai
Vokiečių delegatas dr. 

Puender taria žodį pąreikšda 
mas džiaugsmą, kad Vokie
tija gali dalyvauti Europos 
Patariamajame Seime ir nu
rodydamas, kad jos delegaci
ja nori bendradarbiauti Eu
ropos Tarybos darbuose visu 
nuoširdumu. Taip Vokietija, 
kuri 1933 metais išstojo iš 
Tautų Sąjungos, šiemet Pa
tariamajame Seime vėl įsi
jungia į tarptautinį bendra
darbiavimą.
Lietuvos Ir Kitų Pavergti; 

Tautų Atstovavimas
Pavergtos tautos ir šiemet 

gyvai domisi Europos Pata
riamojo Seimo darbais ir jų 
atstovai seka posėdžių eigą. 
Tam reikalui iš Lietuvos pu
sės .yra numatyta net 6 as
mens : prof. J. Brazaitis, prof. 
J. Kaminskas, dr. P. Karve
lis, dr. Bačkis, adv. Params- 
kas ir kun. J. Krivickas. Jų 
veikla daug priklausys nuo 

i iškilsiančių Seime klausimų.

KAPELIONAS MELDŽIASI UŽ SUŽEISTUOSIUS

Jungtinių Amerikos Valstybių armijos kapelionas meldžiasi, kai sužeistiems Amerikos karei- , 
viams yra teikiama mediciniška pagalba Korėjos frontd linijos stotyje. (Acme)
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Viena Europos Armija - Viena Vėliava 
Vienybėje Su Amerika Ir Kanada

U. S. Puolimas Prie Chinju Sulaikytas

Atidarymas
Rugpiūčio 7 d. įvyko iš-| 

kilmingas naujai pastatytų 
Europos Rūmų (Palais de, 
l’Europe) Lenotre aikštėje a- 
tidarymas. Pirmieji atvyksta 
Churchill, Robert Schuman, 
Van Zeeland. Po to atvyko 
Europos Ministerių Komite
to pirmininkas Sean Mac-1 
Bride ir Patariamojo Euro
pos Seimo pirmininkas Paul 
Henri Spaak. Juos palydėjo 
i m pozantiška motociklistų 
grupė. Susirinkus kitiems de 
legatams ir svečiams prie 
per 150 dienų pastatytų Eu
ropos Rūmų, įvyko atatinka
ma atidarymo ceremonija. 
Generalinis Europos Tary
bos sekretorius H. J. C. Paris 
pavedė Rūmus Europos Ta
rybos pirmininkams, kaip tik 
riems jų šeimininkams. Mac
Bride savo prakalboje pri
mena, kad Europos susivie
nijimo idėja realizuojasi kon 
krečiais ir matomais darbais 
ir pranašiškai linki, kad Die
vas laimintų tuos namus ir 
juose vykstančius darbus. 
Po to buvo pakeltos penkioli
kos tautų vėliavos, kurių tar 
pe šiemet pasirodė ir Saaro 
bei Vokietijos vėliavos.

Patariamojo Seimo, Sesijos
Atidarymas

Savuose Rūmuose Europos I 
delegatai, atžymėdami Euro
pos vienybę,’ šiemet užima 
vietas ne grupiniai, kaip per
nai, bet alfabetine tvarka. 
Taip, Europos patriarchas 
Churchill sėdasi šalia vokie
čių delegato H. Brentano ir 
Saaro delegato H. Braun. A- 
tidaromąjį žodį taria vyriau
sias amžiumi italų delegatas 
A. Boggiano-Pico, kuris pra
eitais metais labai gyvai do
mėjosi Lietuvos reikalais ir 
keletą kartų turėjo ilgokų 
pasikalbėjimų su mūsų dele
gatu K. Krivicku. Delegatų 
dekanas Boggiano-Pico savo „

į kalboje mums artimų ir pri-; programą, žymi dalis tų lai- 
imtinu būdu aptaria Europos' vų išplauks į jūras.

I

STRASBOURG, rugp. 11. 
— Senas politikos veteranas 
W. Churchill jau pasakė savo 
su nekantrumu visų lauktą 
kalbą Europos Patariamaja
me seime. Ją būtų galima už
vardinti: “Pasiruošti ar žū
ti”.
’ Sugrettinęs sovietiško bol- 
•šęvizmo karišką galybę su 
Vakarų Europos silpnybe, 
Churchilis ragino kuo grei
čiausiai sukurti vieną Euro
pos armiją, virš kurios būtų 
tik viena vėliava, ir kuri pe- 
tis petin su Amerikos ir Ka
nados kariškomis jėgomis 
būtų pasiruošusi ginti pasau
lio civilizaciją nuo jai gre
siančios tamsybių nakties.

Jis kvietė Ameriką ir An
gliją pasiųsti į Europos kon
tinentą daugiau karių ir gin
klų, jis ragino Prancūziją 
kuo greičiausiai atkurti sa
vo kadaise garbingą ir galin-l 
gą armiją, jis ragino kitus 
kraštus nedelsiant pridėti 
savo dalį prie bendro Euro
pos gynimo nuo bolševizmo 
baisios grėsmės.

Siūlydamas sukurti vieną 
bendrą Europos armiją, jis 
patarė Briuselio pakto vals-l 
tybių grupei (Anglija, Pran
cūzija, Belgija, Olandija ir] 
Luksemburgas tuojau iš-1 
formuoti savo skaitlingas ko 
misijas ir pabaigti tuščias 
kalbas, kurios iki šiol nieko 
apčiuopiamo nedavė. Anot 
Churchillio, vienintelis iki 
šiol padarytas apčiuopiamas 
žygis Europos gynimui orga
nizuoti yra Amerikos bombo
nešių bazių įrengimas Angli
joje,

TOKIO, rugp. 11. — Nauji pavojai ir įtempimas vėl 
iškilo Korėjos frontuose. Rytų pakrašty komunistai prisi
artino prie geriausio ir didžiausio U. S aerodromo Korėjoje, 
o Naktong upės vakariniame krante priešas telkia apie 50,- 
000 karių su daug tankų Naktong linijai pralaužti.

Prieš parą priešas nuo 
Yongdok, rytų pakrašty, pa-l 
suko apie 15 mylių į krašto] 
gilumą ir kalnų keliais pasi
leidęs į pietus ties Kigye vie
tove pasuko atgal į rytus ir 
staigiu naktiniu puolimu pa
ėmė Pohang uostą. Iš čia jis 
grasina geriausiam ir di
džiausiam U. S. aerodromui 
Korėjoje, kuris yra tik 6 my
lios į pietvakarius nuo Po-| 
hang. Pats Pohang yra'apie 
63 mylias nuo Pusan, svar
biausios U. S. tiekimo bazės 
Korėjoje.
Priešas Prie Pohang Stiprus

Pohang • apylinkėse puoli
mą vykdė apie 3,000 priešo 

I karių su tankais, bet mano
ma, kad jų užpakaly yra dar 
apie 10,000 priešo karių ir jų 
metimo į kovas laukiama 

STRASBOURG, rugp. 11. kiekvienu momentu. Čia vei- 
— Grupė prancūzų, vokiečių kia daug partizanų, 
ir italų politikų, dalyvaujan- p ’  _•___ - ’ '
čių Europos patariamojo sei-1 įr geležinkelis į Pusan,

Stumia Pirmyn Europos 
Federacijos Kūrimą 
STRASBOURG, rugp.__

400 Britu Karo Laivų
Pasirengę Tarnybai

LONDON, rugp. 11. — Bri 
tai praneša, kad trys ketvir
tadaliai jos karo laivyno — 
400 įvairaus tipo laivų — yra 
laikomi šiuo metu rezerve, ne 

I aktyvioje tarnyboje, bet jie 
įgali būti paruošti išplaukti įi 
jūras per 10—14 dienų. Jų 
palaikymu dabar rūpinasi 
10,000 vyrų su specialia tam 
reikalui skirta vadovybe.

Rezerve yra: 4 didieji 35,- 
000 tonų kovos laivai, 3 lėk
tuvnešiai, mažiausiai 10 krei 

i šerių, 60 naikintuvų ir tam 
I tikras skaičius fregatų, mino 
gaudžių, minų mėtytojų, po
vandeninių laivų ir k.

Manoma, kad pradėjus vyk 
1 dyti naują apsiginklavimo

Malikas Skambina,
Visi Kiti Dainuoja j

LAKE SUCCESS, rugp. 11. 
— Sovietų Maliko pirminin- I 
kaujamuose Saugumo Tary
bos posėdžiuose Malikas grie 
žia o visi kiti dainuoja — jo
kio rimto darbo, vien tik pro
pagandinės pasikoliojimo kai 
bos.

Malikas neprisileidžia prie 
balsavimo klausimo ar P. Ko- 

i rėjos delegatas turi būti pa
kviestas prie stalo svarstant 
Amerikos rezoliuciją, įparei
gojančią UN narius lokali
zuoti Korėjos karą.

Devynių valstybių delega
cijos privačiai sutarė bal
suoti prieš visus Maliko pa
tiekiamus provokacinius pa
siūlymus ir ilgomis kalbomis 
užpildyti posėdžius, kuriuos 
Malikas ras reikalo sukviesti 
rugpiūčio mėn. Kai rugsėjo 
mėn. pirmininkavimą perims 
Anglijos atstovas, tada pra
dės dirbti rimtą darbą.

Grupė Kongreso Narių 
Nori Federacijos

WASHINGTON, rugp. 11. 
— Grupė senatorių ir atsto
vų rūmų narių lankėsi pas 
valst. sekretorių D. Acheson 
su paraginimu, kad Amerika 
imtųsi iniciatyvos sukviesti 
antikomunistinių vyriausy
bių atstovų susirinkimą fe
deralinės unijos klausimui 
aptarti.

Vienokią ar kitokią antiko 
munistinių valstybių sąjungą 
siūlančių kongreso narių gru 
pė mano, kad konferencijoje 
turėtų dalyvauti U. S., An
glija, Prancūzija, Olandija, 
Belgija, Luksemburgas, Ka
nada ir kitos aiškiai antiko
munistinės vyriausybės.

Toji grupė mano, kad At
lanto pakto neužtenka, nes jo 
organizacijoje dalyvauja tik 
vyriausybių nariai; reikia gi 
į aktyvią veiklą įtraukti ir 
visuomenes.

mo posėdžiuose, patiekė re
zoliuciją, raginančią steigti 
demokratiniu būdu sudaro
mą Europos parlamentą ir 
vykdomąjį organą, kurie da
rytų nutarimus žmogaus tei
sių apsaugos, užsienio politi
kos, ūkio ir Europos saugu
mo klausimais *

Rezoliuciją pasirašė 58 at
stovai iš seime dalyvaujančių 
125 atstovų. Jie ragina grei
čiau tuo reikalu surašyti fe
deracijos paktą, prie kurio 
galėtų prisidėti visi Europos 
kraštai.

Vokietijos atstovas ta pro 
ga pareiškė, kad Europos fe
deracijos įkūrimas • bus toji 
kaina, už kurią galima bus 
nupirkti Vokietijos prisidėji
mą prie Europos gynimo, nes 
Vokietija duos savo kariuo
menę tik Europos armijai, 
kuri bus tarptautinio autori
teto vadovybėje.

ORAS
Giedra, malonus vėsus o- 

ras.
Saulė teka 5:54, leidžiasi 

7:57.
i Jei iki rugsėjo mėn. iškiltų 
karo pavojus kurioje kitoje 
pasaulio vietoje ar Korėjos 
karas pareikalautų naujų 
nutarimų, tai sutarta tuojau 
sukviesti visų UN narių ne
paprastą susirinkimą ir tuo 
būdu nugalėti bolševikų truk 
dymą. Tuo tarpu laukti ir bu
dėti.

. vesniais ginklais. Paskutinės 
I žinios davė suprasti, kad lėk- 
• tuvai aerodromu jau nebe
gali naudotis.
Daug “Kišenių” Likviduota

Gen. MacArthuro štabo 
kalbėtojas pranešė, kad vi
sos priešo “kišenės”, išsky
rus vieną, rytiniame Nak
tong upės krante yra likvi
duotos, bet kovos visu upės 
ilgiu eina be pertraukos, nes 
prešas stiprinasi vakarinia
me upės krante ir vis arčiau 
traukia prie upės savo jė
gas, kartu mėgindamas tai 
vienur tai kitur persimesti 
per upę.

Apskaičiuojama, kad šiau
rės vakaruose, vakaruose ir 
pietvakariuose nuo Taegu 
priešas telkia penkias divizi
jas — mažiausiai 50.000 vyrų 
— ir neabejotinai mėgins ar
timoj ateity pulti Taegu. Va- 

I karuose jis yra tik 8 mylių 
.nuotoly nuo to svarbaus sų- 
Isisiekimo mazgo ir laikino
sios Pietų Korėjos sostinės.

Į šiaurės vakarus nuo Wae- 
gwan dabar sunaikintos prie
šo “kišenės” pastebėta 30 
priešo tankų kolona šu 10 ar
tilerijos pabūklų.

Changnyong “Kišenė” 
Darosi Pavojinga

Naktong kilpoj prie Chang 
nyong priešo “kišenės” iki 
šiol nepasisekė likviduoti, 
nors ji yra apsupta. Priešas 
yra apsikasęs kalvose ir sun
kiai prieinamas sunaikini
mui. Viename šone jam pasi
sekė prakirsti apsupimo žie
dą ir pasipilti Masan link,-ku
ris yra tik 27 mylių nuotoly 
nuo Pusan

Priešo tikslas čia aiškus -— 
atkirsti tiekimo linijas toms 
U. S. jėgoms, kurios puola 
Chinju ruože. Mesti rezervai 
tai grėsmei pašalinti.

Paskutinės paros bėgy va
kariniame upės krante prieš 
tą kišenę atsirado motorizuo
tas priešo dalinys su 52 tan
kais.

Prie Chinju Puolimas 
Sulaikytas

Pačiame pietiniame fronto 
ruože U. S. daliniai sustojo 
rytiniame Nam upės krante 
apie 3- mylias į rytus nuo 
Chinju, o kiti daliniai naiki
na toliau į vakarus apsuptą 
priešo dalinį — manoma 1000 
vyrų stiprumo. Marinai paė
mė Konsong, 18 mylių į piet
ryčius nuo Chinju. Pastebėta, 
kad priešas čia rodo mažiau 
pasipriešinimo ir linkęs trau
ktis, tačiau toliau į, šiaurę, 
Chinju apylinkėse, gavęs pa
stiprinimų priešas atsigavo 
ir fanatiškų komunistų kari- 

birželio mėn. buvusio ly-Į ninku varomas pirmyn pra- 
išlyginant iki gyvenitaio; deda rodyti tendencijos perei 
pakėlimo infliacijai iš- ti į priešpuolį. Du mažesni mė 

| ginimai jau yra buvę.
du kinų kariškiai, kurie,------------------------ ■' ""

Iš Pohang eina geras plen-1

kuris ties Choyang vietove 
pasuka nuo pakrantės į šiau 
rėš vakarus ir tuo keliu vyks 
ta tiekimas patį šiaurinį ke
turkampio šoną ginančiam 
frontui. Praradus tą mazgą, 
tiekimas begalės vykti tik 
Pusan-Taegu geležinkelio li
nija, 'kur yra labai apkrauta 
ir kuriai ties Taegu priešas 
grasina iš vakarų.

Paėmęs Pohang, priešas 
uždarė tarp Pohang ir Yong- 
dok kovojusią pietų korėjie
čių 3-čią diviziją.

Aerodromas 
N ebenaudo jamas

Aerodromo ginti iš 
pasiųsti du U. S. daliniai par 
tizanų buvo apsupti ir atkirs 
ti nuo savo bazių. Bet dalis 
su patrankomis ir tankais 
prasiveržė aerodromo link. 
Pats aerodromas taipgi jau 
apšaudomas partizanų leng- 
- ---------------------------------------1

pietų

NAUJAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA
— U. S. armija nutarė kviesti parinktinai aktyvion 

tarnybon dalį rezervo karininkų, kurie nepriklauso prie 
organizuotų rezervo vienetų. Bus kviečiami kaikurių 
specialybių kapitonai ir leitenantai.

— Korėjos fronte į U. S. karių rankas patekęs iki šiol
nežinomas rusiškas automatinis ginklas, kuriuo galima 
iššauti vienu kartu penkis šūvius. Ginklo pobūdis nepra
nešamas. •

— Paskutinę savaitę visame krašte padaugėjo polio 
susirgimų skaičius.

— Graikijos karo teismas nuteisė mirties bausme 12 
komunistų 
įvykdžiusių 
veiksmų.

— Senato

pogrindžio aktivistų, tarp 1947 ir 1949 m. 
daug žmogžudysčių, špionažo ir sabotažo

finansų komitetas priėmė individualinių pa
jamų mokesčių pakėlimo įstatymą. Tuo mokesčių 
limu valstybes iždas turės 3 bil. naujų pajamų 
vesti ir kariškoms jėgoms stiprinti.

— AFL vykdomasis komitetas reikalauja įvesti 
kontrolę, numušant kainas iki 
gio, darbininkų a'gų pakėlimo 
pabrangimo lygio ir mokesčių 
vengti.

— Formozoje sušaudyti dar 
dalyvavo pirmiau nužudyto gen. Wu Shih sąmoksle For- 
mozą komunistams atiduoti.

— Tarptautinės brigados Korėjos frontui suorgani
zavimo darbai esą pasistūmėję labai toli. Brigada veik
tų UN vardu ir nepriklausyti; jokiai valstybei ar tau
tybei.

pakė- 
karui

kainų

išlyginant iki gyventtno į 
pakėlimo infliacijai iš-'.

KALENDORIUS
i Rugpiūčio 12 d.: šv. Klara. 
Į Senovės: Danguolis ir Laimė.

Rugpiūčio 13 d.: šv. 
Hipolitas ir Kasijanas. Se- 

jnovės: Aributas ir EI vyre.



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS SeStadienls, rugp. 12,

Arai skraido pavieniai, varnos t——

Visi į West Sides Didįjį metinį 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS PIKNIKĄ!
Sekmadieni, Rugpjūčio (Augusi) 13 d., 1950 m. Vytauto Darže, arti 115 Ih ir S. Cravrford Avė

fltsilankusiems į pikniką geros dovanos laukia laimingųjų svečių ir viešnių. Pirmoji dovana — TELEVIZIJOS APARATAS; antroji ir 
trečioji — DVIRAČIAI BERNIUKUI ir MERGAITEI; ketvirtoji, penktoji, šeštoji ir dar daugiau bus gerų dovanų. . n-r -r „ ...

— Klebonas Kun. Pr. Skrodenis. MIC. ir Pikniko Komitetas.

būdu išrinkti

rūpin- 
kalbos 
ne tik 
nuola-

Visais su LKD susijusiais rei
kalais prašome kreiptis šiuo ad
resu: Pr. Skardžius, 6608 Bliss 
Avė., Cleveland 3, Ohio.

— Dr. Pr. Skardžius, 
/ LKD pirmininkas.

Pernai. 19-49 m. gruodžio 29 respondenciniu
d., DIRVOS Nr. 52 aš iškėliau naują centro valdybą, 
mintį, kad būtinai reikia suda
ryti tokį -centrą, kuris 
tusi pagrindiniais mūsų 
reikalais ir ieškotų kelių 
tai kalbai apsaugoti nuo
tinio nykimo, bet ir- be perstojo 
jai toliau gerinti, tobulinti. Tuo
met man,- tik ką atvykusiam i 
JAV, dar nebuvo visai aišku, ar 
tam reikalui geriau būtų atgai
vinti. nepriklausomoj Lietuvoj 
ir vėliau Vokietijoj gyvavusią 
Lietuvių Kalbos Draugiją, ar 
kurti kokį nors naują sambūrį. 
Vėliau, gavus įvairių atsiliepi
mų, tiek iš buvusių LKD narių, 
tiek iš kitų mūsų gimtosios kal
bos brangintojų ir plačiau kal
bamą reikalą apsvarsčius drau
ge su artimaisiais bendradar
biais*,  buvo nuspręsta atgaivinti 
Lietuvių Kalbos Draugiją, kuri 
platų lietuvių bendrinės kalbos 
kultūros barą yra išvariusi ne
priklausomoj Lietuvoj- ir tą dar- į 
bą buvo toliau pasiryžusi varyti! 
tremtyje. Tam tikslui Vokieti-1 
joj. veikusios Lietuvių Kalbos i 
Draugijos Valdyba ėmėsi kon
krečios iniciatyvos ir tam tik
rame daugely tautinių laikraš
čių paskelbtame atsišaukime pra 
nešė, kad- atkuriama LKD val
dybos veikla. Savo pirmuoju už
daviniu ji, ši valdyba, numatė | 
suprojektuoti’ naują kalbinės | 
veiklos organizaciją, parūpinti 
tinkamus įstatus ir ją įsteigti.

Pradėjus šį uždavinį vykdyti, 
tuojau buvo susidurta su visa l 
eile sunkenybių. Visų pirma pa
sirodė kad neįmanoma dėl fizi
nių aplinkybių visiems LKD 
valdybos nariams drauge suva
žiuoti, todėl Columbaus mieste 
gyvenančio J. M. Laurinaičio 
vietoje turėjo būti valdybon 
kooptuotas Clevelande gyvenąs 
Ig. Malinauskas, įvairių vado
vėlių autorius ir žinomas peda
gogas. Toliau, ruošiant LKD 
įstatus ,buvo susidurta su įvai
riomis technikinėmis kliūtimis, 
pvz. su visuotinių suvažiavimų 
galimybėmis, lėšų trūkumų ir 
kt. Todėl, atsižvelgiant į visas 
šias kalbinei veiklai labai nepa
lankias aplinkybes ir prisitai-| 
kant prie naujų gyvenimo sąly- c) moka centro valdybos nustatytą 
gų, kiek galint, buvo stengiamasi (nario mokestį ir kitaip remia draugiją, 
apsieiti be ligšiolinių įprastinių, 
bet šiuo metu neįvykdomų for
malybių ir vis dėlto įstatus pa
ruošti tokius, kad jais šiaip taip 
būtų galima pradėti organiza
cinį ir koordinacinį bendrinės 
lietuvių kalbos kultūros darbą.

Negalėdama sušaukti steigia
mojo LKD susirinkimo, laikinė 
LKD valdyba (pirm. Pr. Skar
džius, sekr. St. Barzdukas ir na
rys Ig. Malinauskas) savo 1950 
m. gegužės 27 d. posėdyje ap
svarstytą ir priimtą LKD įstatų 
projektą nutarė paskelbti spau-1 
doje, išsiuntinėti buvusiems LKD 
nariams bei kitiems žymesniems 
lietuvių- kalbos mylėtojams ir 
paraginti juos, kur aplinkybės 
letidžia, tuojau nedelsiant kurti 
LKD skyrius, apsvarstyti juose 
jau sudarytą įstatų projektą ir 
su pastabomis jį grąžinti ligšio
linės valdybos pirmininkui. Kai 
bus įkurti bent keli toki skyriai 
ir jų apsvarstytas bei priimtas 
LKD įstatų projektas, laikinė j riai ir 1 kandidatas. 
LKD valdyba tuojau sudarys: 
rinkimų komisijų ir stengsis ko-1

LIETUVIŲ KALBOS DRAUGI- 
_ JOS ĮSTATAI

Projektas.

I. Bendrieji dalykai
Lietuvių gimtajai kalbai palaikyti, 

ugdyti ir tobulinti steigiama Lietuvy Kal
bos Draugija, sutrumpintai LKD vadi
nama

2. LKD veikia vsuose kraštuose, kur 
yra lietuvių ir kur yra jos veiklai lega
liu sąlygų.

3. LKD turi juridinio asmens teises, 
taip pat savo antspaudą ir išviršinius na
rių ženklus, kuriuos nustato centro val
dyba.

• 4. LKD centro valdybos būstinė yra 
ten, kur gyvena daugumas jos narių.

II. Tikslas ir uždaviniai
5. Siekdama savo tikslo (1), LKD:
a) jungia ietuvių kalbininkus, lituanis- 

I tus moytojus, lietuviško žodžio meninin
kus ir visus kitus, kuriems gyvai rūpi lie
tuvių’ Kalba-, jos gyvata" ir pažanga:

b) rūpinasi’ lietuvių kalbos išlaikymu 
I privačiame ir viešame gyvenime — šei- 
. mose, bažnyčiose, mokyklose, organizaci
jose ir tt.

c) įvairiomis priemonėmis (spaudi
niais, straipsniais^ atsišaukimais, paskai-

I tomis, pasikalbėjimais, lietuvių kalbos 
kursais ir mokyklomis, kultūrinėmis pra
mogomis,-premijomis ir t.t.) žadina gim
tosios kalbos meilę bei pagarbą ir kovo- 

Įja su neigiamais jos reiškiniais;
į d) svarsto ir sprcndHa įvairius gyvy
binius lietuvių bendrine? kalbos — rašy
bos, Žodžių darybos, žodyno, naujadarų, 
skolinių ir kitus klausimus:

c) remia lietuvių kalbai nusipelniusius 
bei lietuvių kalbą, studijuojančius asme- 

I nes ir į vargą patekusius savo narius;
f) santykiauja su kitų tautų panašio

ms organizacijomis ir atskirais kalbinin
kais bei kitais asmenimis, kurie domisi 
lietuvių kabos mokslu bei praktika.

1.

AMKRIKOS LIETUVIU SIUNTOS TREMTINIAMS

BALF pirmininkas kan. prof. J. B. Končius ir BALF atstovas 
Vokietijoje Jonas Valaitis, apžiūri tik ką gautą i.š Amerikos 
drabužių ir avalynės siuntą, už kurią lietuviai tremtiniai Vo

kietijoje labai dėkingi.

Žydų Radijas
JERUZALĖ. — Haifos iz

raelitų radio stotis įvedė re
ligines transliacijas rezer
vuotas kata 1 i k a m s. Šios 
transliacijos1 bus kiekvieną 
pirmąjį mėn. sekmadienį ry
tų apeigų katalikams ir kiek 
vieną trečiąjį mėn. sekma
dienį lotynų apeigų katali
kams.

Laikai tik tada pasidarys ge
resni, kaip pirma žmonės pasi
darys geresni, o žmonės tik tada 
pasidarys geresni, kada jie sąži
ningai išeis Dešimties Įsakymų 
mokyklą.

—FaMabcr

mėgsta būriuot is. Lengvabūdžiai i 
mėgsta kompanijas, išmintingieji 
— ieško vienumos.

—Kuecfcerf 
_____________________________ I 
___________ . l

Coles Lakevicw Kurortas (Re- 
sort). Rojus jaunavedžiams (ho- 
neymooners) ir ankstyviems va
sarotojams. Modernūs kambariai 
ir trobelės ant pat ežero kranto. 
50 mylių nuo Čikagos, prie Chan- 
nel Lake; autobusas priveža iki 
durų. Prieinamos nuomos. Užsa
kymai tiktai telefonu —

Antioch 34

Attcntion ITopcrty Ouncn t 
and Contractors

BASEMENT DIGGING I
HAVE IT

DONE
NOVFI
Whilc
Prlces 

Are Štili 
Low

WA1TING MA Y MEAN 
HIGHEK COST

Wrighl Construction
533 FULTON St. WAUKEGAN

PHONE ONTARIO 8792

centro valdyba sudaro trijų LKD narių 
komisiją, kuri pradeda veikti ją viešai I 
paskelbus.

19. Rinkimų komisija skelbia rinkimų 
laiką, tvarką ir rezultatus.

20. Kandidatus i centro valdybą ir 
kontrolės komisiją gali siūlyti centro val-

I dyba ir kontrolės komisija, taip pat’ kolek
tyviai ne mažiau kaip 3 LKD nariai.

21. Rinkimai vykdomi korespondcnci-
1 jos būdu rinkimų komisijos nustatyta 
ina.

ni. Nariai
6. LKD sudaro: a) nariai, b) garbės 

nariai, c) lietuvių kalbos rėmėjai.
7. LKD nariais gali būti visi lietuviai 

ir lietuvių- kilmes asmenys, kurių teisių 
nėra susiaurinę valstybiniai įstatymai ii 
kuritĄ nepriklauso prie lietuvių tautos 
reikalams priešingų organizacijų.

3) LKD narius priima skyrių valdy
bos ir apie tai praneša centro valdybai.

9. LKD narys:
a) aktyviai remia LKD veiklą;
b) palaiko ir ugdo svarbiausias lietuvių 

kalbos vertybes —- jos kultūrą, dvasią ir 
grožį;

c) rūpinasi lietuvių kalbos išlikimu ir 
visomis pramonėmis saugoją nuo nykimo;

d) atlieka LKD organų pavedamas 
pareigas ir vykdo jų nutarimus:

e) moka centro valdybos

PAS MUSŲ DARBO ŽMONES

INDŲ PLOVĖJAS

JUST 3 MORE WEEKS—2 for Price of 1
2 5x7 Pictures Only $3.50

AN'NUAL PORTRAIT OFFER—During Augusi 
Two famous Jack and J iii photos of your chlld 
are yours for the price of whnt you would 
ordinarily pay for one! Bring yOur chlld in for 
a sitting any time during the month of August 
and receive thls extra bonus of one pieture. 
Do not be stnng by <Ioor-to-door salesmcn. 
Have your child's piloto taken by a rcliable 
local pliotographer.

NO APPOINTMENT NECESSARY
MERCURY PICTURES
5217 UOHMAN AVENUE 

(lammond, Ind. Phones Sheffield 3366 Office Hours
10 AM. to 6 PXNarkevičius Vincas į Ka- Bendrai, 

nadą atvažiavo 1948 mt. va-. 
sąrą cukrinių; runkelių dar
bams. Vasaros laiku dirbo 

i pas ūkininkus prie cukrinių 
runkelių derliaus dorojimo. 

kcli | Po to žiemos metu jį ilšsiom- 
I te dirbti prie miško darbų.
i — Kaip sekėsi darbas su- 
v tartį pabaigus?

— Iš miško atvažiavau į 
Winnipęg4. Maniau čia pas- 

! toviai apsigyventi. Tačiau 
mieste be specialybės kiek 

I geresnio darbo sunku gauti, 
todėl teko tenkintis darbu 
prie statybos. Mokėjo po 75 

. cnt. per valandą. Visai trum
pai padirbus mane užgriuvo ' 
žemės ir sužeidė nugarkau
lį. Teko atsigulti į ligoninę. 
Po to dar namuose ilsėtis. 

| Nedarbingumo metu mokėjo 
pašalpą Compensation 
Board. Ta pati įstaiga ap
mokėjo ir už ligoninę. Kiek 
pailsėjęs turėjau žiūrėti leng 
vesnio darbo, nes sunkesnio 
darbo vis dar negalėjau dirb 
ti-. Pasitaikė gauti darbą 
per Galinį žiemos- klube in
dų plovėjų. Atrodė, kad jau 
pataikiau pagal “speeįaly- 

|bę’’ gauti darbą, nes dirbti 
I buvo nesunku. Tas klubas 
žiemos metu veikia mieste, 
o vasarą išsikelia į užmies
tį. Todėl pavasarį ir mane 
išsigabeno į užmiestį. Prie

for-

klubo savininkui 
.patinka lietuviai ir jis juos 
mielai priima atsiradus vie
toms.

Nežiūrint nepastovaus dar I 
bo ir ligos taupiai gyvenda
mas susidėjau kiek pinigu.

laisvalaikiu skaitome 
“Draugą”, kurio labai lau
kiame.

—O kaip- sekmadieniais, 
ar galite išvažiuoti?

— Su tuo reikaliuku yra 
blogiausia. Sekmadieniais tu 
rime labai daug darbo ir vi
sai neturime galimybės- at- j 
važiuoti1 į bažnyčią. Tačiau 
persikėlus klubui į Wpg. ga
limybių bus daugiau.

— St. B—as

MOKYKLOS DIENOS TUOJ BUS ČIA
AR VAIKUČIŲ RŪBAI PARUOŠTI?

7 TROKAI JCSU PATARNAVIMUI 
PAIMTI IR PRISTATYTI

Pasaukite: — SHEFFIELD 1030

4-ių vai. darbas — Sumokėti ir neštis. 
Taipgi specialistai •‘foiiu-fit" prostnime

WULF’S CLEANERS and DYERS, Ine.
534 SIBLEY STREET IIAMMOND, IND

VI. Skyriai ir apygardos
22. Vietovėse, kur susiranda bent 

nariai, steigiami LKD skyriai.
23. LKD skyriui vadovauja skyriaus

valdyba, rankama metiniame skyriaus su-Į 
sifinkime mažiausia iš 3 narių ir 2 kan
didatų. ’ • l

24. Skyriaus valdyba:
a) vadovauja LKD skyriaus veiklai;
b) priima į skyrių naujus nar’.::s ir jų 

sąrašus siunčia centro valdybai;
c) praneša centro valdybai lietuvių 

kalbos rėmėjus (žr. § 12);
d) raiškia centro valdybai savo suma

nymus, pageidavimus ir kt.;
e) Šalina narius, kurių veikla nesideri

na su LKD tikslais, ir juos praneša cen
tro vadybai;

f) surinkto nario mokesčio ir kitų pa
jamų 50% siunčia centro valdybai;

g) vykdo skyriaus susirinkimų nutari
mus ir centro valdybos nurodymus.

h) atstovauja- skyriui.
25. Skyriaus kontrolės komisija renka

ma metiniame skyriaus susirinkime iš’ 3 
narių ir 2 kandidatų. Ji stebi skyriaus 
veikimą ir tikrina jo finansines apyskai
tas ir savo nuomonę praneša skyriaus 
tiniam susirinkimui.

26. Atskirų kraštų apygardiniams 
alums tvarkyti centro valdyba gali 
lioti paje^snius vietinius skyrius.

Tokio skyriaus valdyba:
a) derina to krašto LKD skyrių veik

ai
b) ..'-palaiko ryšį tarp skyrių ir LKD 

centro valdybos;
c) reikale šaukia LKD apygardinius 

suvažiavimus;
d) atlieka kitas pareigas šių (Statu

ti vašia.
VII. Lietuvių Kalbos Centras

27. Lietuvių Kalbos Centras:
a) sudaromas iš lietuvių kalbos moks

le ir praktikoje pasižymėjusių žmonių:
b) sprendžia įvairius lietuvių kalbos 

mokslo ir praktikos klausimus;
c) teikia kalbinių patarimų;
d) atlieka kitokius lietuvių kalbos už-' klubo yra gyvenami kamba- 

davinius.
28. Lietuviu Kalbos Centro narių skai- -

čius ir jų kompetencijos laikas ncaprčž- Į 
tas- I jį la*P  Pat *r valdybų bei
kontrolės komisijų nariai.

Atskiriems klausimams LKC gali kvies- |
lis ekspertų.

29. LKC darbo vadovybę sudaro pir
mininkas ir sekretorius, rankami pačių 
LKC narių.

30. LKC centro valdyboj atstovauja jo ' 
pirmininkas arba kitas kuris jo pavestas I
asmuo*

31. Kontrolės komisija LKC veiklos 
netikrina.

VIII. Vidaus tvarkos dalykai
32. Balsavimai LKD atliekami papras

ta balsų dauguma.
Mokslo sričiai priklausą kalbiniai klau

simai nebalsuojami.
33. Rinkimai vykdomi slaptu balsavi-

me-

rei- 
įga-

10 LKD nario teisės:
a) dalvauja LKD veikloje ir jos-orga

nų rinkimuose;
b) nustatytomis sąlygomis gauna LKD 

leidžiamą laikraštį ir kitus leidinius;
c) gauna1 nario pažymėjimą ir teisę ne

šioti nario ženklą:
d) naudojasi pinncnybėmis, kurias nu

stato LKD organai.
11. Garbes- nariais centro valdybos rcn- 

j kami asmenys, kurie yra ypačiai nusipcl-
I nę lietuvy kalbai ir LKD.
I 12. Lietuvių kalbos rėmėjais centro 
valdybos skelbiami tie asmenys, kurie 
materialiai (pinigais, turtu ir pan.) rc- 

| mia LKD veiklą.
13. Vykdomieji LKD organai yra ccn- 

| tro*  valdyba ir kontrolės komisija.
14. Centro valdyba:
a) vadovauja LKD veiklai ir vykdo

jos uždavinius;
b) steigia Lietuvių Kalbos Centrą, da-

I lykines sekcijas bei komisijas ir tvirtina mu, jei nėra kitaip nutariama.
f jų veikimo taisykles: I 34. Išrinktieji asmenys pareigomis pa-

c) atstovauja LKD:
d) atlieka kitas pareigas šių įstatų dva

sia.
Į centro valdybą renkami 5 nariai ir 2 

kandidatai.
16*  Kontrolės komisija:
a) stebi LKD veikimą ir tikrina finan

sines apyskaitas;
b) savo nutarimus praneša LKD orga-

nams.
17. Į kontroles komisiją renkami 2 na-

V. Vykdomųjų organų rinktinas
1 ę. Vykdomiesiems organams rinkti ■

riai moterims ir vyrams lyg 
bendrabučiai. Už butą dar
bininkai nemoka. Dirbame Į 
6 d. per savaitę nuo 10 vai. I 
iki 2 vai. ir nuo 6 vai. iki 
10 vai. Tenka suplauti stam
besni indai. Lėkštes plauna 
kiti darbininkai. Moka po 
90 dol. per mėn. su visu iš
laikymu. Atlyginimą žada 
pakelti.

šeštadieniais ir sekmadie
niais į klubą suvažiuoja la
bai daug žmonių, lyg per 
šv. Oną Alvitan.

Tame pačiame klube virė-

I

SKAITYTOJAI RAŠO
Dienraštyje ‘‘Drauge” ne

seniai teko gėrėtis gražia 
jaunimo grupele, kurios da-1 
lyviai — visi tautiniais rū
bais- lietuviškais mielais 
veidais ir, be abejonės, gys
lose tekančiu lietuvišku Į 
krauju. Tai buvo tautiškų i 
šokėjų grupės nuotrauka.

Deja, kiek žmogus galė
jai pasidžiaugti viršuje at
spausdintu užrašu, kad: “Jie 
garsina Lietuvos vardą’ 
tiek galėjai susimąstyti ir 
nuliūsti, perskaitęs po nuo
trauka dalyvių vardus. Jų, 
maždaug pusė, skambėjo 
taip: Frank, Stanley, Mary, 
Robert, Lucille ir pan., o 
kita pusė: — Pranas, Bro- 

I nius, Stasys, Marytė, Ona 
ir t.t.

Taip ir stojosi klausimas 
Į prieš akis: “Kam tos sveti
mos plunksnos prie 
kų mielų veidų ir 
•kostiumų?”...

— P.
Toronto, Kanada

rrs

siskirsto ir pareigas tiksliai nusis'tato pa- jais dirba Galinis ir Razma, 
tys. Kandidatai įeina pasišalinus organų 
nariams.

IX. Lėšos
35. LKD lėšas sudaro nariu mokes

čiai,. aukos ir kitokios pajamos. Jos nau
dojamos draugijos veiklai ir reikalams,, 
numatytiems šiuose įstatuose.

X. Likvidacijos klausimai
36. Likviduojamo skyriaus turtas per

duodamas centro valdybai.
37. LKD likviduojama centro valdy

bos nutarimu, sutinkant kontrolės komisi
jai. Šiuo atveju jos turtas skiriamas lie
tuvių kultūriniams reikalams šių įstatų

Be jų dar esame 5 lietuviai.

dvasia. Likvidacijos motyvai paskelbiami 
viešai.

XI. Pereinantieji nuostatai
38; Sic įtatai įsigalioja, pasisakius už*  

juos ne mažiau kaip dviem LKD sky
riam. Keičiami % skyrių nutarimu.

39. LKD organizavimo darbą- atlieka 
tremtyje (Vokietijoje) veikusios LKD 
valdyba,, esanti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.
Clevelandas, 1950. V. 27. i

MARU OF HEARING?...
YOU NEEDN’T BE ANYMORL

Scc the newcst minlaturc hearing aid. Tirivc as powcrfnll — 
imlivldually filted. AS LOW AS $79.50 and np. 

SATISFACTION GUARANTEED
Batteriės for

D R. M .
320 North York St.. (V4 __

Opcn Monday and Tliursday fc>cnings ’til 9

ali types of hearing aids.

S G H N E I DE R
blk. N. of Nortli Avė.) Elniliurst 37

f

SPARKLING 
BEAUTY AT

THR1FTY 
PRICES

Pays fur itself in re-decoratin? 
deeper, for that custom tiled ImK*tiles, heavler,

lietuviš- 
tautinių 7/

Al senas

TOUGH — TFS TRTCKY 
Bcnutiful 18 Hole

NAVAJO FIELD
GOLF OLCB

123 nnd TUDGELAAT) 
Bluc Islaud 698. Y 3. 

CHOICE DATES OPEN FOR 
TOUiKN.AMENTS

Opon for Dally Plav at 
POPULAR PRICES

W1GWAM HOTEL
Kambariai — gražiai apstatyti; 
priešais ežero. $20. iki $26. sa- 
vaitoi; Nameliai (cabins) $40. 
savaitei. Rezervuokite vietas rūgs. 
Ir spalių mėn. dabar.

PAW PAW IiAKE 
WatcivUct, ‘Michigaji. 

Pflione: AVatervliet 012-
Chica^o: — SUsmysidą 1-4893

NEW!

A PERMANENT 
TILE OF SMART, 
MODERN 
BEAUTY

The Envv 
your Friends 
and SO EASY
TO CLEAN

Indivldual
Colort molded riglit thru tile cannot chip, petį or serateh otf. 
Reslsts moisture; vvon’t warp. shrlnk; or stain with lodinę, 
In thlrty pastel and niarbolized colors of rich dėpth and lustre.WOODS CONTRACTING C0.
7744 Hcmlock Avė., Miller, Ind., Phone Gary 8-2351

JOKIŲ TRUKUMŲ MERA 
TOWN OF LAKE FURNITURE 

& APPLIANCE KRAUTUVE
TUOJAU PRISTATOME

ŠALDYTUVAI:

GENERAL ELECTRIC 
WESTINGHOUSE 

PHILCO 
SERVEL 

INTERNATIONAL 
NORGE 

SKALB. MASINOS 
PLYTOS (RANGĖS)

Savininkas

TELEVIZIJOS 
APARATAI:

R. C. A.
ZENITU 

admiral 
ir 

daug kitų
GRINAI? a^
IŠSIMOKRJLMI1

TOWN OF LAKE UTIL1TIES
1800-02 West 47th ir Wood St., Kampas
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Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą

Vietos Politikos Reikalai
Abiejų, partijų — demokratų ir respublikonų “stra

tegai” šiuo metu turi nemažą galvosūkį. Nepasiseki
mai Korėjos karo fronte vis tik eina valdančiosios par
tijos, demokratų sąskaiton. Bet jei komunistai dar 
prieš rinkimus būfcųi išvyti iš Pietų Korėjos, demokratai 
pusėtinai atsigriebtų.

Pozicijos žmones verčia susirūpinti ir šis faktas: 
karo metu mažesnis piliečių skaičius tebalsuoja. Poli
tikavimas pasidaro savotiškai pavojingas dalykas. Pre
zidentas Tnumanas, bent kaip dabar atrodo, vengs 
rinkimui politikos arenos.

Respublikonai iš savo pusės bandys dabartinę pa
dėtį išnaudoti. Jie, suprantama, kaltins demokratų vy
riausybę, kad ji taip ilgai- snaudė, nesirengė, kad ne
apvalė valdžios departamento nuo komunistuojančio 
gaivalo, kad iki vėliausiųjų laikų pakankamai nesu
griežtino santykių su Kremlium ir komunizmu.

Netylės ir demokratai. Jie kaltins respublikonų izo- 
liacionizmą, trukdžiusį valdžiai stiprinti prieškomunis- 
tinį frontą. Tuo pačiai jie, demokratai, su pasididžia
vimu garsins gen. Marshallo planą ekonomiškai Euro
pą atstatyti, Šiaurės Atlanto Saugumo ęaktą ir, pa
galiau, militarinę pagalbą vakarų sąjungininkams.

Šių metų rinkiminė kampanija gal nebus tiek įdomi, 
kiek skirtinga nuo visų panašių kampanijų praeityje.

★

Tilo Ant Tvoros Tebesėdi
Vašingtono gana įtakingose politinėse sferose vis la- 

V biau įsitikinama, kad Jugoslavijos režimas Tolimųjų 
Rytų krizės atžvilgiu sėdi ant tvoros. Kai kurie ma
no, kad ji net nedrauginga vakarų demokratijoms. Šiuo 

) atveju, berods, ir abejoti netenka: jos atstovas nė vie- 
- ną kartą nebalsavo drauge su demokratijoms- ginti ko- 
; munistų užpultą Pietų Korėją. Nepaisant šito aiškaus 
' fakto, Amerikos Eksporto-Importo bankas netrukus 

duos Jugoslavijai penkiolikos milijonų dolerių paskolą.

Visiems žinoma, kad diktatorius Tito pripažino Ki- 
£ nijos komunistinį režimą, kad drauge su sovietų at

stovu Maliku veda kampaniją už kinų nacionalistų 
pašalinimą iš Jungtinių Tautų organizacijos, kad Tito 
atstovas balsavo prieš pagalbą Pietų Korėjos respub
likai, ir dėl to santykiuose su Jugoslavija vakarų de
mokratijos turi būti labai atsargios.

Po to viso, yra keliama stiprių abejonių, ar tik Tito 
nenueitų su Stalinu, jei pastarojo jėgos pultų Vakarų 
Europą? Tad, prieš duodant paskolą, ar bet kokią kitą 
pagalbą Jugoslavijai, Vašingtonas turėtų turėti ge
resnių garantijų, kad jo milijonai nepatektų į piktojo 
priešo rankas.

*

Pagalbu, Susiprato
A Kai Maskvos iniciatyva sušaukta ir jos globojama 

Stockholmo “taikos” .konferencija priėmė taip vadi
namą “taikos peticiją”, tūkstančiai Skandinavijos su
klaidintų žmonių, ją pasirašė. Jų didelė dauguma to 
žygio jau gailisi. Dabar mato, kad toji Maskvoj su
manyta peticija nieko bendro neturi nei su pasaulio 
taika, nei, pagaliau, su neutralumu. Todėl jie savo 
parašus atšaukia.

Stockholmo “taikos peticija” tarnauja Maskvos im
perializmui. Ji yra viena iš tų priemonių, kuria Krem
lius bando pridengti savo agresinius tikslus. Vadinas, 
vakarų demokratijų kraštuose žmonės tekalba apie 
taiką ir telaiko Sovietų Rusiją ta taika besirūpinančia, 
kuomet bolševikai visais frontais ruošias karui su 
tikslu snaudalius užpulti ir juos pavergti.

4 Po Stockholmo peticija pasirašę amerikiečiai taip 
4 pat pasitarnauja Kremliaus siekimams. Tai verta ži

noti ir kitus apie tai painformuoti.
★

Sėklinas Pavyzdys
Katalikų Labdaros Tautinės Konferencijos Konven

cija iš Miami, Floridos, atkelta į Vašingtoną dėl to, 
kad Floridos miestas nesutiko garantuoti lygias teises 
negrams ir baltiesiems atstovams. Konvencija įvyks 
lapkričio mėn. viename iš Vašingtono viešbučių, kur 
nedaroma diskriminacijos nei tautoms nei rasėms.

Katalikui darbininkų laikraštis “Work” dėl to stato 
klausimą: kuri kita Amerikos organizacija paseks šį 

f gražų pavyzdį?

DitgNRASTIS DRAUGAS. CHICAGO,

Turkijos Nusistatymas
Paskutiniuoju laiku Kremlius pasiuntė reikalavimą 

Turkijos vyriausybei sutikti prisiimti į “talką” So
vietų Rusiją, kad bendrai kontroliuotų Dardanelius. 
Turkai šią propoziciją atmeta jau kelintu kartu. Jie 
žino, kad, jei ir nedidelę nuolaidą bolševikams padary
si, ilgainiui visą kraštą į jų kontrolę reiktų pavest. 
Juk taip įvyko su visais už geležinės uždangos esan
čiais kraštais. Leisk bolševikui tik vieną koją įkelt, 
pajusi, kad jis visas bus į tavo namus įgriuvęs ir be
šeimininkaująs.

Vietoj sutikti su Kremliaus pasiūlymu bendrai kont
roliuoti Dardanelius, Turkijos vyriausybė nutarė siųsti 
savo kariuomenės dalinių Pietų Korėją ginti nuo ko
munistui užpuolimo.

Dėl tokio Turkijos nusistatymo vakarų demokratijų 
sostinėse reiškiama didelio pasitenkinimo. Jaučiama, 
mat, kad, jei kada sovietai užpultų; Iraną, Turkija tik
rai padėtų Jungtinių Tautų organizacijai tą kraštą 
ginti. Tokiu atveju turkų militarinės jėgos būtų pa
čios vertingiausios.

★

Balkanai Ruošiasi
Balkanuose “komunistinis gyvenimas” verda lyg ko

kiame katile.
Skubiai didinama Bulgarijos kariuomenė ir ruošia

ma žygiui. Taip pat ir Sovietų Rusijos medikaliniai 
vienetai Bulgarijoj pasirodė1.. Kokiam tikslui? Į šį klau
simą nieks tuo tarpu atviriau neatsako.

Pietrytinėj Vengrijoj, kaip praneša spauda, suorga
nizuota ir treiniruojama tarptautinė brigada. Toji bri
gada susidedanti ne vien tik iš Rytų Europos atvežtų 
“savanorių”, bet iš Italijos, Ispanijos, Graikijos ir Vo
kietijos.

Prie to paties reikia priskirti ir militarinį sąjūdį ru
sų zonoj Austrijoj. Čia rusai suvežę šimtus karo lėktuvų 
ir šiaip įvairių karo pabūklų.

Tos visos žinios nėra ils piršto išlaužtos. Netenka 
abejoti, kad vakarų demokratijų vyriausybės ir dau
giau panašių žinių turi ir į jas kreipia didelio dėmesio.

APŽVALGA
Uolaus Spaudos Darbininko Sukaktis

JO VEIKLA LIETUVOJE

Žurnalistas ir rašytojas Kazys Čibiras šiemet mini 
25 metų spaudos sukaktį.

Spaudos darbą Sukaktuvininkas pradėjo 1925 m. dar 
. tebegyvendamas ir tebesidarbuodamas lenkų okupuo
tame Vilniuje. Dėl savo patriotinės veiklos, 1928 m. 
jis buvo priverstas persikelti į Nepriklausomą Lietuvą, 
kur tikrai plačiu mastu dirbo spaudos darbą. Per ket
vertą metų redaguoja Tėvų Marijonų leidžiamą “Šal
tinį”, bendradarbiauja veik visuose Lietuvos katalikų 
laikraščiuose, suredaguoja didelį veikalą “Arkivysku
pas Jurgis Matulevičius”, parašo knygą apie rašytoją 
Mariją Pečkauskaitę (“Gyvenimo Menininkė”) ir pats 
savo lėšomis ją išleidžia.

PIETŲ AMERIKOJ

Antrojo pasaulio karo audrą K. Čibirą nubloškė į 
Argentiną. Ir čia jis tuoj kimba į spaudos darbą. Jo 
straipsniai apie Lietuvą, pasirašyti Casimiro Verax 
slapyvarde, pagarsėjo ne tik Argentinoj, bet ir kituose 
Pietų Amerikos kraštuose. 1942 m. Lietuvos Pasiun
tinybė jį pakvietė; spaudos bendradarbiu. Čia Kazys dir
bo iki 1946 metų, kuriais atvyko į Jungtines Valsty
bes ir kai kurį laiką buvo “Darbininko” redakcijos 
personalo nariu. Bet po kiek laiko ir vėl grįžo Pietų 
Amerikon (prie Lietuvos Pasiuntinybės).

Verax-Čibiras yra parašęs stambių veikalų ispanų 
kalba apie Lietuvą: “Lituania entre Fuego Cruzado” 
(Lietuva kryžminėje ugnyje), ‘Europa o Gengis Khan?’, 
“Detras de la Cortina de Hierro” (Anajus Geležinės 
Uždangos), “EI Pais de las Cruces”, Komunizmas — 
Antikristo religija. Be to, jau ruošia spaudai ir kitą 
stambią knygą “Diez anos de Martino”, kur bus ap
žvelgta kryžiaus kelias, kurį jau dešimt metų kaip 
eina lietuvių tauta.

DARBO VERTINIMAS
Buenos Aires, Argentinoj, leidžiamas lietuvių laik

raštis “Laikas’’ Čibiro-Veraxo spaudos darbą išiaip 
vertina:

“Mūsų didysis ginklas šiandien tai plunksna. Neabe
joju tat, kad kaip šiandien taip ir praeityje neturėjo
me ir neturime visoje Pietų Amerikoje kito žmogaus, 
kurs Lietuvą labiau būtų garsinęs svetimųjų tarpe, 
kaip jis. Esu įsitikinęs, kad daugybei čia Pietų Amer 
rikoje gyvenančių ir mažų pavergtų tautų likimu be
sidominčių tarpe, Lietuva — tai Casimiro Verax, nes 
tik tą vieną vardą iš lietuvių jie tikrai žino ir tik jo 
raštų dėka jie laidojamą Lietuvą prisimena ir užjau
čia”.

Gerb. Sukaktuvininkui linkime ilgiausių metų!

Išvyko >
Liepos 29 d. į Romą iš

vyko 220 jaunų darbininkų 
iš Dundalk miesto, Airijos. 
Tai iki šiol didžiausia dar
bininkų maldininkų ekskur
sija Šventaisiais Metais. Jau 
nuoliai ir jaunuolės jau nuo 
Kalėdų taupė pinigus, kad 
galėtų atlikti šią maldingą 
kelionę į šv. miestą.

★ ★ ★
Ką Rodo Daviniai

Yra paskelbta statistika, 
pavaizduojanti religijos pa
mokų lankymą Prancūzijos 
mokyklose, kuri sugriauna 
pesimistiškas pažiūras į Ka
talikų Bažnyčios padėtį Pran 
cūzijoje. 66-iose provincijos 
vyskupijose . 90 proc. vaikų 
pilnai lanko religijos pamo
kas. Tik vienoj vyskupijoj 
lankymas yra sumažėjęs 25 
proc. Miestų vyskupijose re
ligijos pamokų lankymas »y- 
ra mažiau patenkinamas. 
Tik 41 vyskupijoje lankan
čiųjų skaičius viršyja 90 
proc., 8-iose vyskupijose sie
kia 70 proc., dviejose — 60 
proc. Vyskupijose, kurios 
praneša žemiausią procentą, 
religijos pamokas lankančių 
mokinių skaičius siekia 40 
proc.

★ ★ ★
30,000 Maldininkų

Šv. Tėvas, sugrįžęs iš 
Castelgandolfo, suteikė au- 
dijenciją. apie 30,000 maldi
ninkų, daugiausia užsienie
čių, kurie Jo Šventenybę su
tiko su entuzij a s t i š k o m 
džiaugsmo ovacijom. Tarp 
jų buvo apie 4,000 prancū
zų, apie 4,000 belgų', dvi gru 
pės iš Olandijos, penkiog iš 
Anglijos, ąštuonios iš Jung
tinių Amerikos- Valstybių, 
dvi iš Vokietijos, 18 iš įvai
rių Italijos sričių, be to, iš 
Austrijos, Kolumbijos, Grai
kijos, Kubos, Brazilijos ' ir 
Egipto. Šv. Tėvas maldinin
kus pasveikino jų pačių kal
bomis ir suteikęs palaimi
nimą, ilgai užtruko kalbėda
masis su atskiromis maldi-» 
ninku grupėmis. Audijenci- 
jai pasibaigus, tolstantį Po
piežių dar ilgai lydėjo di
džiulės džiūgaujančios tikin
čiųjų minios entuzijastiški 
šūkiai.

★ ★ ★
Belgijos Mergaitės

Apie 4,000 Belgijos kata
likių mergaičių, atvykusių į 
Romą Šv. Metų proga, pa
vyzdingai susiorganizavu
sios su vėliavomis susirinko Į 
į Kolose jų, kur atšventė į- 
spūdingą eucharistinę valan
dą. Jo Em. Kardinolas Mi- 
cara pasakė pamokslą ir su-1 
teikė palaiminimą š.vč. Sa-; 
kramentu.

★ ★ ★
Dvasios Vadų Suvažiavimas

Jo Em. kardinolui Spell- 
mann, Naujorko arkivysku
pui kviečiant, š. m. rugpiū
čio mėn. 11-13 dienomis šia
me mieste įvyksta 78-asis 
metinis Katalikų, Sielovados 
Unijos suvažiavimas. Unijos 
dvasios vadas yra Jo Em. 
kardinolas Dennis Dougher- 
ty, Philadelphijos arkivys-' 
kūpąs.

Rimties
VALANDĖLEI-

— J. DAUMANTAS — —

Partizanai Už Geležinės Uždangos
(Tęsinys)

Štai tokios rūšies operacijos daviniais Dešinys papildė 
savo kuopos pranešimą. Operaciją buvo pavedęs įvykdyti ’ 
savo pavaduotojui Jungui. Pasalos buvo suruoštos' Mačiūnų 
kaime. Trys kovotojai buvo ginkluoti kulkosvaidžiais, trys 
automatiniais šautuvais ir vienas, Šarvas, automatu. Par
tizanams ėmus šaudyti į rinkėjus iš pusšimčio metrų, per 
keliolika sekundžių tik vienas suspėjo išsiversti su'gyvybės 
ženklais iš vežimo. Partizanai paėmė aštuonis automatus, 
kurių keturi jau buvo sugadinti, kelių dienų paskolų sąra
šus ir nemažą sumą pinigų.

Po kautynių partizanams teko skubiai trauktis, nes, 
kulkosvaidžių dainą išgirdę, atskubėjo į pagalbą rinkėjams 
iš Prienų du NKGB daliniai po šešiasdešimt vyrų. Tik jau 
buvo pavėluota. Partizanai nudrežė per laukus į Kozerų miš
keli. Į Prienšilį trauktis negalėjo, kadangi žinojo ten mus 
posėdžiaujant. Mogiškių kaime jiems jau pastojo kelią tris
dešimties rusų dalinys, bet gavęs į skudurus, pasitraukė ir 
prarado norą artintis.

Susirinkimui baigiantis, Tabokiaus kuopos vyrai atvedė 
svečių iš apygardos. Dzūkai Labutis, Aras, Tauras turėjo 
uždavinį nustatyti sklandesnius ryšius su mūsų Tabokiaus 
kuopa, kad nesusivėlintų tarpapygardinės siuntos. Pusva
landį pasikalbėję su svečiais, malda baigėme dienos progra
mą. Daugumas susirinkimo dalyvių išskubėjo, kol dar ne
sutemę, į įvairius Prienšilio pakraščius, kad iš ten iš pat 
vakaro galėtų pradėti žygį į savo dalinius. Kiti su svečiais 
praleidom visą naktį kartu.

* * *
Rytojaus dieną Mykolas Jonas, Kardas, Uosis, Tigras, 

Tautvydas, Skirgaila, Gegužis, Vabalas ir aš pradėjom dirb
ti Prienšilyje rinktinės štabo reikalams bunkerį — slėptuvę. 
Pasirinkom vietą, pasirūpinom įrankius, kelioms dienoms 
maisto ir pradėjom prakaituoti. Silpnesnius paskyrėm len
gvesniems darbams — virtuvei it sargyboms.

Trečią dieną slėptuvė buvo baigta. Jos dydis buvo trys 
metrai ilgio, du pločio ir du aukščio. Buvo išvestos dvi ilgos 
angos — įeiti ir išeiti. Viršus buvo puikiai užmaskuotas, kad 
ir patys vos galėjom pastebėti. Viduje Įrengėm narus, sto
vus ginklams ir lentynas radijo aparatui, raštinės doku
mentams, spaudai gaminti įrankiams ir kitokioms smulk
menoms.

Baigę darbą, uždarėm abi angas ir visi paeiliui viduje 
išbandėme ginklus. Pasirodė, kad slėptuvė akustiniu atžvil
giu pavyko puikiai. Vabalo traukiamos kulkosvaidžio serijos 
vos vos buvo dusliai girdėti už šimto metrų.

Vidun suleidę trejetui asmenų indus; dar kartą patikri
nę maskavimą ,su nauja mūsų būstine atsisveikinom.

Palikdami Prienšilį, dar matėmės su Anbo, Tabokiaus 
pavaduotoju. Jis pranešė mums liūdną žinią — pereitą naktį 
kautynėse su Šilavoto enkagiebistais žuvo Tabokius — penk
tasis Senavaičių šeimos narys, kritęs po Marytės, Šiaurio, 
Zuikio ir Rainio.

Gegužės aštuonioliktą į mūsų vietovę atvyko, pagal 
anksčiau užmegztus kontaktus, pogrindžio atstovas N. su
sitikti su Mykolu Jonu. Pasitarimui vietą pasirinkom miške, 
sunkiai prieinamoje vietovėje, iš visų pusių apsuptoje pel
kėmis. Kol pasiekėm numatytą vietą, visi buvome iki kelių 
šlapi, nes prieiti nebuvo sausų vietų.

Posėdžio metu svečias pareiškė, kad jis atstovaująs 
Vienybės Komiteto likučius ir kai kuriuos susijungusius 
aukštaičių partizanų vienetus. Pranešė, kad jo atvykimo 
tikslas yra perduoti aukščiau minėtų institucijų pageidavi
mą pietų Lietuvos pogrindžiui sudaryti vieningą aktyviosios 
(partizanų) ir pasyviosios rezistencijos vadovybę. Kartu 
nušvietė tarptautinę padėtį ir jo atstovaujamų institucijų 
rūpestį ieškant naujų rezistencijos veikimo metodų, kad bū
tų galima išsilaikyti prieš naują numatomą bolševikų spau
dimą vasaros metu. Kalbėjo apie turimas progas užmegzti 
ryšį su užsieniu ir apie galimumą artimiausiu laiku sulaukti 
iš ten paramos. Trumpai nušvietė aukštaičių partizanų pa
dėtį, išreikšdamas jų pageidavimą sueiti į glaudų bendra
darbiavimą, net iki ginklų, municijos ir kovotojų pasikeiti
mo. Gale perdavė nusistatymą kaimynų lenkų ir gudų at
žvilgiu.

(Bus daugiau)

NOW! Easy Scorekeeping for Such Gamės as:
Ca našta, Pinochle, 509, 500 Kununy, Hearts, Cribbage 

Ra ve! ("Dial-A-Score CANASTA")NEW Hollywood CANASTA
DOES AWAY WITH 
PENČIŲ and PAD

• Fllck of Finger Marks Score

• Quick... Easy...- A«-iiratc

• f .i kr. Sctting n Clock

• Each Playcr-Own Scorekeepcr

• Isveryono’s Score in Sight

• No ‘•Seorckecping” Argumente

• More Enjoymcnt of Game

• No Post-Mortems. No 
Mistakes.
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Eas>' as setting a clock. Comp-- 
tote turn of largo hand counts 
100. Small hand movės Itself. 
Light hand shovrs 1000S. Score 
shown is 2,400.
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Dosnūs
BERNAS. — Šveicarijos 

vidaus misijų pranešime ran 
damos įdomios statistikos-, 
kurios pavaizduoja šveicarų; 
tautos dosnumą misijų naii- 
dai. Ordinarinės aukos mi
sijoms 1949 m. pasiekė 506,- 
511 frankų, ekstraordinari
nės — 87,079 frankų sumą. I

ORDER QUICK FOR 
QUICK SHIPMENTS 

2 TO A SĖT IX ATTRACTTVE 
Crll-'T BON WITH SIMPLE IX, 

STRUCTIONS FOR SCORTNO 
GAMĖS.

C;uiasta—liappy fans go
NASTASCORE 
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in gay colors.
a gi f t or prize. Onee card .playcus
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Just the Thing Card Players H avė Been Looking For! 
QUANTYTI LIMITED — ORDER QUICK!

- ----------- PI.EASE SEND AT ONCE
) Sėt Red Dial-A-Scorc. ( ) Sėt Blue Dlal-A-Score,

( 1 Sėt Green Dial-A-Scove.
price. $3 per sėt. \VITH THIS COUPONi only $2 per 
am-not satlsfied in 10 days I may rotum and reeelve 

įny money back.

I
j
I 
I 

DIAL-A-SCORE, FKanklin Plc, Iii. |

(

sėt.Reg-ulnr 
If T

Name ...... ,......;,

Address ..'........
9128 W. Belmont Avė.
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IŠ KANADOS GYVENIMO

IS WfNNIPEGO PADANGES
Rugpiūčio 5 d. Wpg. 

mokyklos Tė- 
surengė ban- 
apie 100 dol. 
bus sunaudo- 

išlaikymui.
19 d. mokyklos 
buvo surengta 
vietos zoologi-

šeštadieninės 
vų Komitetas 
kietą ir gavo 
pelno. Pinigai 
ti mokyklos

— Liepos 
mokiniams 
ekskursija į 
jos sodą. Artimiausiu laiku 
numatoma surengti ekskur
siją į Wpg. vasarvietę prie 
Wpg. didžiulio ežero.

— Vietos B-nės Apylin
kės Valdyba liepos 27 — 
rugp. 2 d. pravedė pinigų 
ir rūbų rinkliavą. Buvo su
rinkta gana daug drabužių 
ir pinigais apie $130. Praė
jusiais metais sąjungos sky
riaus surengtoje rinkliavoje 
buvo surinkta per $200.

Būtų gerai, kad pinigai 
ir rūbai būtų persiųsti BA 
LF-o centrui, o nesiųsti tie
siog į Vokietiją. BALF-as 
turi galimybių pinigus eko
nomiškiau sunaudoti. Jis 
gauna transporto papigini- 
mus, maisto produktus per
ka pigesnėmis kainomis ir 
t.t ■ ,

— Sausio 22 d. Wpg. or
ganizacijos buvo nutarusios 
vietoje linkime j)am daug 
pasisekimo.
susijungti į KLB-nės skyrių 
ir veikti vienybėje. Pasku
tiniu laiku “Naujienose” til
po “Tarybininko” atsišau
kimas, kuriame pareiškia
mas didėlis noras toliau 
veikti atskirai L. Tar. Sky
riui, nes Bendruomenės Va
dovybė nepateisino į ją įdė
tų vilčių.

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS šeštadienis, rugp. jj^JjS

• CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 1

f

H EI, P VVANTED VYRAI

FINISHING PATCHERS 
AND PATCHERS

Lincoln National Furniti|re Co. 
1319 W. Lake Street 

Chesapeake 3-6706

“D R A U G 0” •
Skelbimu Skyrius

“Draugas” Agency
23 E. Jackson Blvd.

Tel. — WEbster 9-3196

REAL estatb

WEST LAKE FOREST
Corner lot 100x200, 8 young fruit 
trees. Near North Shore & N. W. 

transp, school. Forced to sėli;
Priced by ownor only 31,050, 

or best offer.

WInnetka 6-2373

P A E D A*V  I M U I RRTKATTNflAi BūTAg
,ii -

PLATING ROOM LABORERS

— VeL-gyd. Č. Kurauskas 
gavo darbo savo specialybė
je ir iš Wpg. išvažiuoja į 
Portige da Prairie. Naujoje

—<O
AUDRA WINNIPEGE
Naktį iš 6 į 7 rugpiūčio 

11 vai. 30 min. pradėjo siaus 
ti visame Wpg. mieste di
delė audra, Audros centras 
buvo pačiame miesto cent
re. Vėjas pūtė 68 myl. per 
vai. Mtesite buvo išversta 
daug telefono stulpų, me
džių ir apgriauta pastatų. 
2 žmonės 
sužeista, 
griūdamas 
tramvajų 
žmogų. Audra išmušė tūks
tančius langų stiklų ir pa
darė kitokių nuostoliu

Po pavasario potvynio 
Wpg. dabartinė audra vėl 
pridarė miestui daug nuos
tolių.

i

žuvo ir 12 buvo 
Vienoje 
medis užgriuvo 

ir sužeidė vieną

vietoje

TREMTINIAI GRAŽIAI PASIRODĖ
Ke-WAUKEGAN, III.

turias dienas užtrukusios 
North Chicago iškilmės pa
sibaigė sekmadienį, rugpiū
čio 6 d. įvairių tautybių me
niniu pasirodymu. Šiame me
no fentivalyje dalyvavo 15 
tautybių. Lietuvius atstova
vo vietosi tremtiniai su sa
vo vyrų choru ir tautinių 
•šokių grupe. Choras išpildė 
2 dainas, o šokėjai 2 šokius, 
būtent: 
tralių 
lietuvių 
vienas
miausiu. Ypač žiūrovus su
žavėjęs ekspresyvus vyrų 
šokis, oželis, kuriam nepa
gailėta čia priimto švilpimo 
ir plojimų.

Chorą paruošė dirigentas 
A. Mateika, o tautinius šo
kius — M. Zutkienė ir R. 
'Saulius.

Šia proga, amerikiečių 
'dienraštis “The Waukegan 
•News-Sųn” įdėjo palankią 
korespondenciją apie lietu
vius tremtinius ir tautinių 
šokių grupės nuotrauką.

— P. Liūnas

oželį ir kubilą. Neu- 
stebėtojų nuomone, 
pasirodymas buvęs 

stipriausiu ir įdo-

PR0GO6 OPPORTUNITIES

Savininkas skubiai parduoda riešuto me
džio valgomojo kambario baldų komp
lektą. Visai kaip naujas, niekad nevar
totas. Kaina $460, bet pirmajam pasi
siūliusiam atiduodu už $100. Apžiūrėki
te ir įvertinsite. Skambinkite tuojau pat 

KI 5-7604.

LMPERATTVEI!
A very resp. young couple, are fe 
dešperate need of a 3—4 rnu unlunt 
apt., on the South side. Help 
fine couple. A-l refs. They are ffeįy 

fine tenants!! Please Call;
GKovehill 6-6840

TAVERNA
Savininkas paaukos greitam parda
vimui TAVERN (užeiga). T.V. ‘‘dir- 
ect draw”. Puikioj vietoj. Labai ge
rai peina biznis. Nepaprastai 
proga. Skambinkite dabar!

VIrginia 7-9143 
arba atvykite 

1401 W. 47 Ui St,

gera

PROGOS OPPORTUNITIES

PLAUKŲ KYRPYKLA

Didelė klientūra, gerai eina 
pageidaujamoj apylinkėj. Vieta 
ri ir labai puikiame stbvyje; 2 
venami kambariai užpakalyje, 
riū paaukoti už labai prieinamą 
ną. Savininkas.

EVerglade 4-4166.

biznis, 
šva-
S3'-

Tu- 
kai-

DĖMESIO!
. Savininkas paaukos greitam 

pardavimui!
Valgomų Ih-oduktų ir 
duotuvę, South Sidėjc. 
be namo. Gerai eina 
apylinkėj, gera proga 
šių porai. Įvertinimui 
tyti. Skambinkite dabai'!

AVAterlall 8-0731, MR. Janecyk.

Mėsos Par- 
Su namu ar 
biznis, geroj 
jaunai vedu- 
turite pama-

Savininkas apleidžia miestų., paau
kos UŽKANDINE (duodami ir pie
tūs). Bootlis, stalai. Labai švari. Ge
rai eina biznis. Auto, sustojimo vie
ta skersai gatvės, visi užeina! Nau
jai dekoruota. Parduosime nebran
giai. Skambinkite tuojau: —

LINcolu 0-8510

Savininkas paaukos skubiam parda
vimui VALGOMŲ PRODUKTŲ ir 
DELIKATESŲ KRAUTUVŲ! Įvai
rus šaldytas maistas. Nepaprastai 
gera, proga jaunai vedusių porai. 
Gerai eina biznis, gera apylinkė. Pa
matykite įvertinimui. Skambinkite 
dabar.

NEVADA 8-3287.

Delikatesų, Maisto Krautuvė
Savininkas paaukoja skubiam par
davimui dėl ligos šeimoje Delikate
sų. maisto produktų krautuvę, vis
ką parduodame; labai švari; gerai 
eina biznis; puiki apylinkė. Nepap
rasta proga. Skambinkite dabar:—

Ttdefoiuis LO. 1-8609,
Mrs. Iiogers;

PIETVAKARINĖ.!
Geležės, dažų 
(sheet metai) 
įsteigta prieš 

Gerai eina

MIESTO DALY 
ir Skardos 

krautuvė.
45 metus, 
biznis. L

Apšildomą; nuoma $100. mėu. Gali
ma užimti visą namą; gera proga 
Turime parduoti, prieinamai apkai- 
nuota. Savininkas,—LA f. 3-5876.

NAUDOKITĖS PROGA!
BRIDGEPORT'E parsiduoda gerai 

išvystytas MEAT MARKEI’ & GRO- 
CERY store su visais įrengimais ir 
prekėmis.
Kaina

ICE CREAM PARLOR 
Locatcd in High School 
A- pubtiv school distrlvt.

Established t rado 4 A years .. 
Good location. Good going business.

Mlust sacrificc, acct. lllness 
Very reasonably priced by 

owner for ųuiok sale.
BUtterlield 8-0806

Wanted 6 men for labor work 
in plating room. Rate $1.23 per 
hour. 5 day week. 
program and Cafeteria available. 
Apply;

Employment Office 
THOR CORP.

2125 S. 54th Avė.
CICERO

HELI’ VVANTED —- MOTERYS
In s urane e

Ercellent Security i n 
a West Side Bank 

YOUNG MEN 
-Experienced and dependable 

Note or Collatcral 
Salary good.

TELLERS
Escellent yorking 

In air-conditioned officcs 
Company Cafeteria. 

Hospitalization and many 
Insurance Company Benefits. 

5 day week 
Pald vacation.

Address Draugas, Bos J-3156 
2334 S. Oakley

BRICK LAYERS
with experience vvanted. 

Steady work and good pay.
Call: Hllltop 5-7222 or

Hllltop 5-7373

Experienced Spindle 
AND DRUM SANDERS 

FULL TIME

ACANTHUS WOOD 
CARVING CO.
732 NO. MORGAN

GENERAL HOU6EWORK
and

PLAIN COOKING
Middle-aged — English speakmg 

svoman—also" care of children 
employed Mother. 

No laundry — Own room 
Call: —

JŲnipcr 8-8751

for

WELDERS
Steel Plate Fabrication .

6 dienų savaitė. Daug virš
laikio. Nuolatinis darbas.

Apply Henry Pratt Co. 
2222 S. Halsted. St.

CAnal 6-8400.

SHEET MET.1L 
LAYOUT MEN 

su Furnace Shop patyrimu; Aukš
tas Unijos nustatytas atlyginimas 

geriem darbininkam.
Gerai gyvojanti maža dirbtuvė. 

Nuolatinis darbas.
AVORTH FURNACE SHOP 

7103 W. lllth St.

W00DW0RKERS 
Around Machine Hands 
Make Own Sėt Up

ALSO
Roughmillman to take 

Charge of Planer; Stecker, 
Rip Sawyer.

APPLY AT
1740 No. Maplewood 

HUM. 6-7106

Ali

UNION PAINTER
GOOD MAN
WITH CAR

BUckingham 1-9055

CIRCULAR - FLAT 
GRINDERS

E.vp. Jatlio hand, mill ’hand, exp. on 
cšrcular and dovctail toriu tools.

MERIDIAN MFG. CO.
617 Fulton St. ANd. 3-6357

BUSINESS BERVIOES

i

GENERAL H0USEW0RK 
Good Plain Cook. 

Lovely room and bath 
Good wages.

GLenview 4-0063

123rd ir CICERO AVĖ. 
skubiai ir nebrangiai savi
ninkas parduoda 2 sklypus.

Teiraukitės pas
JOSEPHINE

VIrginia 7-3110

Skubiai turi būti parduotas 8 kub. 
pėd, Philco šaldytuvas, labai gera
me stovyje. Taip pat vaiko lovelė, 
komoda—labai prieinamai. Atvykite 
ir pamatykite 1741 W. 80th St. ar
ba skambinkite dabar RAdclilf 3- 
3092. Mrs. Boyk.

Landlords, Immediate PossessiODll 
A very resp. couple ,with 22 month- 
old. child, desperately need a 4 rm. 
unfurn. apt., in Cicero or Benryit 
Best of refs. They are tenants that 
any landlord can be proud of! 
Please call: Mr. Howard Hliu 

YArils 7-4290

CICERO

Skubiai turi būti parduotas! 6% 
kub. pėd. Stewart Warner šaldytu
vas. Labai gerame stovyje, 
enemaliuotas (porcelain). 
Housekeeplng patvirtintas,
pasisiūlęs gaus už $75. įvertinimui 
pamatykite šį pulkų, pirkinį 

Skambinkite dabar PLaza 2-8123

Baltai 
Good 
Pirmas

Immediate Possesaton!! 
resp. expectant couple, 
in dire need of a 2. or 
apt., in the , vicinlty o! 
Wlll dec. Best of t«U

ELDERLY W0MAN COOK
Also to assist wlth 

LIGHT HOUSEVVORK 
Own room and bath. No srnall 

chlldren. Salary open. Prefer 
English speaking person.

Kampinis mūro "BUNGALOM” 
su įplaukom — vienas 6 kamb. 
butas, du po tris. Gazu apšildo

mas, 2 automobilių garažas.

Landlords,
A ,very 

thirty, are 
more rm. 
Clearing.
They are the tenants for your apt!

Please call; EDgevvatCr 4-2313
- - - ---- —H

AVenue 3-0837 1901 SO. 49TH COURT
Galima pamatyti tiktai susitarus.

VIDUTINIO AMŽIAUS MOTERYS 
Lengvam fabriko darbui,
40 VALANDŲ SAVAITE

SYNDICATE 
CANDY COMPANY 
1447 S. Halsted St.

GIRLS
18 to 40 years

NEEDED FOR ASSEMBLY WOiRK 
AND LIGHT PACKING.

STEADY WORK.

Tiine aud V& for overtime, 
Hospitalization and free 

Medical care, 
and holiday with pay. 
per hour to start 
according to ability.

Vacation 
85c 

Raises 
Apply; -

FELT PRODUCTS Mfg. Co. 
1514 W. Carroll

DRAPERY
WORK ROOM

E.vcelllent opportunity for one expe- 
rieuced in eutting aiul scaving 

Draperies and 
Slip Covers 

Apply Personnel Office
GATELYS

PEOPLES STORE 
11201 Michigan Avė.

COnunodoi-c 4-4200

HAMBURGER GIRL 
HOSIULILIZATION. VAŲAT1ON 

UN1FORIMS AND 
MEALS BROVIDED.

LINDY’S 
3685 Archer Avenue 

1NQU1RE 4:30 P.M. to 1 AM.

$70 PER WEEK
IN THEIR SPARE TIME
That’s what some of our dealers 

are makings in conimisslons as par- 
ty dirėctors, 
our exclusūve line of of 
jeivelry on the party plan. I 
have openings in my distriet 
w<omen who have 
to make money.

To ąualify you mušt be betvvecn 
neat appear- 

or morc 
you can 
want to 
you act-

modellng and selling 
line of of costumė 

now 
for 

a definite need

3 
if

25 to 45 have poise, 
ance and can devote 
Evenings each week, 
meet thesc cjiualifications I
perdonally meet you, show 
ual earning records. and explain in 
dėtai 1 how you too can make mo
ney in this facinating business.

Cnll Rutli Bozcn.
EVcrgrcen Park 8678 

or Joenette Bailes 
STcwart 3-9074

or Mary Bradly. WEn. 6-6050

WIRERS and SOLDERERS
ENPERIENCED

and 1NEK.PEIUENCED
AGE 17 TO 25
THE RADIO

. CRAFTSMEN, INC.
1617 SO. MICHIGAN AVĖ.

KAINA $23,500

B. R. DRAKE
EKCLUSIVE AGENT
OLYMPIC 2-6405

2444 S. Cicero Avtnue

90th and HARLEM 
Four — 30ft. Lots. 

120x125 deep.
Very reasonably priced 

by owner. Mušt sėli.
WABASH 5-3260

GRAŽUS ŪKIS
5 akerių ūkis, mažas modernus namas, 
garažas, tvartas ir kiti pastatai. Kaina 
$9,8U0. Išsimokėjimo sąlygos. Kreipkitės 

savininko COLVVELL,

104th AVĖ. IK 171 ST.,
ORLAND PARK

5 rm. Driek expandable Bungalow.
High rool’; fully floored attic; outo. 
oil ht. wtr ht. Storm windows thnu- 
out; Closed in back sleeping porch; 
2 car gar.; good solid suDStantial 
home with garden. N r. transport., 
schools, churches and shopp. center. 
Mušt sėli, very reasonably priced by 
o\vncr only $10,900 STew 3-8682

MAYWOOD
6 rm. frame res. Ali 
Finished bsnit. Can be 
extra rm. Furnace ht.
cor. lot. Bcautifuhy landseaped. Gar. 
Inim. Poss. Lxcel. loc. Pricc $13,500.

large rms. 
utilized for 
Extra large

W. F. AVRIGHT & SON
REALTORS

1612 Madison, Maywood 4400

119th & KEDZIE
Oak Hill Cemetcry.

Will divide. Very 'čhoice 
Lot 58 in di- 
NE. ųuartors; 

Range 13. In- 
direction. Mušt

8 grąves; 
location. Section 26. 
vision Chapel; East; 
Township 37, North 
quire at office for
sėli, priced reasonable by osvner.

TRlangle 4-0878

NAMAS PARDAVIMUI
Ideali vieta pensininkų porai. 5 

kamb. medinis, apmuštas su asbes
to “siding”. Modernūs patogumai. 
1 aikeris žemės su vaismedžiais, uo
gom ir vynuogynu, žemi mokesčiai, 
šaukite savininką: —

(1 blk. 
Malu). 
Ranch

LOMBARD
Located 150 E. Vicw Terra.ce 
N. of Madison, 2 blks. E. of 
Attractivo cor. bnk. 5 rm.
type home, gas. auto. ht. real flre- 
place. Gar. attached. Inim. Possl 
Priced at only $19,750. Open for 
inspection Sundays 2 to 5 p.m.
PERCY A. REED, Realtor. Exelu- 
sive agent. 5306 IV. Cliicago, Avė. 
Austin 7-4725, Chicago.

Savininkas paaukoja skubiam par
davimui, dėl Ilgos, "bot dog" ve
žimėlį, pilnai įrengtą, tuojalu gali
ma vartoti. Visas aliuminis, kaip 
naujas. Pirmas pasiūlęs gaus šią ne
paprastą vertybę už $200. Įvertini
mui turite pamatyti! Skambinkite 
dabar: —

SUnnyside 4-2532.

Savininkas paaukoja greitam parda
vimui Streamlite, 1948 “"HOUSE 
TRAILER”, 29 pėdų; pilnai įreng
tas. Nebrangiai. Pamatykite įverti
nimui. Skambinkite dabar PUUmau 
5-4782.

DĖMESIO, SAVININKAI 
IR KONTRAKTORIAI

Privatus asmuo paaukos 400 kvad. 
pėdų stogui dengti "tile” už $75.00 
arba geriausj pasiūlymą. Skambin
kite vakarais: —

VVAterfall 8-4821

SUTUOKTUVIŲ ŽIEDAS

Savininkė paaukoja skubiam par
davimui! Gražų briliantinį sutuok
tuvių žiedą ir sužieduotuvių žiedą. 
Kainavo $225. Pirmas pasiūlęs $100. 
paims šias vertybes. Turite pama
tyti įvertinimui grožio ir vertybės. 
Skambinkite dabar! —

VVAterfaU 8-8048.

Savininkas skfubiai nori' parduoti^—k 
PLYMOUTH ’’46; 4’.durų Sedan. A- 
1 stovyje. Labai -švarus. Pilnai įreng
tas su radiju ir 
$950. Įvertinimui 
Atvykite į 4023 N. 
bar paskambinkite

šildytuvu, tiktai 
turite pamatyti. 
Pontiac arba da- 
TUxedo 9-1118.

Pardavimui vartoti daiktai:
Zenith Console radijo; Vaiko . veži
mėlis ir lovelė su niatrasu. Prieina
ma kaina. Skambinkite:

LAfayette 3-9083

Savininkas nori skubiai parduoti 
Magnavox radio-phono. komb., rau
donmedžio. Kaina $100. Farnsworth 
TV — $75. 9 dalių riešuto medžio 
(xvalnut) valgomojo kanib. komp
lektas. puikiausiame stovyje. Salio, 
no baldai. Įvertinimui pamatykite 
šias vertybes. Skambinkite dabar:— 
COhunibus. 1-6206.

SAVININKAS IŠSIKELIA

ir skubiai nori parduoti gražią St. 
Bcrnard A.K.C. reg. kalaitę. 7 mėn. 
Nepaprastai graži, pamatykite įver- 
tinimui. Pirma pasiūlęs $135. pa
ims. Atvykite į 6713 S. Rhodes (3 
aukštas) arba paskambinkite

NOrnial 7-0151.

Savniinkas nori tuojau parduoti vė
lesnės išdirbystės Stromberg-Carl- 
son Radlo-phono. Combination Con- 
sole. Labai prieinamai, ti>k $85 už 
šią vertybę. Pamatykite Įvertinimui. 
3137. N. Danicn arba skambinkite: 
BUckingliam 1-6610

PRANEŠIMAS

18 SKYLIŲ — Laisvas įėjimas 
Visiems Per Visus Metus.

MID-CITY
GOLF COURSE

2401 GRACE ST., at‘ AVcstern
KEystone 9-6501

Skubiai turi būti parduoti! Centrą- 
linio . apšildymo Įrengimai, vartoti 
tik vienus metus, labai gerame *».  
vyje. Karštas oras paduodamas au
tomatiškais kontroliniais prietatoaa 
Kainavo $1500. Paaukosime už la
bai prieinamą, kalną. Skambinkite 

dabar CO. 4-2146, Mr. McGevla,

Mušt movė before Sept, lstl A voy 
reliable machinist, wife and 2 boy^ 
desperately need a 4-5-6 rm. unfurn. 
apt., in Western Sub. also NW at 
W. Near transp. & school. A-l reb. 
They are fine tenants! Please call:

GUn. 4-4428.

Landlords, Immediate Posse8sk»Dl| 
A very resp. Telephone emptoyeą 
wife and 5 mos. old baby, urgent- 
ly need a 3-5 rm. unfurn. apt, m 
the NW side. Best of refs. Will meet 
terrns. They are ideal teminis!!

Please caU: KEystone 9-7319

Jb

Landlords, Immediate Bossessionl! 
A very reflned couple, with adorabk 
little 10.'A mo. old twin giria, dės-" 
perately need a 4-5, rm. unfurn, 
apt., in Bervvyn, Cicero, Lyous, or 
nrby. guba, by October. ist. Vili 
dec. A-l refs. They are ideal te
nants!! Please call: GUud. 4-2851
— - i

Mechanikos Inžinierius ir žmona, ■- £ 
abu dirbanti, reikalingi 3-4-5 kam- Jr 
barių neapstatyto buto. Nori' užim- j 
ti rugsėjo mėn. GIBBONS, —

SAginaw 1-6277

Atsakominga šeima, 3 paaugę va- 
kai, reikalingi 5-6 kamb. ■ rieapsto- 
tyto buto; pageidaujama pietinėj ar 
pietvakarinėj dalyį tuojau noriDU 
užimti. FOX. FAirfas 4-4854.

Landlords-Immedlate Posscssionll 
A very reflned Qulet couple are ii 
dire need of a 2 — 3 rm. Jura. or 
unfurn apt., on the NW side (furn. 
pref’d). Top refs. They are tenante 
that any landlords can be pnAid oil! 
Please call: Klldare 5-9014.

Landlords — Please Help!!
A very refincd Colorcd family of 4 (1 
child), desperately need a 4—5 nh. «• 
furn. apt., in Englewood or South ūk 
Up to $60.00 a month rent A-i 
refs. They are fine tenants!! ‘

Please Call: Llvingston 8-5266
4*
7

Landlords, Immediate
A very resp. Veteran & Wife, are in 
nced of a 3—4 rm. unfurn. apt., on ik 
N W side Excellcnt refs. They are tenaiu 
that anv landlord can be proud flfi 

Please Call: Mr. Edvvard Kodą
LNdepcndence 3-6130

Landlords, Immediate Possesslonl! 
A very resp. Vet, Wife & child, are» 
dešperate need oi a 3—5 nu. unfura 
apt., or flat, on the NW side. Top reb 
They are tenants that any landlord cu 

be proud ofl! Please Gali:
AVenue 3-4966

Landlords-Immediate Possession! A vuj 
refined colorcd couple, collegc GradiB' 
tes, are in dire need of a 3 or 4 te 
furn. apt., on the So. side. Best of ■ 
They are tenants that any landloro aa 
be proud of Please Call: DAnubc 6-56®

Help Bring a new baby into a k*  
home. A very resp. couple,-. despen®! 
need a 4 rm. unfurn. apt, W. or Xi'- 
Best of refs. They are the perfect * 
nants for vour apartment! Plast Cd-

SAcramento 2-7270

Viskas naujai įrengta, 
vos $6,000. Galima dviem 

parneriams užimti.
ARTI 63rd ir CICERO Avc. (Clear- 
ing'e) tuojau parsidluoda 2 aukštų, 
3 but-ų mūrinis namas su gerai j- 
rengtu saliūno bizniu. Savininko bu
tą tuojau gailina užimti. Kiti kam
bariai duoda $200 pajamų mėne
siui. Kaina $31,000.
ARTI IRVINO PARK ir PULASK1 
Rond parsiduoda 2 aukšti) (2x5) 
medinis insoliuotas namas, 
vandeniu šildomas. Nėra 
.kontrolės. Puikus gyventi 
Kaina $19.000.

Teiraukitės (icl kitų namų ir biz
nių. PatiUėkite man savo i£uosavy- 
bę parduoti.

J. KUTRA REALTY
1757 W. 51st. Street

J'Rosirect 6-7238, FR. 6-3734 (vak.)

2
karštu 
nuomų 

rajonas.

Užsisakykite “Draugą”
L

Valgomų Produktų ir 
KRAUTUVE. Virtuvė 
Antrame aukšte 5 
veranda; 2 auto, 
kas nori skubiai 
$12,500. už namą

Delikatesų 
užpakalyje, 

kam b., apdirbta 
garažas. Savinin- 
parduoti, kaina 

. ir kralutuvę. Jei 
norite galite pirkti tik krautuvę. 
Jei mokėsite grynais kaina bus nu
mažinta. Galima užimti tuojau.

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT

PL’llman 5-1265;

BUSINESS SERVICE8

Namų Savininkai, Dėmesio!
Užsakyk šiandien — Greitas pri
statymas. Stiklinės plytos (glass 
blocks), Roch balanos (lath), 
Kuro aliejus (fuel oil), Statybine 
medžiaga. Acme Coal & Bldg. 
Material Co., 1405 B e I v i d e r c, 
AVaukegan, III. Telefonas Ontario 
8245.

j Remkite ^Draugą”

ON TtADIOS, TELEVISIONS, 
REIRH; ERATOiRS, WASHING 
MACHINES and FURNITURE 
SEE US BEFORE YOU BUY.

Wc also liave a finv uscd refrige- 
rators, Svašhėrs and vacutun clean- 
ers priced as Iow — 

as $15.00
Come In to tlie top liouse for 

valu.es and see for yourself.
MES PAIMSIME SENĄ .JŪSŲ 

PREKĘ IŠKEITIMUI

RELIABLE W0MAN FOR 
General housework.

Mušt be patient with
1 year old baby.

Room - Board - Good salary 
EUCLID 6-0908

EFF1NGHAM CO.. ] 
altorių ūkis, 65 ak. 
ak. miško, prie kelio; 
mas. Kaina $10,000. 
mylių tolumoj 
duosiu vien tik apačią jei kas 
res. Atvažiuokite j Edgetvood 
klauskite Mrs. Kodis arba kreipki
tės: — 4335 S. Artcslan Avenue.

parduodama 80 
dirbamos, 15 
3 kamb. na- 

Nuo 3 iki 5 
randasi aliejaus. Par-

no- 
ir

ŠV. DONATO BAŽNYČIOS
Biuc Island, Illtnois 

Metinis Fiesta KARNAVALAS 
Rugp. 4d. iki Rugp. lSd.

2 blokai į pietus
Tarpe IVestern ir Asliląnd Avės. 

Pasivažinėjimai
Kun. Alphonsc Mattucci, O.S.M., 

Klebonas

nuo 127th St.

Užkandžiai

Landlords - Immediate Posscssioū!! 
very resp. Veteran, Wife and 5 tnc. ^ 
child, urgently need a 3 ną. 
stm. htd. apt., West of Garfield. 
lcnt refs. They are tenants 
landlord can be proud ofl! Please

MzAnsnėld 6-3161

BUNG/XLOW
Pardavimui 6 kambarių bungalow. 

Tuojau galima užimti. 
6629 S. Rookucll Street

PRANEŠIMAS

JUNIOR MIUTARY ACADEMY 
Cliicago’s only miUitary scliool 
for sniall boys, ages 6-15. Home- 
like individual attention. Prog- 
ressive education. Qualified in- 
structors. Modern facilities. Gym. 
Ali sports. Band. Open Sept. llth 
Tuition $78 month. Tel. DRexel 
3-6737, or writc Col. R. W. One, 
502G Grcenvvood, Chicago.

RESPONSIBLE COUPLE urrtf’-' 
need 3-4 rm. unfurn. apt., prefer S- 
SW. Immediate octupancy.

Phone HEndock 4-M86

A. C. NOVAK & SONS
3428 WEST 63RD STREET

Tel. REpublic 7-2650
CHICAGO 20, ILL

Skaitykite “Drauge”.

BAR MAIDS
“26” Girls

Age 10 to 26
SALARY'. ROOM AND BOARD 

OR TRANSPORTAI ION 
PLEASANT SURROUND1NGS.

Call: —
Chicago Heights 4305

KAMBARIAI
Prie ežero, ideali vieta senesnio 
amžiaus žmonėm. Privačios mau
dynės; arti restoranas. Jei pa
geidaujama galima naudotis ir 
virtuvo. Išnuomojama dienoms, 
savaitėms arba sezonui.

Skambinkite: —
Plstakcc 602 M. t, arba rašyki
te Box 263, MeHcnry> Dl.

VVOMAN
VVanted to assist widow ivith three 

children, and hohisehold d uties. 
Ranch type home. 

Privatu rooni and bath. 
Good salary. Write.

MRS V. LIBBY
1052 Duiican Aįe. Elgin, Hllnois 

or cuJJ: Elgin 1002.

VISUOMET GERA ŽA^EJYBA 
Big Star Lake, 
Dideli modernūs 
savaitei įskaitant 
servuokite vietas 
spalio mėn. Biue
Bahhvin, Mieli. Tel. CArrs 14-F-4

Balchvin, 'Mieli. 
•‘Cabins”, $35. 
ir valtelę. Re- 
dabar rūgs, ir 
Horiznn Canip.

HOTEL ACKERMAN 
Rcduccd rates after Labor 

American 
Swcdish 
bathing 
ventions 
room & 
\vintor; 
servaiions early. 
for discriplivc folder. T\vln Lakęs 
VVISt'ONSIN. Phone — Vilindt 
02WI or 00JI.

Day. 
and European plan. 

home cooking. Escellent 
beach. good fišhing. Con- 
& parties invited. Dlning 
eocktall lounge open ell 

lioatod rooins. Make re- 
Write or phone

IEŠKO BUTO.
Busimiems jaunavodžiajus relW*  j 
gus 2 ar 3 kambarių apstatytas 
tas, pietvakariuose.

PRošpeet 6-7976 
____T

Patikimai suaugusiai šeimai 
lingas -1-5. kamb. ncapstaty^ 
tas —nori tiuojau užimti. .ioB» » 
tuokliuviiųo. Geros., rekonien^cv
JIrs. Nonncman, 8

ATSAKO5HNG.V1 PORAI
'l'uojau reikalingas

3.4-5 kamb. neąpslątytąs 
Prašome skambinti: —

ARuiitage 6-641$

GARSIAKALBIAI
Išnuomojama Garsiakalbiai. Idealius 
piknikam, suėjimams, didinimams, 
klubo susirinkimams. Telefonas: 

Evergreea Park 6530.

IšNUOMTOJAMA

— Suaugusiems S
Taipgi i i

RENDON 
namelis, furnišuot&s. 
skiri miegami kambariai.

3243 Wv įoeth Strce<
_____ - - —,

S

valu.es


Šeštadienis, r
h

"3
DIENRAŠTIS DRAUGAS CHICAGO, ILLINOIS S

ILSI? ATLIKĘ naktinę sargyba

Pirmos divizijos marinai ilsisi atlikę naktinę sargybą pietų Korėjos kovos lauke. (Acme)

PRANEŠIMAI
PIKNIKAS

BRIGHTON PARK. Dr-stė Sal
džiausios Širdies V. J. No. 1 me
tinis piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio (Aug.) 13 d. Labdarių 
ūkyje, Orland Park, 1 vai. po 
pietų. Nuoširdžiai kviečiami at
silankyti, nes bus skanių valgių 
ir gėrimų. Turėsit’ gerus laikus. 
Neturintieji automobilio, turėsite 
progą nuvažiuoti su autobusu, ku 
ris bus prie bažnyčios 1 vai. po 
pietų, nuveš ir parveš už $1.00. 
Kviečia draugijos valdyba.

NOKI SUSIRAŠINĖTI
Kz. Kučinskas, 278 Pringle 

Kingston, Pa., nori _ “
su lietuviais, ypač nevedusiais 
tremtiniais.

- —St., 
susirašinėti

MIRĖ MOKYTOJA ONA ZENKEVIČIŪTĖ
ST. BARZDUKAS

“Draugas” savo rugpiūčio 
1 d. numery trumpai prane
šė, kad daugiau kaip prieš - 
du mėnesius — balandžio 
24 d>. Kanadoje, Nanaiūio 
mieste pas savo brolį, po il
gos ir sunkios ligos mirė 
mokytoja Ona Zenkevičiūtė. 
Suvirpėjo širdis šią žinią 
paskaičius: lietuvių tauta ir i 
vėl neteko vienos taurios as
menybės, pareigingos mo
kytojos, uolios ir rūpestin
gos auklėtojos, didelės al
truistės. Ypačiai ši žinia 
skaudi po visą pasaulį iš
blaškytai Lietuvos mokyto
jų . šeimai.

Išsamesnių žinių apie ve
lionę suteikti negaliu, nes 
neturiu prie savęs platesnių 
jos •-gyvatos- duomenų. To
dėl reikia tenkintis tik ke
liomis greitomis sugriebto
mis jds gyvenimo nuotrupo-| ro pabaigos, 
mis, papildant jas bendro 
darbo atsiminimais.

'.kinius ir suprasti jų intere- 
| sus, nepaliaujamas stengi
masis šalinti iš jų kelio vi
sa, kas galėtų žaloti jųi cha- 

■ rakterį, širdies gerumas ir 
taip pat ir inspektoriavo, į pastangų patvarumas — vi- | 
tik bolševikų valdžia 1940- 
41 mokslo metais jos inspek
torės pareigose nelaikė.

Alytuje Zenkevičiūtė iš
buvo iki 1944 m. vasaros, 
kada atsiritanti iš rytų rau
donoji bolševizmo banga ją 
ir daugybę kitų 
mo lietuvių iš 
bloškė į tremtį, 
likti’ mokyklą,, 
mėgtą darbą, pamiltą jau
nimą ir eiti į klaikią neži
nią. Vokietijoj kurį laiką

sa tai ją darė didžiai ver
tinga mokyklos darbininke. 
Mokytojų kambarys jai ma
ža tebuvo reikalingas, nes 
per pertraukas dažniau ją 

tarp 
tikri-

bendro liki- 
tėvynės iš- 
Reikėjo pa- 
knygą, pa

iš tų
sa-
sa-

tematei koridoriuose 
mokinių arba klasėse 
nant jų tvarką.

Zenkevičiūtė buvo
mokytojų, kurie nesibodi 
vo darbu, nesirauko dėl 
vo pareigų. Ji ėjo ir dirbo 
visa, ko tik iš jos mokykla 
reikalavo. Šitai vertino ir

buvo apsistojusi Btesdenū 
Bet virš šito puikaus mies-Į 
to jau s

'šmėkla. Prieš pat didįjį jo 
Į bombardavimą laiku pasi
traukusi, ji su savo brolie- 
ne ir jos vaikučiais pėsčia 
atvyko į Gothą Tiuringijoj.

' Čia laimingai sulaukė ir ka-

• • ” •/ . Į jai: 'švietimo ministeris sa-
sTankiojo “mirties |vo įsakymu ją pakėlė gim- 

nazijos vyresniąja mokyto
ja. Tai buvo ne tik jos nuo
pelnų pripažinimas, bet ir 

nes 
► ir

SUSIRINKIMAI
Kazimiero Akademijos Rė- 
Draugijos susirinkimas i- 

rugpiūčio 13 d., 2 vai. po 
šv. Kazimiero Akademijoje. 
ARD skyrių prašome daly- 
susirinkime, nes tai pasku-

Šv. 
mėjų 
vyks 
pietų 
Visų 
vauti 
tinis susirinkimas prieš mūsų iš
važiavimą į Ryans *Woods,  rug
pjūčio 20 d.'

—A. Nausėdiene, pirm. 
Vyrės, skaučių d-vės sueiga į- 

vyksta rugpjūčio, 15 d., 6:30 vai. 
vakare kaip kiekvieną antradienį 
bibliotekoje prie 45 ir Paulina St. 
Sueigoje bus aptariami iškylos rei 
kalai. Visoms dalyvavimas būti- 

j nas. —Draugininke

IESK01 ASMENYS
Labai maloniai prašau padėti 

man surasti seserį, kuri gyvena 
Argentinoje, rodos, Rossario mies 
te. Mano sesers vardas ir pa
vardė — Anelė Mauragis. Jei kas 
žinote apie ją — malonėkite pra
nešti šiuo adresu.: Julija Petraitis, 
5426-16 Avė. Kenosha. Wisc.

BUDRIKO RADIO
PROGRAMA

Pasiklausykite šį sekmadienį 
Budriko radio programos iš sto
ties WCFL, 1000 kil. nuo 5:30 
vai. po pietų: Šalia' orkestro mu
zikos — tikrai pasigerėsite pui
kiu dainavimu buv. Lietuvos ope
ros solistės Alės Kalvaitytės, šias 
programas leidžia savo lėšomis 
Juozo Budriko didžiulė namų ra? 
kandų, televizijų ir auksinių daik
tų krautuvė Chicagoje, 3241 S. 
Halsted St. —V. V.

Tiktai Užuojauta tepadaro žmo
gų. tikrai žinantį. Tikras išsilavi
nimas reiškia: žinoti, ką jaučia 
kitas.

—Fr. IV. Foersteris

For Complete
Speedometer 

Repairs

SPEEDOMETER
SERVICE C0i

24 Years*  Exporience.

NICK OVERTON, Manager

8000 SOUTH PARK AVĖ.
Phone VIncennes 6-0717

Daugiau Spaudos
Laisvės Turkijoje

Prieš išsiskirstydamas vasaros 
atostogų, Turkijos parlamentas 
priėmė naujus įstatymas, pagal 
kuriuos įnešama daugiau laisvės 
spaudai, mažiau suvaržymų ke
liaujantiems ir užsieniečiams. 
Dabar laikraščiai drąsiai kriti
kuoja’net ir vyriausybės narių 
darbus.

I__________________________

tuvybė jai buvo ta žymė, 
kurią ji paveldėjo iš savo 
tėvui ir kuri ją siejo su vi
sos tautos džiaugsmais ir 
vargais, laimėjimais ir ne
pasisekimais. Su tėvyne ji 
buvo sutapusi visais savo | 
dvasios virpėjimais, ir jai j 
labai gerai tinka šie mūsų 

| poeto gimtajai žemei skirti 
I žodžiai:

“Čia viskas miela šir- _ 
džiai. Man čionai lengviau 300 kinų maldininkui, į čia 
alsuot. Kalnai, kalneliai, suvažiuojančių iš įvairių 
klonys... Neries bangų Europos ir Amerikos kraš- 
švelnioji pyniava... P ’ 
vieškelio plataus sodeliai 
vyšnių... Lakštingalos gies 
mė alyvų krūmuos... Net 
dargana, šalna rudens vė
lyvo — Kaip laimės sap
nas Viešpaties paunks- 
mėj! ”

Katalikybė' Zenkevičiū
tei buvo ta Dievo duotoji I 
jėga, kuri stiprino guodė jų 
pačią gyvenimo kely, teikė 
jai gyvenimo tikslą ir kuri 
taip pat turėjo atnaujinti ir 
visą jos tėvynės gyvenimą. I 
Savo Dievo ji neišsižadėjo 
ir sunkiausių bandymų die
nomis. Pvz. kada komunis- 
tai Alytaus3 gimnazijos mo
kytojams įsakė dalyvauti tos! 
gimnazijos Blokinių priešre-: 
Ilginė j propagandoj, Zenke- Į 
vičiūtė būva bene vienintelė, I 
kuri išdrįso- direktoriui pa
sakyti to nedarysianti.

Savo idęplogija Zenkevi
čiūtė sutapo su ateitininkų 

I siekimais — ji ir buvo šios 
lietuvių katalikų organiza
cijos narė, šventai tikinti, 
kad “Lietuvą Dievas apveiz
di ir gina, amžiais suvargu
sios jos jieapleis”.

žmoniškumo Keliu
Zenkevičiūtė pasižymėjo 

nepaprastai išlygintu savo 
būdu — visados būdavo ra
mi, tyli, kukli. Turbūt nie
kas još nematė karščiuojan
tis, smarkaujant, turbūt nie
kas neišgirdi ją nereikalin
gą ar aštresnį žodį pasa
kant. Ne nuotaika ją, bet ji 
nuotaiką valdė. Ir tai visur 
— namuos ir įstaigoj, poel
gy ir darbe. Taip ir švietė 
savo žmoniškumo spindu
liais ji visiems.

Taip' pat mylėjo varge at
sidūrusį savo artimą. O var
gas yra nuolatinis žmogaus

WANT A

Išskrido
E.Nankino vyskupas

Mons. Yupin šiomis 
mis išskrido lėktuvu 
mą, kur turi susitikti apie

J. 
dieno- 
į Ro-

tų pelnyti jubiliejinius at-
laidus. Tai bus didžiausia 
kinų maldininkų grupė Šv. 
Metais, tačiau joje nebus nė 
vieno atstovo iš tikrosios 
Kinijos, nes komunistinė val
džia iš savo valdomos teri
torijos išvažiuoti niekam ne
leidžia.

GET ACQUA1NTED OFFER 

for GRAND OPENING 
FACIAL AT NO EXTRA COST 
with Every PERMANENT!

A stimulating, beautifying facial 
cxpertl'y administered,. given with 
out charge as- our g.ot-acąsualnted. 
offer! Carrie Roc'š si) op čarries' 

the latest and best 
in cosmeties- and 
gives you personal- 
ized attention.
Hair Styling-Scalp 
Treatnients - Manl- 
during-Pedicuring 
VISIT OUR LOVE
LY NEW SALON 

TODAY

Carrie Roe Beauty Salon 
5052 S. Michigan Blvd.

DRE.VEL 3-4049, Open Evenings

Blue įsiauti Willys
12541 S. VVESTERN

Phone B. I. 3272

APSAUGOKITE SAVO
• NAMUS
• AUTOMOBILIS
• BIZNI

SU- NAUJU

Midget Fire Extinguisher 
TIKTAI 93.98 kielcvdcnas 

AUTOMATIŠKAS
NEREIKIA POMPUOTI 

20' metų garantija 
Skambinkite:. —

HAYES DISTRIBUTING
COMPANY

AMbassador 2-1738

It Jos Jau Nėra

Ir štai mokytojos Zenke- 
vičiūtės mūsų tarpe jau nė
ra. Ji nesulaukė Lietuvos 
laisvės dienos, nors ir labai 
jos- laukė. Tai. jau trečias 

| Alytaus gimnazijos mokyto- 
| jų šeimos narys, kuriam Ap- 
I vaizda skyrė amžino poilsio 
J atsigulti svetimoj žemėj — 
j prieš trejus metus Vokieti- 
I joj džiova mirė Vincas Kai- į 
I rys ir prieš metus ten pat 
širdies
baitytė, 
rusi ir 
mą.

Taigi
čiūtės -palaikai ilėsis ją pri- 
glaudusioj svetingoj Kana
dos šelmėj, o- jos darbu vėl 
kada nors džiaugsis prisikė
lusi Lietuva, nes per tuos 
trisdešimt penkerius metus, 
skirtus Lietuvos švietimui, 
ji- sukrovė savo tautai tik
rai dideli ir gražų, turtą. 
Tegu šitas turtas ir nema
tomas, užtat juo; labiau,bran
gus: juk tauta ir gyva ta 
tautine gyvybe, kurią vala
kams jos mokytojai įdiegia. 
O Zenkevičiūtė savo moki
nius skaičiavo jau ne de
šimtimis, bet šimtais.

Amžiną atilsį tesuteikia 
Tau, brangi Bendradarbe,

I Viešpats!

OUR LADY ACADEMY
Manteno, Illinois Manteno 2351

HIGH SCHOOL FOR GIRLS 
CO-EDUCATION GRABE SCHOOLS 
RESIDENT AND DAY STUDENTS

Scliool Dcpartment Recognized by Štate Board of Educa- 
tion and Accrcditcd to tlie UniTcrcity of Illinois

jHome Atmosphere — Advantages in Music and Dramatics 
CONDUOTED BY

SERVANTS 0F THE HOLY HEART OF MARY

materialinis parėmimas, : 
vyr. mokytojai gaudavo 
didesnį atlyginimą.

Lietuvos Keliu
Kalba yra glaudžiai suau

gusi su visu tautos gyveni
mu, su jos kultūriniu augi- 

| mu ir istoriniu likimu. Ji 
vartojama ne tik namuose 
siauram šeimos rately, bet 
ja yra kuriama tautos isto
rija ir literatūra, ja reiškia
si pati tautos dvasia. Todėl 
ir gimtosios kalbos moky
tojo vaidmuo mokykloje ne
paprastai svarbus: jis ne 
tik perteikia reikalingas ži
nias, bet kartu padeda savo 
mokiniams ir pačius tauti
nius pagrindus — moko juos 
tautiškai mąstyti, nuteikia 
tautiškai jausti, paskatina 

I tautiškai kurti ir t.t. žo
džiu, gimtosios kalbos mo
kytojas yra ne tik tautinių 
dalykų perteikėjas, bet kar
tu ir tautinis auklėtojas, į- 
kvėpiąs savo mokiniams tau
tinių apraiškų meilę bei pa
garbą.

Šituo tautos keliu per vi
są savo gyvenimą mokyto
ja Zenkevičiūtė ir ėjo. Mei
lę Lietuvai turėjo skelbti

Hlgh

Amerikiečiai,, prieš ati
duodami Tiuringiją bolševi
kams, pirma pasirūpino iš
vežti iš jos tremtinius ir iš
gelbėti juos iš jų budelių!, 
nagų. Šituo būdu Zenkevi
čiūtė pateko į Wiurzburgo 
kareivines, kur buvo įsteig
ta tremtinių stovykla. Čia, 
gavusį mažytį kambariuką, 
ji išgyveno trejus metus, vėl 
akytyviai įsitraukdama į 
švietimo ir auklėjimo dar
bą: dėstė lietuvių kalbą į- 
sisteigusioje lietuvių gimna
zijoje, taip pat buvo jos 
vicedirektorė, o vėliau — ir 
direktorė.

Tačiau ir vėl reikėjo šį I 
pašaukimo darbą nutraukti, 
nes, pradėjus rūpintis pas- į 
tovesniu tremtinių įkurdini
mu, ir Zenkevičiūtei teko 
palikti Vokietiją. Ją kvietė
si Kanadoje gyvenąs jos 

! brolis, išvykęs ten prieš ke- 
Ilias dešimtis metų ir padė
jęs savo pinigais jai moks
lius eiti, tad 1948 m.- liepos 
9 d. ji pas jį ir išplaukė. 

Į Plauke tik laikinai, nes vi-l 
sos jos mintys buvo Lietra- 

I voj: pas brolį norėjo pa
laukti to laiko, kada vėl at
sidarys keliai į pasiilgtą ir 
numylėtą tėvynę.. Tačiau ši
tos valandos jai jau nebuvo 
lemta sulaukti, nes gyvy- 

i bes ir mirties Viešpaties bu- 
■ vo kiti- planai: neišgyvenusi 
• Kanadoj nė dvejų pilnų me- 

ji amžinai užmerkė sa- 
akis.

Pareigos Keliu
Su Zenkevičiūtė susitikti 

įvairių progų ir

Mokytojos Keliu ■
Zenkevičiūtė pasaulio švie | 

są išvydo zanavykų krašto i 
kaime netoli Kudirkos Nau
miesčio. Jausdama savy mo
kytojos pašaukimą,» ji įsto
jo į “Saulės” mokytojų kur
sus Kaune ir, juos baigusi, 
Marijampolėje išsilaikė rei
kalingus egzaminus. 1913 
m. buvo paskirta mokytoja 
į Rumšiškių pradinę mokyk
loj.

Kilusi pirmojo pasaulinio 
karo audra ją nubloškė į 
Rusiją. Svajojo 
mesnį mokslą, 
tant mokytojų, 
paskirta dirbti 
Tik vakarais galėjo lankyti 
Voroneže
Jablonskio 
kursus.

1918 m.
to tremtiniams keliai į Lie
tuvą. Nieko nelaukdama čia 
grįžo ir Zenkevičiūtė. Pa
kviesta pradėjo dirbti “Sau
lės” mokytojų seminarijoje 
Kaune. Čia dėstė lietuvių 
kalbą ir inspektoriavo. Tu- 

, rėdavo taip pat pamokų ir 
vienuolių širdiečių bei ka- 
zimieriečių gimnazijose. Gi
lindama savo žinias, pati 
lankė jau nepriklausomos 
Lietuvos Švietimo Ministe
rijos Kaune įsteigtus Jab
lonskio vedamus lietuvių 
kalbos aukštesniuosius kur
sus aukštesniųjų ir 
nių mokyklų lietuvių 
mokytojams rengiti. 
minus reikalingam 
įsigyti išsilaikė prie tos pat ' anksčiau, bet arčiau ją pa- 
ministerijos 1929 m. ižinti teko tik pačiam 1938

Vykdant Lietuvos- švieti-!m. rudenį nusikėlus dirbti į 
mo reformą ir likviduojant'Alytaus gimnaziją. Ji buvo 
kaikurias mokytojų sėmina- * mokytoja, kuri visados bu
ri jas, Zenkevičiūtė 1937 m. Įvo savo vietoj ir savo laiku, 
buvo nukelta lietuvių kai-! Atsidėjimas mokymo ir auk- 
bos mokytoja. į Alytaus vai- ‘Įėjimo darbui, nuolatinis rū- 
stybinę gimnaziją, čia jilpinimasis pažinti savo mo-

liga Marcelė Joku- 
tik tremtyje sukū- 
savo lietuvišką šei-

žemiškieji Zenkevi-

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

2407 WEST 47TH ST. TELEFONAS YARDS 7-9276
Naujieji savininkai lietuviai M. J. ROČKAI

Galima gauti įvairiausių lietuviškų, valgių: bulvinių ir miltinių blynų 
su uogiene ar rūgščia grietine, cepelinų ir 1.1. 

Šeštadieniais ir sekmadieniais lietuviškas karbonadas.
Valgiai gaminami iš šviežių produktų ir už jų šviežumą, garanttaojama.

VICTORIA

nubloškė 
apie toli- 

bet, trūks- 
ir čia buvo 
į mokyklą.

veikiančius Jono 
lietuvių kalbos

atsidarė ano me- i

tų, 
vo

viduri-
kalbos
Egza-!
cenzui j turėjau

Į jos dėstomas lietuviškas žo-' palydovas jo žemės kelionėj, 
dis, jos mokomas lietuvio 
poeto eilėraštis, jos nagri-i 
nė j amas lietuvio rašytojo I 
kūrinys. Ji norėjo, kad jos | 
mokiniai savo mintis įpras
tų reikšti ne tik gražia 
sklandžia gyvąja kalba, bet 
ir raistu. Šiam tikslui ji ne
vengdavo duoti jiems para
šyti ir daugiau, negu oficia
liai reikalaujama, 'rašinių.

Tačiau vieniu šiuo mokyk
liniu darbu Zenkevičiūtė ne
sitenkino. Jai taip pat rū
pėjo ir organizuotai gimtąją 

■ kalbą ugdyti bei tobulinti, 
todėl ji priklausė nepriklau- 

I somoje Lietuvoje ir tremty 
Vokietijoje veikusiai Lietu- 

> vių Kalbos Draugijai.
Būdama nuoširdžiai ir gi

liai religinga, Zenkevičiūtė I tų’

Ypač jo padaugėja didžių
jų sukrėtimų metu. Pvz. ir 
Alytus labai skaudžiai nu
kentėjo jau pačią pirmąją 
karo dieną: buvo subombar- 

. duotas ir sudegintas, daug 
žmonių žuvo arba buvo iš- 

I šaudyta. Zenkevičiūtė dabar 
Į tuojau įsijungė iš pradžių į 
Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, vėliau į Savitarpinės 

| Pagalbos veiklą. Ji lankė 
nelaimės ištiktus, tyrė jų 
padėtį, savo patarimu pa
dėjo pašalpas paskirstant ir 
1.1. Betkūris šalpos darbas 
paprastai yra susijęs su di
deliais nemalonumais, nes 
visados atsiranda nepaten
kintų, ‘ ‘nepakankama?’ ga
vusių!, “neteisingai nuskriaus 

M ir 1.1., tai Zenkevičiūtė 
norėjo, kad jos tėvynė Lie-'su savo charakteriu ir čia 
tuva būtų ir tautiškai lie- būdavo tiesiog nepamaino- 
tųviška, ir katalikiška. Lie-|ma.

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR
Atdara darbo dienomis: nuo 6 vai. ryto iki 8 vai. vak. 

Sekmadieniais: nuo 9:30 ryto iki 8 vai. vak.

MRS. JOHNSON’S

CHICKEN
CHICKEN DINNEB&

fik. A Our Specialty

DINNER Plūs a Variety of

Steaks — Sea Food
privati:

HOMEMADE
j»ies—N’ootlles—Biscuits

ROOMS FOR VT ” Phone
parties; 'yv/j '¥***/! Valparaiso 1B94-M 1
wi:ni>i\GS, vgn

B ANUI ETS,
Oipcn 7 A NL to 11 Pi M.

13 Milės East of Broadvvay
ctc. (Gary, Ind.) on U. S. 6

“Zur Alten Heimat,” patiekia 
skaniausią maistą ir gėrimus 
per 20 metų. Pragarsėję’ dėl 
savo “steak'ų”. Specializuoja- 
mės vokiečių stiliaus valgiuo
se. Pakankamai vietos pasta
tyti automobilius. Mūsų pavi- 
lijone užtenka vietos 500 žmo
nių ir nuomojamas šokiams, 
vestuvėms, piknikams ir ban- 
kietams.
FRED RECHBERGER, sav.
Randasi ant Rte. 12, tris my
lias į vakarus ant River Rd.,

TEL. MT. PROSPECT 1560

EXOELLENT ITS1LLNG
Heated Honsekcepiug Cublnš. 

Sultfld 2 to 6 people $25 to $45. 
Muko resenvations for Sept and 
October. Modem Deluxe, privalė 
jhowėr; toilets. pas: llnens fur- 
nislied. Special low rates to Ho- 
neymconers! Write or eu.il NVls- 
conatn Delis 440 R Artimi" Her- 
nuuk, Box R, Lako Ocltou. Wis.

PETRONĖLĖ LAWRIJAN
(ŽUDYTO

Gyveno 2039 Evergreen Avė., Tėl. HUmboldt 6-8461
Mirė rugp. 8d., 1950, 9 vai. vak., sulaukęs pusamž.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Ramygalos pa

rapijos, žudžių kaimo. Amerikoje išgyveno' 40 metų.
Pasiliko dideliame nuliūdime 3 dukterys: Katherine Con- 

nor, žentas William; Estelle; Anna Waak, žentas Charles. 
Trys sūnūs: Walter, marti Anna; Leo; ir Alphonse, marti 
Evelyn. Penki anūkai Sesuo Viktorija Masiliūnas; ir jos 
dukterys: Anna Lawrence, Mary Varpucin ir sūnus Peter 
Masiliūnas ir jų šeimos ir kitos giminės, draugai ir pažįs
tami Amerikoj ir Lietuvoje.

Priklausė prie Šv. Mykolo parap. Motinų Klubo.
Kūnas pašarvotas Sacharski kopi., 1735 Wabansia. Avė.
Laidotuvės įvyks šeštadi., rugp. 12 d. Iš koplyčios 9:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv. Mykolo parap. bažnyčią ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę: Dukterys, Sūnūs, žentai, Marčios, Anūkai, Se
suo ir Giminės.

Laidotuvių direkt Sacharski Funeral Home. TeL BRuns- 
wick 8-2535.

Z



DTENRAŠTTS DRAUGAS, CHT.CA.GO, IT.J.TNOIS SeŠtadi en i s, r*igP-

X ‘ Draugo*'  literatūros 
premijų įteikimas įvyks šį 
šeštadienį 7 vai. vakare, 
‘‘Tremtinių” namuose, 2244 
West 23rd Place. “Draugas i kyklą su gerais pažymiais 
įteiks Nijolei Jankevičiūtei j gali įstoti į bet kurią kole- 
ir Aloyzui Baronui, pirmų-j giją. Mokykla randasi gra- 
jų premijų laimėtojams, pre- šioj vietoj ir turi aikštes bei 
mijas. Ta proga “Draugo” sales įvairiam sportui. Krei 
Bendradarbių Kįlubas šau- ptis šiuo adresu: Registrar 
kia visų “Draugo” bendra- Marianapolis Preparatory 
darbių ir korespondentų su- . School, Thompson, Conn.

^sirinkimą, kuriame bus ma-1 
lonu susipažinti su laimė-1 Pabaltijo tautų: Lie-. 
jusiais rašytojais. Nelei Ma- | ^uvos, Latvijos ir Estijos | 
Žigaitei trečioji premija bus | Pirmas meno ^stivalis S. i 
pasiųsta paštu, kadangi dėl! Bostone įvyks šių metų lap- 
didelio nuotolio, apie 1,000 ; kri^° 11. John Hancock 
mylių, jai neįmanoma at- kuri yra pati gražiau-
vykti. Susirinkime prašomi ’ ^ajr^moder^^^ 
visi 
b.iai dalyvauti.
į X Konsulas P. Daužvar-1 įr q Ivaškevičienės lietuvių 
dis dalyvavo Tarptautinės I tautinių šokių grupė.

Prekybos ir. Pramonės Pa- -
•rodos Chicagoj atidaryme iri . .Zad£1®nes vadovau-
įvairiuose oficialiuose prig. p ama lietuvių tautiniu šokių 
inimuose. Tuo būdu Lietuvai 
parodoj dalyvauja simboli
niai. Šioje parodoj dalyvau
ja 47 tautos-valstybės. Pa
rodoj nėra Rusijos ir jos 
satelitų. Jei Lietuva būtų 
buvus laisva, nėra jokios a- 
bejonės, ji būtų dalyvavus 
parodoje, -kaip dalyvavo Pa
saulinėje Parodoje New Yor- 
ke.

A. J. VALSTYBĖSE
— Marianapolio vidurinė 

mokykla berniukams jau 
skelbia priimanti baigusius

Ipradž. mokyklą. Ši mokykla, 
Vedama T. Marijonų lietuvis 
koje aplinkumoje, yra val- 

Idžios pripažinta. Baigę mo-

■EX-T. • * ;!sia ir moderniškiausiai jren
"Draugo” bendradar- Is lietuvlll festivalyje

dalyvaus šv. Petro parapi- 
I jos choras, dain. S. Liepas

j po sėkmingų pasirodymų 
svetimtaučių parengimuose, 
kiek paatostogavus vėl pa
sirodys “Lietuvių Dienos” 
piknike rugpjūčio 13 d.

X Kun. Ant. Martiniais, 
kleb. Dievo Apvaizdos para
pijos, išsiuntinėjo parapijie
čiams ir bičiuliams kvieti
mus į didžiausias parapijos 
istorijoj iškilmes, būtent si-' 
dabrinį jubiliejų, prie kurio 
jau ruošiamasi. Pačios svar
biausios jubiliejaus iškilmės | 
bus spalių 22 d.

X AI. Edmund Ivanovas, . 
12 metų amžiaus, Šv. Jurgio , 
mokyklos mokinys, prieš 15 

j: mėnesių su tėvais atvykęs 
' iš tremties, vakar palaido- 
; tas Šv. Kazimiero kapinėse.

Velionį į paskutinę kelionę i 
p palydėjo artimieji, giminei 

ir gausus tremtinių būrys.
c X Rašytojas B. Babraus- 
kas gražiai pirmininkavo 
pastarame Federacijos Chi
cagos apskrities susirinki- 

' me. Vietos veikėjų tarpe 
matėsi ir keletas kitų atvy
kusių iš tremties veikėjų, 
kurie yra įsijungę į mūs or- 

i- ganizacijų veiklą.
- X Mrs. EVelyn Janusz, 

] 13335 Houston Avė. ir kiti 
du asmenys stebuklingai iš
liko gyvi, kuomet ant jų 
automobilio užėlėkė Perui- i 
sylvania linijos greitasis |

! traukinys. Sužeistieji buvo 
I paimti į South Chicago li- 
. goninę. Automobilis visiškai 

sudaužytas.

1 X Cecilija Kinčinaitė iš 
| Town of Lake, kuri su vie

na Chicagos maldininkų eks
kursija lankė Romą ir kitas 

! katalikų šventoves Europo- 
i je, dabar savai t r a š. t y j e I 
| “Town of Lake News” ra-l 

šo apie Romos bazilikas.
X Kvietkai, seni Brigh- 

ton Park gyventojai ir vei
kėjai, susilaukė dviejų anū
kų. Duktė Loretta Marcin
kienė pagimdė sūnų, o duk
tė Virginija Rampsch — 
dukterį. Dabar Kvietkai tu
ri aštuonis anūkus.

X P- Žibienė, žinoma vest 
saidietė, šiuo metu gyvenan 
ti Kalifornijoj, atostogavo 
pas savo gimines Aušros 
Vartų parapijoj. Jos duktė 
Monika ištekėjus už adv. J. 
Petraičio, taip pat yra įsi
kūrę Kalifornijoj.

—- Stoghtono, Mass., lietu 
viai nenutraukia rinkimo au 
kų lietuviams ligoniams Vo
kietijoj. Susidarius reikalin 
gai pinigų sumai, sudaromi 
siuntiniai ir siunčiami.

— So. Bostono lietuvių' va 
sarinės mokyklos užbaigtu-' 
vės buvo- suruoštos rugpjū
čio 11 d. Programoj vaiku- 

' čiai atvaidino veikalėlį “Lei 
skit į Tėvynę”.

’i — P. Padorienė iš Phila- • 
delphia, Pa., su dukterim

I Lucija išvyko į Kaliforniją i 
|ir apsigyveno Palm City, I 
į kur Lucija gavo darbą.

— Skiinan šeima iš Rock- 
fordo, III., gyvena Encino, 

| Calif., ir planuoja tame kra 
šte įsigyti nuosavybę.

— V. Jonuškaite, buv. Lie | 
tuvos operos solistė, daina-1 
vo “Carmen” operoje 
Yorke.

New

— Lietuviai aukštųjų mo
kyklų lankytojai Toronte 
įsteigė Toronto Universite
to Lietuvių Klubą, kurį įre
gistravo universiteto sena
te. Į valdybą įeina: stud. 
teisininkas J. Juškaitis, dok 
torantas philologas A. Pau- 
laitis ir pritaikomųjų moks
lų inž. fakulteto stud. G. Šer 
nas.

— Vai d’Or ir Marlatic | 
(Que.) lietuvių tarpe birže
lio ir liepos mėnesiais išpla
tinta naudingų knygų už ! 
$110. Be to, visi lietuviai ne I 
šioj a antikomunistinius žen | 
klelius, kuriuos gauna iš A-! 
merikos ir lipdo ant visų sa
vo laiškų.

— J. Vilimui pasitraukus 
iš Vai d’Or LOK pirmininko 
pareigų, jo vieton išrinktas 
P. Vizbaras. J. Vilimas ir to 
liau veda lietuvišką pusva
landį per Vai d’Or radiją 
stotį.

— Vai d’Or, Que., lietu
viai iš anksčiau surinktų au 
kų nupirko 195 sv. kavos 
pupelių ir pasiuntė Vokie
tijos sanatorijose besigydan 
tiems lietuviams.

— Toronto lietuvių tarpe 
šiuo metu gausu vedybų. Pa 
vyzdžiui, liepos 31 d. lietu
vių parapijos bažnyčioj šliu 
bą ėmė net keturios lietu
vių poros*  ,

— Lietuvių skautų stovyk 
i lą aplankė aukšti svečiai. D. 
Britanijos lietuviai skautai 

i Darbey Moor prie Ashbour- 
ne stovyklavo visą savaitę. 

I Stovyklą aplankė Internaci- 
jonalinio Skautų Biuro atsto 

I vas skautininkas Mr. J. M. 
I Andrevv, lydimas Derby dis | 
i trikto tuntininko Mr. Hu'I 
I chinson’o.

Šios Lietuvių Tautinės 
Stovyklos vyr. organizato
rium, vadovu ir viršininku 
buvo psktn. K. Vaitkevič'us, i 

I aktyvūs vadai: Anglijos: 
skautų vadeiva — sktn. R.; 
Spalis, psktn. J. Trečiokas, 

į kun. Steponaitis, vyr. skilti- 
| ninkė O. Rudytė ir kiti.

Stovyklą sveikino: Minis- 
teris Balutis, DBLS-gos pir
mininkas — M. Bajorinas, 
vyr. skautininkas Prekerjs 
ir daug kitų aukštų asmenų.

Stovykla pasiuntė sveiki
nimus: Pasaulio L. S. S. Pir I 
mijai, vyr. dvasios vadui 
skautininkui kun. dr. Br. ( 
Vaišnorai; vyriausiai skau- | 
tininkei — Vaičiūnienei, I 
prof. Čepui, L. S. S. D. Bri
tanijos vadeivei sktn. Gai- I 
liūnaitei.

— Panaikinama darbo 
prievolė EVW. D. Britanijos 
populiarus dienraštis “News 
Chronicle”, liepos mėn. 27 d. 
numeryje praneša, kad Eu
ropos savanoriams darbinin 
kams, vadinamiems šiame 
krašte — EVW, britų darbo 
ministerija nutarė leisti lais 
vai pasirinkti darbą šiame 
krašte. Kiti anglų laikraš
čiai praneša, kad tas nutari
mas įsigalioja nuo 1951 m. 
sausio mėn. 1 d. ir liečia tik 
tuos EVW, kurie D. Brita
nijoj yra išgyvenę 3 metus. 
“Pagyvensim ‘ — pamaty
sim”.

GOLFO TURNYRAS

Tam O’Shanter country Club, Chicago, vyksta All-American 
profesionalų golfininkų turnyras. Čia matome Lloyd Mangrum 

• (kairėje) ir Bobby Locke pabaigus savo partijas.

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS
Bara Kolchozus

“Tiesa” 166 nr. smarkiai 
bara kolchozus dėl apsilei
dimų ir darbo delsimo. Ko
munistų partija ir ministe- 
rių taryba apsvarsčiusi ūki
nę padėtį konstatavusi, kad 
kolchozuose dirbama labai 
lėtai ir esą daug apsileidi
mo. Žemės ūkio ministeri
ja, kolchozų ministerija ir 
partija turinti kolchozus 
daugiau prižiūrėti ir paša
linti netvarką. “Tiesa” ra
šo, jog “ypatingai atsilieka 
šienapiūtėje ir .pašarų silo- 
savime Švenčionių, Kuršėnų, 
Kupiškio, Kretingos ir Plun 
gės rajonų (nebe apskričių) 
kolchozai. Visai nepradėjo 
pašarų silosaviino Anykš
čių, Marijampolės, Kaišiado 
rių ir Pagėgių rajonų kol
chozai. Daugelyje kolchozų 
prileidžiamas didelis atitrū
kimas tarp šienavimo ir šie
no krovimo į stirtas”. “Tie
sa” praneša, jog partija ir 
vyriausybė įsakė griežtomis 
priemonėmis užtikrinti der
liaus nuėmimą ir pašalinti 
tinginiavimą, kuris kolcho
zuose dabar labai madoje.

Mirė Teisingumo 
Ministeris

Buvęs ilgametis Lietuvos 
Teisingumo ministeris Alek-

Bridgeportas Iškepė 
Merui Pyragą

Bridgeporto Šimtmečio Mi-

I Kyšiai Automobiliu
Tikrinimo Stotyje

Spaudoje paduoti faktai
nėjimo Komitetas vakar bu- apie ėmimą kyšių automobi- 
vo pasikvietęs į svečius me
rą Kennelly jo 63 metų am
žiaus sukakties proga, nes 
meras Bridgeporte yra au-ii— x hjhh—
gęs ir jaunystę praleidęs. | buvo Iprie jo prisikabinta

: bulumo” iki įspraustas į dėl 
ną doleris “viską pataisė-’ ir 
praleido.

Manoma, kad panašiai 
i yra ir kitose automobilių ti
krinimo stotyse.

lių tikrinimo stotyje prie La 
Įke Shore ir Wilson gatvių.
Vienas automobilio savinin
kas papasakojo, kaip

Komitetas norėjo net suras-1 dėl varžtų ir šviesų “neto- 
ti merginą (Willie Synon), 
su kuria buvo pirmą sykį iš
ėjęs šokti. Jei ji būtų atsi
šaukus, sako, mėras būtų ir 
dabar su ja pašokęs. Mėras 
Kennelly yra viengungis.

Puotoje merui buvo įteik
tas didęlis “birthday” pyra- > 
gas, kurį garbės svečias pa
prašė persiųsti vienai našiai 
čių prieglaudai.

Vienkryptines Gatves
Mieste taryba užgyrė su

manymą Canal ir Jefferson 
gatves padaryti vienkrypti- 
nėmis susisiekimui, 
gatve tarpe 
susisiekimas 
kryptimi, o 
ve — pietų

Važiuojantieji automobi
liais turi tai žinoti.

Canal
Polk ir Kinzie 

eis šiaurės 
Jefferson gat- 
kryptimi.

Daugiau Piktadarysčių
• Policija skelbia, kad šių 
| metų liepos mėnesį daugiau 
buvo piktadarysčių, kaip' 
pernai tą mėnesį, būtent: 22 !■ 
žmogžudystės (pernai 23),, 
555 apiplėšimai (p e r n a i I 
466), 407 automobilių va-1 
gystės (pernai 318), 889 įsi-' 
laužimai (pernai 1,015) ir! 
1,620 vagysčių (pernai 1,- 
601). Bendrai, 86 nuoš. šie- 
met buvo daugiau kaip per- u akaičiana k keH 
nai piktadarysčių. 1 - • K

Mažiau Nelaimių Parku 
Keliuose

Chicagos parkų adminis- 
j tracija skelbia, kad nežiū
rint padidėjusio automobi-

Prancūzijoj
— Dalia Kamile Žilinskai

te, buvusio Lietuvos Teisin
gumo ministerio A. Žilins
ko duktė, sugrįžo iš Stock- 
holmo į pietų Prancūziją 
pas savo motiną. Praėjusį 
pavasarį ji buvo paties di
rektoriaus pakviestą į Šve
dijos filmą. Kadangi buvo 
pasiruošusi vykti į Prancū
ziją, tai direktorius papra- 
ši jos vaidinti bent vienoje 
filmoje (vaikams) pačią pa
grindinę rolę. Filmą vaizduo 
ja sunkų.jaunos čigonės li
kimą. Filmą greit pasiro
dys Švedijoj. Šiuo metu Ži
linskaitė rašo savo amžiaus 
jaunimui noveles. Ji dar ne
turi 15 metų amžiaus.

— Suomių dailininkas E- 
rithiof Weckstromi, įgyjąs 
tarptautinį garsą, vedęs lie
tuvę Valeriją Bražionytę, 
uoliai mokosi lietuvių kal
bos. Artimu laiku Stockhol-

i me įvyks jo kūrinių paroda, 
vėliau gi — Paryžiuje, kur l džinskas, 

! jie pastoviai ir gyvena (37 I Pats komunistų komitetas 
I Cours de Vincennes, Paris miesto centre jau pasista- 
|XX). Jis pasižymi peizažų 
I tapyboje, jinai gi — dipl.
lingviste ir baigusi kcsmeti 
kos institutą. Ši gabi šeima 
nori 
čiau

Šakiu Naujienos
Kaip “Tiesos” Nr. 149 Ša

kių vykdomojo komiteto pir 
I mininkas V. Pažereckas skel 
bia, po 6 “išvadavimo” me
tų susirūpinta atstatyti ir 
Šakių miestą. Prie šių dar
bų dirbą statybininkai: J. 

| Banaitis, St. Banaitis, J. Vi- 
V. Motiejaitis.

emigruoti į USA, ta- 
neturi darbo sutarčių.

tęs dviaukščius mūro na
mus. Naujų statybų proga 
pats miestas esąs perplanuo 
tas. Kęstučio gatvėje įruoš
tas naujas skveras.

Iš Bendro Katilo
— Avellanedoj gyveną lie 

tuviai liepos 16 d. paminėjo 
transatlantinių lakūnų Da
riaus ir Girėno 17-kos me
tų sukaktį tragiško žuvimo. 
Buvo kalbos, meninė dalis 
ir vaidinimas istorinio vei
kalo “Kalinys”.

— Nelida Čekanauskaitė 
iš Buenos Aires, baigusi 
aukštuosius mokslus atosto 
gų buvo išvykus į Braziliją. 
Grįžus į Buenos Aires pra
dėjo ruoštis religijos 
tojos pareigoms.

moky-

į------- o—-------------- -
| Sandras Žilinskas mirė sau- 
Isio 17 d. 1943 metais Sibiro 
gilumoje., Sibiran jis buvo 
ištremtas sykiu su tūkstan
čiais lietuvių birželio 14 d. 
1941 metais. Du ištrėmimo

I metai sužlugdė palyginamai 
dar jauno ministerio sveika- 
tą- __ _________

Maskoliai Moko Mūsų 
Žmones

i Ryšy su bolševikų prote
guojama “taikos, šalininkų 
akcija” sušauktuose susirin 
kimuose beveik visur kalba 
tik maskoliai kalbėtojai. Vii 
niuje tokį susirinkimą pra
vedė komunistai Damšekas 
su Bondarčiku, Kupiškyje Ki- 
seliovas, Rokiškyje šakovas 
ir t. p.

Okuopotosios Lie tuvos 
futbolo komanda (geriausio
ji vienuolikė) susideda iš 
šių asmenų: B. Galvičius, 

I J. šlyžius, V. Saunoris, St. 
Paberžis, Z. Ganusauskas, 
St. Penkauskas, be to — A. 
Mačiulis, M. Daukša, Pra
nas ir Romualdas Liutkevi
čiai.

I

Vokiečių įstaigos’ Bavari
joje jau perėmė per 8,000 
tremtinių — DP, kurie iki 
šiol gyveno 15-oje stovyk
lų. Iš šio skaičiaus 2,700 
tremtinių vokiečiai maitina 
iš bendro katilo, duodami 
jiems žemiau kaip viduti
nišką maistą, už kurį atsi
lyginama nuskaitant val
džios teikiamas bedarbiams 
pašalpas arba iš dirbančių
jų atlyginimo. Dirbančiųjų 
tėra nedaug — drauge su 
savo šeimomis jie sudaro 

11,056.

Armouro Skerdyklose 
Gali Kilti Streikas

Dvidešimt keturiose’ Ar
mouro gyvulių skerdyklose 
ateinantį pirmadienį gali su 
streikuoti darbininkai, jei 
nebus susitarta dėl algų pa
kėlimo. Streiką iššauksianti 
CIO United Packinghouse 
Workers unija, kuri sakosi 
atstovaujanti 30,000 darbi
ninkų, iš to skaičiaus 6,000 
Chicagoj.

: se (bulvaruose) per pirmąjį 
j šių metų pusmetį mažiau bu 
I vo nelaimių, kaip pernai tuo 
pačiu laiku.

Pasirodo Daug Dezertyrų
Naujokų į kariuomenę ė- 

mimo stotis No. 111 skelbia, 
kad iš pašauktųjų^650 vyrų 
fiziniam kvotimui,*  prisista
tė 431.

Ši stotis apima Riverside, 
Brookfield, LaGringe, Ly- 
ons, Stickney, No. Riversi
de, Hinsdale, McCook ir La- 
Grange Park miestelius.

West Sidės “Spulka"
Neteko $3,000

Walter Ropa, tarnautojas 
Peoples Federal Savings and 
Loan Assn., 1700 West 211 
St. grįždamas iš Metropoli- i 
tan Statė Banko su $3,000 
buvo užpultas trijų plėšikų,1 
kurie atėmė pinigus ir pa
bėgo. W. Ropa yra brolis 21 
apylinkės (ward) aldermo*  
no.

Suspendavo Vaistininką
Valstybės registracijos ir 

švietimo d e p a r tamentas 
dviems mėnesiams suspen
davo vaistininką F. L 
Schwartz, kuris neišpildė 

I kaip reikia gydytojo recep
to. Jis turės apeliuoti ir iš 
naujo laikyti valstybinius 
kvotimus.

Padegėjai Silpnapročių 
Ligoninėn

Du silpnapročiai, kurie po 
licijai prisipažino padeginė
ję namus, kriminalinio teis
mo teisėjų pasiųsti į valsty
binę silpnapročių ligoninę.

Tačiau Tenka Ir Susimastyti
Tremties 5 Nr. Simas Mig 

linas, kalbėdamas apie A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
atsišaukimą, raginantį lie
tuvius paremti kovą prieš 
bolševizmą, iškeldamas fak
tus, kad atsiranda lietuvių, 
norinčių stoti savanoriais į I 
kovą prieš bolševizmą, pa
žymi:

“Tačiau čia pat tenka ir| 
susimąstyti. Nemaža lietu- į 
vių vyrų, kovojusių prieš bol 
ševizmą prasėjusio karo me
tais, pasiekę Vakarų Euro
pos likučius susilaukė sun
kios nedalios. Jie ilgą lai
ką buvo laikomi belaisvių 
stovyklose, gi iš jų paleisti 
daugelis negavo jokios glo
bos. Jiems buvo uždarytos 
durys visų emigracinių įs
taigų. Gyvendami tarp vokie 
čių ir negaudami jokios glo 
bos, tie vyrai turėjo pakęsti 
didžiausį pažeminimą ir pa
niekinimą tik dėlto, kad jie 
kovojo prieš savo tėvynės 
pavergėją, kurio valiai Lie-

kon- 
Dėl

Kankakee Pralenkė 
Chicagą

Trafic Safety Lighting 
Bureau skelbia, kad iš mies
tų centrinių gatvių labiau
siai būna vakarais apšvies
ta Court gatvė Kenkakee, 
III. Ji šviesesnė net už Chi- 
cagos Statė gatvę.

Šviesesnėj gatvėj ne tik 
mažiau įvyksta susisiekimo 
nelaimių, bet ir krautuvės 
jaučia didesnę prekybą

tuva jau buvo Yaltos 
ferencijoje nurašyta. 
Lietuvos laisvės kiekvienas 
lietuvis visada’ pasiryš pa
čiai didžiajai aukai. Tačiau 
turi būti aišku, kad tos au
kos bus sudedamos ant Lie
tuvos laisvės aukuro”. To
liau autorius rašo:

“Jei šių dienų politikai 
yra būdingas išrokavimo 
bruožas, tebūna šiuo atveju 
leista ir mums pasisakyti 
tai, ko mes norime: — Lie
tuvos laisvės, tik ne tokios, 
kokią 
britai, 
viams 
mūsų 
tinti pasauliui laisvę žadan
čiųjų, tada ir kova bus pra- 
sminga ir brandi. Būkime gaus didumo. Kas metai ak- 
dar daugiau čia atviri: lie-« 
tuvis gerbia kiekvieną, ko-, 
vojantį dėl savo laisvės, bet 
jis taip pat nori būti su
prastas kovoje dėl savo kra 
što laisvės.

savu laiku patikrino 
ir lenkams ir lietu- 
pažadėję Vilnių! Kai 
siekimai bus patvhr-

Žvejai Pagavo ... Bombą
Washingtono v a 1 stybės 

Pacifiko pakraščiuose žve
jai tinklu su žuvimis ištrau
kė ir japonišką miną, kuri 
karo ekspertų buvo išsprog
dinta. Jei bomba būtų spro
gus laive, tai ne tik visa į- 
gula, bet ir $2,000 vertės žu
vies būtų buvę išnešta į pa
danges.

Dešimt Dievo Įsakymu
Netoli Murphy, Tena., ant 

milžiniškos akmens lentos iš 
kalti dešimts Dievo įsaky
mai. Visos raidės yra ž®0*

menį aplanko virs 20,000 tu 
ristų iš visų Šiaurės ir Pi®" 
tų Amerikos kraštą ir Ka
nados.

PLATINKITE "DBAūGJ"l


