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Eisenhovver pakeitė 
politikę su Persija 
Paskelbus prez. Eisenhowerio 

laišką Persijos premjerui Mos
sadegh, paaiškėjo, kad JAV kei
čia savo laikyseną Anglijos — 
Persijos ginče dėl naftos konce
sijos nutraukimo ir anglų ben
drovės turto nusavinimo. Žygis 
gal rizikingas, bet aiškiai apsi
spręsta j | daryti. 

Ikšiol JAV tame ginče ėjo ne
suinteresuoto tarpininko parei
gas. Joms pasisakė prikalbėti 
anglus pripažinti nacionalizaciją 
ir ant to pagrindo atsirėmus de
rėtis su Persija dėl kompensaci
jos; bet ikšiol nepasisekė įtikin
ti dabartinius Persijos vadovus, 
kad biznio reikalus tvarkant rei
kėtų laikytis buržuazinio pasau
lio papročių. Persams atmetus 
kelius JAV - Anglijos projektus 
kompensacijos klausimui išspręs 
ti, JAV atsisakė nesuinteresuoto 
tarpininko vaidmens ir perėjo 
anglų pusėn. 

Persija tikėjosi iš Amerikos į 
dviejų dalykų: didelės paskolos 
ar net dovanos ir jos naftos pro 
dūktų pirkimo. Kaišiodama ko
munizmo grėsmės šmėklą, Persi
ja tikrai tikėjosi gauti iš Ame
rikos vyriausybės didelę ekono
minę paramą, gi siūlydama par
duoti savo naftą žemiau pasau
linės rinkos kainų. Persija tikė
josi rasti pirkėjo, Amerikos naf
tos bendrovių tarpe. Iš prez. Ei-
senhowerio laiško aišku, kad nė 
vieno nė kito Persija negali tikė
tis gauti. 

Prezidentas rašo. kad Persijai 
nebus duota kiek didesnė eko
nominė parama todėl, jog ji gali 
turėti pajamų iš savo naftos, tik 
reikia panorėti ,,protingai" susi
tarti su anglais. Ne Amerikos 
mokesčių mokėtojas kaltas, kad 
Persijos naftos pramonė neduo
da jai pajamų. 
Užtikrindamas Mossadegh, kad 

jis vis dar gali gauti tuos kelis 
milionus dolerių, kurie išleidžia
mi Persijoje technikinės ir kari
nės pagalbos vardu, prezidentas 
Eisenhoweris kerta Mossadegh 
viltims kitą smūgį, pranešdamas 
jam, kad ,,daugeliui amerikiečių 
bus svetima mintis, kad JAV 
vyriausybė pirktų Persijos naf
tą nosant susitarimo su jos bu
vusiu savininku (mat. Persijos 
vyriausybė yra siūliusi už pa
skolą atsilyginti nafta). 

Visas tas mandagus, bet tvir
tai atviras prez. Eisenhowerio 
laiškas sako, kad Amerika nesi
naudos laikinais medžiaginiais 
patogumais iš Anglijos - Persi
jos ginčo, nes nenori pažeisti t ra 
dicinių principų, ikšiol tvarkiu
sių biznio santykius toje pasau
lio dalyje, kurios dar neėda ko
munistų valdomoje dalyje įvesta 
bacila. 

JAV apsisprendė palaikyti bri 
tų pasiūlymus š. m. kovo mėn., 
nes tada Washingtone jie buvo 
nuodugniai aptarti ir Amerikai 
priimtini visais atžvilgiais. Pa
siūlymai palieka Persijai visą 
naftos pramonės kontrolę, teikia 
jai pagalbą naftą parengiant rin 
kai ir parduodant, duoda finan
sine pagalbą, už kurią galima 
atsilyginti nafta, bet kompensa
cijos klausimą siūlo išspręsti ne 
utraliam tarptautiniam organui, 
nepatiokiart jam iokiu salvęų. 
Šio pastarojo reikalavimo Per
sija nenori pripažinti, nors su
tinka kompensacijos klausima 
pavesti spręsti tarpt, organui. 
Persai nori užmokėti anglų ben
drovei tik už fizini turtą, bet ne
nori kalbėti apie nuostolius dėl 
koncesijos nutraukimo. Prez. 
Eisenhower Mossadegh pranešė, 
kad amerikiečiai tokio klausimo 
sprendimo nelaiko teisingu. 

Tad Mossadegh nepasisekė žai 
dimas atskirti JAV nuo Anglijos 
naftos byloje. Reikėtų manyti, 
kad tai jo nenublokš į Maskvos 
pusę. 

Soviety tankai sugrįžo 
[ Berlyne 

BERLIN, liepos 18. — Vakar 
sukako mėnuo nuo vokiečių dar
bininkų sukilimo Berlyne. Kad 
sukaktis nebūtų panašiai pami
nėta, į miestą grįžo sovietų tan
kų divizija ir daug pėstininkų. 
Buvo įvažiuota i miestą taip, 
kad visi kampai matytų ir tuo
jau sužinotų, jog juokauti nede
ra. 

Reikia spėti, kad tas pats bu
vo padaryta ir kituose miestuo
se, kur būta streikų ir riaušių ir 
kur buvo įvestas, o gal dar te
bėra, karo stovis. 

Dari 30 

savo 
partija 

ir kitų 

gadina 
nervus 

LONDON, liepos 18. — Dar
bo partijos vadovybė kiek nusi
vylusi, kad "VVashingtono konfe
rencija laikinai palaidojo Chur-
chillio pasiūlymą siekti nefor
malaus posėdžio su Malenkovu 
ir vietoj to nutarė organizuoti 
formalią užsienių reikalų minis-
terių konferenciją tik Vokietijos 
ir Austrijos reikalu. Tuo reikalu 
jau buvo paklausimas parlamen
te ir gautas Butler atsakymas, 
kad nėra reikalo daryti išvadą, 
jog susitikimo su Malenkovu nie 
kad nebus. 

Sekančią savaitę parlamente 
vyks diskusijos užsienio politi
kos klausimais ir darbiečiai ban 
dys sudaryti įspūdį, kad vyriau
sybių galvų konferencija be nu
statytos dienotvarkės būtų bu
vusi vertingesnė, nes, jų nuomo
ne, jei jau ir nebūtų nė vienu 
klausimu susitarta, tai per tas 
diskusijas būtų patirta apie nau 
jųjų Kremliaus valdovų pagrin
dines užsienio politikos mintis. 
Dabar gi to nebūsią — net Mas
kva galinti atmesti pakvietimą 
į konferenciją atvykti. Žodžiu, 
Churchilio gera idėja, Amerikai 
spaudžiant, esanti sudarkyta. 

Iš vokiečių paimtos 

Iš Korėjos fronto. 
traukia žvalgybinių 

— Kur nors Kumsong apylinkėse sąjungininkų vyrai pereina į 
lėktuvų nurodomi priešo avanpostų naikinti.. 

puolimą ir 
(INS) ' 

Laiškas iš Londono 
J. KUZMIONIS, London 

Sov. Rusijos okupuotuose 
kraštuose neramu. Su Stalino 
mirtimi prasidėjęs netikrumas 
Kremliuje pasireiškia vis naujo
mis formomis. Po masinių de
monstracijų Berlyne, R. Vokie
tijoje, Čekoslovakijoje, po nepa
sitenkinimo mostų Vengrijoje, 
Albanijoje ir kitur, R. Vokietijo
je ir Čekoslovakijoje prasidėjo 
antras priešinimosi etapas, pasi 
reiškęs vadinamais sėdėjimo 
streikais fabrikuose. 

Gerai informuotas anglų „The 
Observe." paskelbė, kad nera
mumų erdvės apėmė net Molda
viją, Ukrainą ir Pabaltijį 

Atsargiai su „nuolaidomis' • > « 

Britų min. pirmininkas W. 
Churchill kaip tik laiku susirgo. 
Nuostabu: daug kas apgailes
tauja jo ligą, tačiau niekas ne
sigaili neįvykusios Bermudos 
konferencijos. Ir nenuostabu: 
liepos 5 d. ,,Pravdoje" garsusis 
sovietų Goebelsas I. Erenburgas 

. . i entuziastingai pritaria Churchil-
t r i g U b O S r e p a r a c i j o s i i o tezei susikalbėti su rytais, o 
BERLIN, liepos 18. — Vokie- kolioja JAV vyriausybę, kad ne-

čių šaltiniai skelbia, kad Sov. Ru ! sutinkanti žygiuoti su „taiką my 
sija nuo karo pabaigos išvežė iš 
R. Vokietijos turto mažiausiai 
už 28 bil. dol. — tris kartus dau
giau, negu reikalavo karo repa
racijų iš visos Vokietijos užsie
nių reikalų ministerių konferen
cijoje Maskvoje. Be šios sumos 
dar už du bilionus turto yra pa
imta okupacinei kariuomenei iš
laikyti. 

linčiomis tautomis". 
Tučtuojau su patarimais at

skubėjo raudonasis maršalas Ti
to. Jis siūlo Vakarams išnaudoti 
dabartinį S. Rusijos silpnumą, 
bet perdaug nereikalauti: per-
griežti reikalavimai galį komu
nistus įsiutinti. 

ly Worker" redaktorius Douglas 
Hyde perspėja vakariečius per
daug nepasitikėti raudonųjų „ge 
radarystėmis". 

Įsidėmėtinos mintys šito ko
munizmo eksperto, kuris tvirti
na, kad naujojo Vengrijos min. 
pirm. Imre Nagy pirmoji kalba, 
suminėjusi eilę palengvinimų, 
primena Lenino Naująjį Ekono
mijos Planą (NEP), paskelbtą 
1921 m. Jo nuomone, ir tikslai 
esą tie patys. 

Nagy kaltina buvusią M. Ra-
kosi vyriausybę, kad ji padariu
si daug „klaidų". Tačiau juk tos 
pačios „klaidos" buvo kartoja
mos ir kitose R. Europos valsty
bėse. Taigi, reikia būti atsar
giems su sovietų „ugnimi". 

Dvi paralelės 

Nuolatinis ūkio darbininkų 
spaudimas privertė juos pasy
viai priešintis. Ryšium su tuo 
pradėjo stigti maisto produktų, 
kas savo keliu iššaukė pramo
nės darbininkų nepasitenkinimą. 

Pastangos pagreitintu metu 
sukomunistinti buvusius mažaže 
mius ir vad. smulkiuosius buržu
jus taipgi persotino ir pačią pa
tikimiausią dirbančiųjų dalį. 

Tokia pat situacija buvo ir 
tada, kai Leninas sugalvojo savo 
ekonominį planą. „Buožės" ne
pakankamai dirbo, pramonės 
darbininkai buvo šalti, komunis
tų partija stengėsi savo agitaci
jomis pakelti gamybą ir sustip-

"Raudonoji Hilda" 
esanti didele sadiste 
BERLIN, liepos 18. — „Rau

donosios giljotinos" (Hilda Ben-
jamin) paskyrimas R. Vokieti
jos teisingumo ministerių, o 
Fechnerio pašalinimas ir jo sū
naus bei marčios areštavimas 
yra, manoma, drastiškas atsaky 
mas vakariniam sąjungininkam, 
panorėjusiems kalbėtis su Mas
kva Vokietijos vienijimo reika-

Rodo veržlumą Indokinijoje 
Parašiutininkai užėmė miestą, per kurį aprūpinamas 

Ho Chi Minh frontas. — Prancūzai pradėję vykdyti 
didesnio veržlumo planą 

SAIGON, liepos 18. — Prancūzai vakar pradėjo rodyti Ho 
Chi Minh sąjūdžio vadovybei, kad Indokinijos kare lauktina dau
giau prancūzų agresijos, kurią suplanavo naujasis karinių pajėgų 
vadas gen. Navarve. 

Priešo valdomos teritorijos 
strateginiai mazgai buvo ikšiol 
aviacijos liečiami, tačiau prakti
ka ne tik Korėjoje ,bet ir Indo
kinijoje rodo, kad viena aviacija 
nedaug ką gali padaryti. Ypač 
tai teisinga Indokinijoje, kur ge 
ros sąlygos maskuotis. Prancū
zai Indokinijoje nutarė plačiu 
mastu naudoti parašiutininkus 
ir vakar padarė bandymą, kuris 
esąs pasisekęs. 

Operacijoms buvo parinktas 
Lang Son miestas, esąs prie Ki
nijos sienos ir sujungtas gele
žinkeliu su Hanoi miestu prie 
Tonkino įlankos. Lang Son mies 
te yra Ho Chi Minh kariuome
nės sandėliai ir per jį ateina ka
rinės medžiagos iš Kinijos. Nu
sileidę parašiutininkai vakar pa
ėmę miestą savo kontrolėn, nes 
neradę didelio pasipriešinimo, 
kadangi tokio žygio nebuvo ti
kėtasi. Ar tame mieste bus il
giau pasilikta, priklausys nuo 
to, kaip yra nusiteikę gyvento
jai ir kiek bei kiek toli yra Ho 
Chi Minh karinių pajėgų. Tuo 

Chiang vytai nenori 
keliauti i5 Burmos 
BANGKOK, liepos 18.—JAV, 

Burmos, Siamo ir Formozos ko
misijai nepasisekė įtikinti Bur-
moje esančios Chiang kariuome
nės atstovų pasitraukti iš Bur
mos j Formozą — jie atsisakę 
apleisti Burmą ir todėl labai su
painiojo visą reikalą. 

Atvykę iš džiunglių atstovai 
teigia, kad jų senasis vadas gen. 
Li jau prieš pusmetį yra juos ap
leidęs ir todėl nebegalįs jiems 
įsakymų davinėti. Jam išvykus, 
susidariusi komisija, kuri tvar
kanti visus jų reikalus. Toji ko
misija nutarusi iš Burmos nesi
traukti, o laukti patogios pro
gos grįžti į Kiniją tuo pat keliu, 
kuriuo yra išvykusi. 

Sąjūdis Argentinoje 
taikai atstatyti 

BUENOS AIRES, liepos 18. 
tarpu parašiutininkų tikslas yra ^ _ Argentinoje pradėta akcija 

lu. Nemanoma, kad kas iš to iš- j sunaikinti karo medžiagų sande-1 grąžinti kraštui politinę taiką 
eitų, nes Vokietijos vienijimas 
yra juk ne kas kita, kaip „rau
donosios giljotinos" režimo lik
vidavimas R. Vokietijoje. 

Į vokiečių darbininkų sukili
mą abi pusės reagavo, bet taip 
labai skirtingai: vakariečiai pa
siūlė konferenciją, o Maskva nu
tarė atkeršyti uždedama ant vo
kiečių sprando „raudonąją Hil
da", kuri esanti niekad krauju 
nepasotinama sadiste, pirmiau 

liūs ir susisiekimą su Kinija bei 
su frontu, susprogdinant kiek 
galint daugiau tiltų, geležinkelių 
ir riedmenų. 

Anglai Etiopijoje 
LONDON, liepos 18. — An

glija su Etiopija susitarė, kad 
britų karinė aviacija galės nau
dotis Asmara aerodromu Eritrė
joje, kuri dabar federacijos ry
šiu yra sujungta su Etiopija. 

Balansuodamas paskutinius r į n t į ramybę. Net dabartiniai 
jvykius R. Europoje, buvęs „Dai 
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šo savo skaitytojų pasisakyti ar karalienės sesuo princese Mar
garita gali tekėti už lakūno Townsed. Mat, manoma, kad juodu 
susimylėję ir negauna leidimo vesti, nes kapitonas yra išsiskyręs 
su pirmąja žmona. Kapitonas buvo karaliaus dvaro tarnyboje, 
bet dabar atleistas iš tos tarnybos ir pasiųstas į Belgiją av'aci-
jos attashe pareigų eiti. (INS) 

įvykiai rytų Berlyne turi kaiku-
rio paralelizmo su Kronstadto 
jūrininkų maištu. 

Spalio mėn. konferencijos me
tu Leninas pasakė: „1921 m. pa
vasarį pasidarė aišku, kad mes 
pralaimėjome, stengdamiesi tai
kinti socialistinius principus ga
myboje ir paskirstyme". 

Dėlto jis pasistengė pakeisti 
taktiką ir iš to padaryti garsią 
propagandą, tarsi nauji vėjai ro
dytų naujas nuolaidas. 

Po kiek laiko komunistų par-
'h'os istorijoje buvo paskelbta, 
u ad Naujojo Ekonomijos Plano 
'eisingnmas buvo tuojau gyve-
v'mo patvirtintas: jis padėjo su
stiprinti darbininkų ir žemdir-
'*fil eiles, proletariato diktatūra 
".yniiai sustiprėjo. 

Tačiau reikia, anot D. Hyde, 
^ridėti, kad už kelerių metų bu-
ro sulikviduoti tariami „buožės" 

ir pravesti keli pagrindiniai va-
'ymai. 

Šiuo metu komunistai turi var 
go, kai braška jų darbininkų ei-
•ėn. Jie gali ir net turi daryti 
kaikurių nuolaidų. Tačiau kai jie 
vėl sustiprės, jie lengvai sugau
dys visus dabar tariamai amnes
tuotus ir išrankios visus, kurie 
prisidėjo prie dabartinių nera
mumų. 

savo teisiamas aukas išjuokian- Nato aviacijos vadovybę cen-
ti, o paskui jau siunčianti į grei- \ trinėje Europos grupėje perėmė 
tą ar lėtą mirtį. ' anglų maršalas Basil Embry. 

• • -

Pamažu atsiima prarastą plotą 
Priešas paslinko 7 mylias, bet korėjiečiai užsidegę 

laimėjimą niekais paversti TEHERAN, liepos ia - B 
' ^ F Persijos parlamento nedaug kas 

SE0UL, liepos 18. — 8-sios armijos vadas gen. Taylor vakar ' beliko, nes vienas po kito atsi-
pranešė, kad paskutinėje savo ofenzyvoje priešas buvo pasistūmęs: statydina jo nariai po to. kai 
apie 7 mylias ir laimėjęs viršum 70 kvadrat. mylių teritorijos. 

sueinant į bendro darbo santy
kius su dabartiniu Perono reži
mu. Akciją pradėjo opozicinės 
demokratų partijos narys, para
šęs tuo reikalu laišką iš kalėji
mo. Akciją parėmė ir dalis so
cialistų. Priet jos prisidėjo ir 
abudu kardinolai katalikų var
du. Patiko sumanymas ir Pero
no vyriausybei bei jį remiančiai 
spaudai. Dabar belieka surasti 
būdus, kaip sumanymą įvykdyti, 
nes reikės sudaryti minimum 
programą, kurios vykdymą ga
lėtų visi remti. 

Mossadegh veržiasi 
piinon diktatūron 

Persitvarkę pietų korėjiečių I 
daliniai, gavę pagalbon tankus ir 
aviaciją, pradėjo prie Kumsong! 
priešą stumti atgal, bet perdė
tos buvo pirmosios žinios, kad 
pradėtas tokio masto puolimas, 
kurį vykdytų apie 50,000 P. Ko
rėjos karių. Šiuo metu vyksta 
atsargus slinkimas pirmyn pra
rastoje teritorijoje, planingai va 
lant priešo atramos taškus. Di
desnio priešo atsparumo dar ne 

sutikta, bet stipresnis susirėmi
mas turės būti prie Kumsong ir 
Pukahn upių, kurias priešas 
prie Kumsong miesto yra perė
jęs ir kur jis bandys laikytis. 

P. Korėjos armijos štabo vir
šininkas yra pareiškęs, kad prie 
šas bus išmestas iš laimėtos te
ritorijos ir kad jis nebus kitose 
vietose įleistas, nes pietų korė
jiečių budrumas bus didesnis — 
nebebus pasitikėta iliuzija, kad 
priešas bus „mandagus" todėl, 
jog vyksta derybos dėl paliaubų. 
Atrodo, kad pietų korėjiečiai tu 
ri kaikurių priekaištų amerikie
čiams dėl laikysenos kovų atžvil
giu. Syngman Rhee esąs tuos* 
priekaištus pasakęs gen. Clark, 
kai šis atskubėjo j Korėją kinų 
puolimui prasidėjus. Klaidos bet 
gi esančios pataisytos ir pietų! 
korėjiečiams duota proga tinka
momis sąlygomis atsikeršyti 
priešui už paskutinių dienų ne
malonumus. 

Priešas nieko nelaimėjo ban
dydamas laužtis pirmyn Kumh-
wa apylinkėse — ten buvo ištaš

kyta į gabalus visa priešo divi
zija artilerijos ugnimi, kai ši pra 
dėjo per siaurą tarpukalnę slink
ti į Kumhwa lygumą. 

Mossadegh pagrasino daryti re
ferendumą dėl parlamento palei
dimo. Mossadegh šalininkai no
rėjo jį nuo to žygio atkalbėti, 
nes tai esąs konstitucijos laužy
mas. Mossadegh atsakęs, kad Nors cenzūra šykšti žiniomis 

iš fronto, tačiau jų esą pakanka-1 t a u t o s v a l i a v i s k a S a l i n t i I a u ž >' 
mai spręsti, kad priešo puolimas ti. 
buvo greit sulaužytas. 

Kalendorius 

Liepos 18 d.: šv. Kamilius. Se
novės: Tautvilas ir Astutė. 

Liepos 19 d.: šv. Vincentas 
Paulietis. Senovės: Šventaragis 
ir Sluogsnė. 

Oras Chicagoje 
Tarpais trumpas lietus, drėg

na. Temperatūra apie 86 laips
nius. 

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:22. 

Pasitraukė iš parlamento dau
giausiai Mossadegh šalininkai, 
nes pabūgo opozicijos likimo. Jei 
Mossadegh nenusileis, ko tikėtis 
sunku, referendumas gali įvykti 
ateinantį antradienį. Persijos są
lygose tai nebus tikras referen
dumas, tik Mossadegh agentų 
suorganizuotas šūkavimas Mos
sadegh naudai. Parlamentas tuo 
keliu bus išvaikytas ir Mossa
degh su grupe draugų pasidarys 
tikras diktatorius. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Gen. Clark vakar ilgai tarėsi su savo delegacija, kuri veda 

paliaubų derybas su komunistais. Po paros pertraukos delegacijos 
vėl turėjo susitikti pereitą naktį (Amerikos laiku). Buvo laukia
ma paskutinio komunistų atsakymo ar jie mano tuojau rašytis pa
liaubų sutartį. 

— Vakar buvo pranešta, kad sen. Taft šią sesiją prie darbo 
senate negrįš, bet po operacijos sveikstąs patenkinamai ir dar šį 
mėnesį galėsiąs iš ligoninės išeiti. 

— Per St. Louis vakar pietų metu praėjo audra, kuri sugriovė 
bažnyčią, bet žmonių aukų nebūta. 

— Į JAV pakviesta atvykti nauja Jugoslavijos karo misija. 
Šis reikalas buvęs aptartas ir neseniai pasibaigusioie trijų Vakarų 
didžiųjų užsienių reikalų ministerių konferencijoje, kas rodo, jog 
Jugoslavija dar stipriau įjungiama į Europos gynimo karinę ma
šiną. 

— Per vakar pasibaigusią savaitę priešas Korėjos fronte pra
radęs 21,000 vyrų, iš kurių 1^00 užmuštais ir 6,800 sužeistais. 
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SO. BOSTONO ŽINIOS 
Iškelia kartono dėžių fabriką 

Bostoniečiai, ypač naujieji at
eiviai, kurių yra vos keletas šim
tų, kasdieninę duoną pelno dau- , 
giausia fabrikuose. Savaime 
taip pasidarą, kad vienoje įmo
nėje vienas po kito sueina dirb
t i daugiau lietuvių. Ir taip ne
mažą dirbančiųjų dalį lietuviai 
sudaro cukraus fabrike. Pradė
jus atvykti daugiau naujų atei-

Gabijos choras turi sunkumų 
su chorvedžiu, todėl jo veikla 
šiuo metu faktinai yra sustoju
si. 

Misijos parapijoje 
Klebono kun. Pr. Virmauskio 

rūpesčiu kasmet rengiamos pa
rapijiečiams misijos. Šįmet 
toms misijoms vesti yra pa
kviesti lietuviai tėvai pasijonis-
tai. Kaip, žinome, šio ordeno vie-

vių, nemažas skaičius dirbo nuoliai turi ypač griežtą regu-
Cable lietpalčių fabrike. Dabar i ̂  yra žinomi savo apaštališka 
tame fabrike lietuvių skaičius ; veikla ir garsūs pamokslais. Pa-
smarkiai apmažėjo. Nemaža da- j rapijiečiams bus įdomu jų pasi-
lis naujų ateivių iš karto gavo ; klausyti savo parapijoj, 
darbo ir kartono dėžių fabrike. | Moterims misijos prasidės 
Ten dirbo dr. J. Leimonas, dr. i pirmadienį, rugsėjo 28 d. ir 
V. Čepas, poetas P. Pilka, adv. i baigsis sekmadienį, spalio 4 d. 
A. Keturakis ir eilė kitų. Tas j Vyrams misijos prasidės spa-
fabrikas dabar išsikelia į Law- I ho 5 d. ir baigsis spalio 11 d. 
rence, Mass., ir todėl norintieji Abi šias savaitės pamokslai 
likti Bostone turi su tuo fabriku | bus sakomi lietuvių kalba. Mi-
skirtis. Atrodo, kad visi lietu- ' sijų baigimo apeigos abu sek-

fabrikas tu- madieniu prasidės 2 vai. 30 min 

Freehold, N. J. 
Pradėjo tekėti Nemunas 

New Jersey vidurinėje dalyje 
lietuvių kilmės žmonių priskai-
toma per 5,000, bet daugumas 
gyvena išsimėtę po plačią apylin 
kę pavienėmis šeimomis, arba ne 
dideliais būreliais. Išskyrus vie
ną kitą savišalpos klubelį, dau
giau jokių organizacijų nėra. 

Gyvendami tarp kitų tauttj kil 
mes žmonių, sukuria mišrias šei
mas, patenka jų įtakon ir taip 
nutautėją. Yra ne tik paskirų 
šeimų, bet net apylinkių, kuri 
prieš kelias dešimt ar keliolika 
metų girdėjai ne tik puikiai lie
tuviškai kalbantis, bet ir praei
vio nesigėdindavo užkalbinti. 
Šiandien vaizdas jau kitas. Ne 
tik lietuviškai nebesikalba, bet 
ir, kitų užkalbinti, labai sunkiai 
lietuviškai gaudosi. 

Norint išgelbėti nors tai, kas 
dar yra galima, KaVoliaus inicia
tyva praeitais metais buvo su
kviesta plačios apylinkės veikles 

PHILADELPHIA KRONIKA 
Amerikiečiai žavisi mūsų menų 

Pereitą žiemą gal daugiau 
kaip kada nors Philadelphijos 
lietuviams teko susitikti su 
amerikiečiais. Neužtenka ban
dyti pasirodyti, bet ir stengia
masi, kad tasai pasirodymas 
paliktų gerą įspūdį. O, atrodo, 

ten tarti prof. Senn žodžiai: 
"Net kilus Antrajam pasauli
niam karui, lietuviškasis litas 
dar buvo valiutos spekuliacijų 
objektu. O valstybės valiuta yra 
vienintelis t ikras įrodymas eko
nominio stovio. 1929 m., man 

šiais metais tie, kurie mus ma- j paliekant Lietuvą, auklėjimo ir 
tė, tik gerą įspūdį galėjo susida- j mokymo srityje Lietuva buvo 
ryti. 

Vienas didesnių laimėjimų 
pavijusi mano tėvynę, Šveicari
ją. Viename Amerikos profeso-

dviejų nuotraukų perdavimas f "U.suvažiavime žmogus, kurto 
per televiziją iš Vasario 16-sios' P«™>*> Y?*"1*? Didz.ojo uni-
minėjimo. Ir ne kurioje nors y e r s l t e t i * . J paminėjo kaip augs-
smulkioje programėlėje dienos j tų?ų ™°kyklų pavyzdi, nors vi-
metu jos buvo, bet vakarinių ži- s a i ^ž ino jo kad dalyvių tarpe 
nių laidoje, 11 vai., kada daugu- y r a ^ o g u s , kuris tam pačiame 
mo akys sminga į televizijos 
ekranus, kartu su visa apžvalga, 
kaip lygi žinia tarp kitų, vertų 
skelbti visuomenei. 

; ^ 

viai liks Bostone, ir iaoriKas ui- ' " • " » • " " t" —•—» -• i _ u * lietuviai kurie vėliau <iii 
darbininkų : ir truks apie dvi valandas. T o 6 | ! ^ . B * ? Ą J S * e ^ 1 S _ .£. rės jieškoti naujų 

Lawrence, Mass., kur dėl teksti
lės fabrikų krizės yra tikrai ne
mažai bedarbių. 

Kų veikia rašytojai? 

Poetas Faustas Kirša tebe
dirba fabrike. Liepos mėn. pra
džioje turėjo atostogas ir jas 
praleido kartu su Gimbutų šei
ma, keliaudamas po Kanadą. St. 
Santvaras jau kuris laikas dir-

mą. Suvažiavimas, išklausęs pra 
nešimus nutarė vidruinėje New 

dienos įsidėmėtinos visiems; ku-1 kvietė visos vidurinės New Jer-
rie rengiasi kokiems parengi-! s e v valstybes lietuvių suvaziavi-
mams — geriau tuos sekmadie 
niais jų nerengti. , 

Spalio 12 d. prasidės anglų j J e r s e y ***** lietuvišką nepohti 
kalba misijos jaunimui ir baig-1 n * ^aug i j ą su kultūriniais -
sis spalio 18 d. " tautiniais pagrindais. 

Buvo išrinktas organizacinis 
— Kristaus Karaliaus šventės | komitetas, kuris parengė drau-

minėjimas bus spalio 25 d. 

Dainuojantis ansamblis 
c Dainuojančiam mieste' 

— Dr. A. L. Kapochy, dantų, 
ba Liet. Enciklopedijos redakci- gydytojas, liepos 11 d. vedė ži 
joj kaip sekretorius. B. Braz
džionis ir P. Pilka vis daugiau 
įsitraukia į J. Kapočiaus spaus
tuvės rinkėjų darbą. B. Braz
džionis redaguoja ir enciklope
dijos visuot. literatūros skyrių. 
A. Gustaitis dalyvauja cukraus 
gamyboj ir kartu ilsisi po Indra-
nų pastatymo. 

Rašytojų draugijos nariai 
prof. Vacį. Biržiška ir dr. J. 
Girnius dirba Liet. Enciklopedi
jos redakcijoj. 

Bostojio lietuvių choras 

Muz. J. Kačinsko vedamas pa
rapijos choras šiuo metu atos
togauja — nebegieda bažnyčioj 
ir nerepetuoja. Rudenį numato 
pasirodymą televizijoj ir tam 
žada tinkamai pasirengti. 

nomą visuomenininke našlę 
Bronę Cunienę. Vestuvių apei
gas atliko klebonas kun. Pr. Vir-
mauskis. 

— Kun. J. Žuromskis grįžo ge
rai nusiteikęs iš kariuomenės 
manevrų, kuriuose išbuvo dvi 
savaiti. 

— K%ni. dr. P. Ccliešius, kun. 
Ant. Baltrušūnas ir kun. F. K. 
Kirvelis viešėjo Bostone atostogų 
proga. 

— B. ir Ir. Baškiams gyv. 17 
Burrill PI. So. Boston, gimė sū
nus, kuris pakrikštytas liepos 
11 d. Donato Stanislovo vardu. 

Muz. 

— Uršulė Joncikienė, 59 m., 
mirė miesto ligoninėj liepos 8 d. 
Gyv. 301 D St. So. Boston. Pa
liko tris sūnus ir dukterį. 

J. Gaidelio vedamas vy- | —; Marijona Vcrbylienė, 46 m. 
rų choras šiuo metu taip pat tremtinė, mirė liepos 9 d. Paliko 
atostogauja. Rudenį žada vėl vyrą ir sūnų, gyv. 103 D St. So. 
smarkiai veikti. . Boston. 

« * -

gijai įstatus ir šiemet gegužės 
24 d. Freeholde sušaukė steigia
mąjį susirinkimą. Susirinkimas 
priėmė draugijos įstatus, išrinko 
valdomuosius organus ir draugi
ją pavadino "Nemunu". Tad nuo 
tos dienos New Jersey viduryje 
pradėjo "tekėti" Nemunas. 

"Nemuno" gegužinė 

New Jersey Vidurinės Dalies 
Amerikos Lietuvių Kultūrinė or
ganizacija "Nemunas" rengia ge 
gužinę su menine dalimi ir šo
kiais. 

Visi, ne tik N. J. vidurinės da
lies, bet ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai kviečiami atsilankyti į 
gegužinę ir paremti mus ne tiek 
finansiniai, kiek dvasiniai, žen
giant šiai organizacijai pirmuo
sius žingsnius. Gegužinė įvyks 
liepos 26 d. Triangle Grove, Ja-
mesburg Road, Helmetta (9 
mylios į pietus nuo New 
Brunswick). Pradžia 3:30 vai. 
po pietų. 

Kiekvieną pavasarį Academy 
of Music salėje, vienoje garsiau
sių Amerikos muzikinio gyveni
mo centrų, suburiami geriausi 
Philadelphijos ir apylinkių cho
rai, atvedami čia iš universite
tų, iš muzikinių sambūrių "Dai
nuojančio miesto" misterijai. ' juk niekas neginčys, kad šalia 
Milžiniškoje scenoje susirenka. gero turinio reikia ir geros for-
apie 600 — 700 choristų. Jų tar-1 mos, nepamirštant ir neper-

universitete dirbo.' 
Reikia visuomenės talkos 

Akimis permetus visus šiuos 
reiškinius iškart, lengva paste
bėti, kad pasiekta daug. Gera, 
kad yra žmonių, kurie pasiauko
ję dirba. Minėtas ansamblis, ku
rį veda L. Kaulinis, ir I. Kara
lienės tautinių šokių grupė yra 
pakankamai pasiruošę Išeiti 
prabilti mūsų visų vardu. Gaila 
tik, kad visuomenė nepajėgia su
daryti sąlygų platesniems pasi
rodymams svetimųjų tarpe. O 

temptos bet protingos propo-
gandos saujos, kuo patys viene
tai negali pasirūpinti, būdami 
užimti repeticijomis. F . S. 

TELEVIZIJOS KAINOS MAŽĖS, KAI JŪS 
PIRKSITE PAS BUDRIKE! 

Nenormalios sąlygos 
JAV iš 46 milionų, 6 milionai 

vaikų gyvena nenormaliose šei
mose, t. y. tokiose, kur tėvas ir 
motina negyvena kartu dėl divor 
sų, separacijų ar dėl pabėgimų. 

ATLIEKAME jvairius namų ir 
verandų remonto darbus. Įrengiame 
rūsiuose ir pastogėse butus bei kam
barius. Atliekame taip pat visus kar-
penterio darbus s ta tant naujus na
mus, šauki te: 

OAklaml 4-6730 
CAlumct 5-8863 

po 5 vai. vakare 

< 

Perkant vasarę, jūs sutaupysįte #100.00 
ant didelio dydžio televizijos. Kaina #219.00 
— vasaros nuolaida #100.00. 

Jūs mokėsite tiktai #119.00 ir dar gausite 
dykai elektrikinj laikrodį. 

#5.00 tereikia įmokėti. 

Didžiausias pasirinkimas Cliicagojc. 

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

^ , 

Tel. CAIumet 5-7237 

A t d a r a P i rmadien io ir Ketv i r tad ien io V a k a r a i s 
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VASAROS POILSIUI 

Geriausia knyga 
W. S. REYMONT KAIMIEČIAI 

Įdomus gilia intryga^ kupini 
gaivalingos meilės, turtingi bui
ties ir tradicijų aprašymais. 

Parašyti su nepalyginamu mei
striškumu, artizmu, išsijautimu. 
Pilnai išbaigti romano veikėjų 
karakteriai. 

Tai gilus piuvis vidujinio ir iš
orinio žmogaus pasaulio. 

Suprantami kiekvienam skaity
tojui savo paprastumu ir paten
kina kiekvieno skonį literatūriniu 
apipavidalinimu. 

Kiekvienas mielai Kaimiečius 
rekomenduos sayo draugams ir 
bičiuliams, jei pats turėjo progos 
šį Nobelio premiją laimėjusį ro
maną perskaityti. 

Visi pripažins, kad KAIMIE
ČIAI patraukia skaitytojo akį 
nuo pirmo iki paskutinio puslapio. 
Palieka neišdildomus vaizdus, pri
siminimus. 

KAIMIEČIŲ JAU IŠĖJO: I to
mas Ruduo, 352 pi., kaina $3.00, 
II tomas Žiema, 386 pi., kaina 
$3.00, III tomas Pavasaris, 471 
pi., kaina $3.50. 

TRUMPAI 
— Juzė Augaitytė, operos so

listė, pakviesta dainuoti Penn-
sylvanijos lietuvių dienoje Lake 
YVood Park, Pa. Tos iškilmės į-
vyksta rugpūčio 15 d. 

— Kun. P. Bajcrčius iš Mi-
nersville, Pa., atkeltas į Phila-
delphiją šv. Kazimiero parapi-
jon. 

— Vytautas Bakuekas, trem
tinis, liepos 5 d. susituokė su 
Dolores Mironaite, Philadelphi-
joj gimusia ir augusią lietuvai
te. 

— Kun. Martinkus kelias die
nas viešėjo Philadelphijoje 
moksleivių ateitininkų stovyk
los reikalais. Taip pat tuo pačiu 
reikalu lankėsi ir Baltimorėje. 

pe šį pavasarį jau antrą kartą 
pasirodė ir mūsų ansamblis, 
margais lietuviškais drabužiais, 
su lietuviška daina. Dėl jo daly
vavimo net pačios misterijos tu
rinys momentui nukreiptas Lie
tuvon. Bet svarbiausia tai, kad 
mūsiškiai laimėjo daugiausia 
katučių ir simpatijų! Ir pelny
tai, už dainas ir šokį. Po "Dai
nuojančio miesto" programos 
šiandien visiems aišku, kad an
samblis yra vertinamas augš-
čiau negu manome, daugiau, ne
gu ponios Brown, "Dainuojančio 
miesto" dirigentės, pasakyti žo
džiai reiškė: "Čia yra vienas ge
riausių Philadelphijos chorų". 

Šokių festivalyje 

Pennsylvanijos universiteto 
ruoštame tautinių šokių festiva
lyje mus atstovavo Irenos Kara
lienės šokėjai. Ši grupė jau ke
linti metai sėkmingai ir drąsiai 
išeina ten, kur reikia lietuvišką
jį vardą tinkamai atstovauti. 
Šiuos žmones galime siųsti vi-] 
sur, kur reikalinga rimta re- ( # Retenybė, kad vienoje vie-
prezentacija, ir kiekvienas, jų j t o j e g a i į m a pirkti, išnuomuoti ir -
nekalbant jau apie ponios Karą-| p a t a i s y t i . s i u v a m a s > r a šomas , 
lienės platų darbą, yra vertingas j s k a i č i a v i m o m a š i n a s , f o t o apa-
mūsų bendruomenės narys. Svar ratus, patefonus, rekorderius į-bu tik, kad šokėjai ištvertų ir , . . r

 v. . . , . , . . , .. i ' dainavimui, amžinas plunksnas ateityje, kad pasitraukusius pa ' r 

keistų kiti lygaus ryžto ir lygių 
sugebėjimų. 

Tokia buvo Lietuva 
Ravenhill Akademijos salėje 

ruoštame koncerte, skirtame 
daugumoje amerikietiškai publi
kai, op. solistė Juzė Augaitytė, 
pianistas Marco Farnese (su 
lietuviškomis kompozicijomis), 
Bražinskas ir tasai pats ansam
blis mus atstovavo taip pat be 
priekaištų. Tačiau įsidėmėtini 

14 karatų auk,so, akordijonus, 
auksinius gintarinius ir bri l ian
tinius žiedus, gintarinius karo
lius. Visos šios prekės daugiau
sia įvežtos iš Europos. Mote
rims įvairias auksines apyran
kes kurios nepaprastai gražios 
ir daug kitokių prekių, juk vi
sų išvardinti neįmanoma. Taigi 
teiriaukitės visokių informacijų 
pas Karvelį, 3249 So. Halsted 
Str., Chicago 8, 111., tel. DA-
nube 6-1136. 

P A D Ė K A 

Gydytojas V. P. T u m a s o n i s, keldamas mane iš sun
kios ligos, parode ne tik didelį chirurgo meną, bet daug ir ge
ros širdies. 

Už jo neįprastą širdingumą ir rūpestingumą esame bega
liniai dėkingi. 

Ign. Šlapelis ir šeima 

Užsakymus 
kitę: 

su pinigais siųs-

d>\ 

DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 
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IMPORTAS IŠ EUROPOS 
Tiesioginiai iš Vokietijos importuoti PINTI vaikų veži
mėliai. Naujausi modeliai — kombinacija vežimėlio ir 
sportiško kartu. Taip pat vien tik sportiški. Rašykite ar 
skambinkite, be jokio įsipareigojimo, del katalogo ar pa
demonstravimo Jūsų namuose. 

BR. RACEVIilUS IMPORTAS 
10604 Sou th S t a t e S t r e e t Chicago 28, Il l inois 

Telefonai : VI 7-7268 P U 5-3658 

Dabar Sutaupysite 
nuo 30 iki 6 0 % 
AM VISOKIU NAMAM REIKMENŲ, 

Pirkdami Vasaros Meln Iš 
PROGRESS BENDROVĖS 

KRAUTUVĖS 
Lengvus išsimokėjimai visiems ! 

Gausite nuolaidą už vartotus namu reikmenis 

ii• IP^^ssss. 'jgifr ..-•• 
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Lai jokios propagandos nesulaiko Tamstų nuo šio di
džiausio pinigų sutaupymo!! 

Prie pirmos progos šį mėnesį atlankykite PROGRESS 
krautuvę, kaipo pirmą ir seniausią Lietuvių B-krautuve! 
Pastebėkite šias kelias vertybes. Šimtus kitų rasite čia at
silankę. 

Vieni iš gražiausių 1953 m. mados seklyčios setai, ekspertų 
padaryti iš parinktos medžiagos, 2 gabalai, verti $189.00, 
šį Liepos mėn. kaina sumažinta iki $Q£50 

$189.50 vertės miegamų kambarių setai dvigubo $ 9 2 ^ 0 
dydžio kaniodų, po 3-jų dalių 

$45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos § 2 8 9 5 
komodos po 

$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiai, žymių iš- S Q ^ 5 0 
dirbysčių po 

$32.50 vertes springsiniai matracai visokių dydžių $ - | g 3 5 

$50.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži lova, ma- $ 0 " 7 9 5 
11 ciCdl Ii Spi i l igodl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$65.00 vertes gerai padaryti dviem gulėti studio $ 3 9 5 0 
cou.cnes po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$160.00 vertės 2-jų dalių parlor setai su lovos $ 8 9 5 0 
įrengimais po * ^ 

$24.00 vertės minkštos ir gražios supamos kėdės $"Į 5 9 5 
dabar tik po 

$75.00 vertės 5-kių dalių Chrome Breakfast setai, S v | €>75 
oaoar X.IK. po . . . 

$95.00 vertės gražaus piešinio vilnoniai kaurai $ 5 9 5 0 
9x12 dydžio po 

$179.50 vertės pilno dydžio 1953 mados žymių $ 9 8 5 0 
išdirbysČių drabužiam plovyklos tik po . . . . 

$7.50 vertės 9x12 gražios klijankės — didelis pa- $ 4 . 4 9 
$ sirinkimas po 
$9.00 vertės maži staliukai pastatomi prie fotelio $ 5 9 5 

dabar tik po * 
$20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai šį $ g 9 5 

mėnesį tik po 
$18.00 vertės garantuoti lovom springsai šį mėn. $ 9 9 5 

parsiduoda tik po 
$39.50 vertės rašomos deskutės su 7 stalčiais $ 2 6 9 5 

tik po 
1953 metų mados Televizijos aparatai po $^ 69^0 

tų pavyzdžių 20 colių paveikslų . 
I r Daug kitų panašių vertybių čia rasite atsilankę. 

Visos P r e k e s Y r a P i r m o s Rūšies ir Pi lnai G a r a n t u o t o s 

Krautuvės Vedėjų 40 metų patyrimas vesti šią prekybą 
visuomet gali patiekti geriausias prekes už mažesnes kai
nas. Lai niekas nenukreipia tamstų dėmesio nuo pastovaus 
lankymo šios Lietuvių Bendroves Krautuvės 

4181-83 Archer Ave. — prie Richmond 
v. 

Eidami atsineškite gazo įr elektros bilas — užsimokėsite 
be ekstra mokesčių. Taipgi priimame vandens taksų, mėly
nojo kryžiaus apdraudos mokesčius ir telefono sąskaitas. 
Galite išpirkti American Express money orderius — yra 
saugu ir patogu. Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vai. popiet. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais iki 9 vai. i 
vakaro dėl Tamstų patogumo. j j 

http://ou.cn
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P R E N U M E R A T A : 
Chicagoj ir CiceroJ 
K i t u r JAV ir K a n a d o j e 
Utaienyje 

Mi taua* 
J9.00 
fs.uO 

$11.00 

SUBSCRIPTION R A T E S 
JH 00 p e r y e a r outs ide of Chicago 
19 00 pe r yea r in Chicago & Cicero 
$fc 00 per yea r in C a n a d a 
Fore ign $1100 per year . 
w. metų 3 m§n. 1 m e n 

"f 5 00 $2.75 l l . i l 
*4 60 $2-50 M 3 Į 
$5 fra $8-00 f l . 36 
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DARIAIS IR GIRĖNO ŽYGĮ MININT 
DR^SCS IK PRASMINGI ŽYGIAI 

FMTIES 

Dvejopas gudrumas 
KUN. K. STEPONAVIČIUS 

Nesąžiningi tarnautojai nėra 
mūsų amžiaus kultūros produk
tas. Jiį, būta ir senovėje. Kris
tus mini juos šio sekmadienio 
Evangelijos prilyginime ir ste
bisi jų gudrumu. 

Visos priemonės jiems yra ge
ros. Jie nekelia sąžinės klausi
mo ir neturi skrupulų daryti vie- \ 
ną nusikaltimą po kito. Ją vie- į 
nintelis siekimas apsirūpinti že 

(sąžinė nuodėmė, siela, Dievas, 
Bažnyčia) jam neegzistuoja ir 
todėl jis atmeta, kaip kliūtį jo 
greitam ir pigiam pasisekimui 
ir apsirūpinimui. Jis gali būti 
sąžiningas tik tiek, kiek sąži-

KAS GI TAS HO CHI MINH? 
vauja ir dabartiniam karui In
dokinijoje. Bet neginei jama vie
na, anot žurn. R. Earnes, kad, 

jais visus ryšius ir pasitraukia kiek yra teisybės tuose sampro-
į džiungles, iš kurių jis veda tavimuase apie Indokinijos įvy-

lietuviai — 
žygi 
va, nes tu tikrai buvai jauna 
Reikėjo drąsių ir prasmingų žygių, garsinti ir ryškinti pasau
liui Tavo laisvą vardą. Ir du jauni, kupini meilės tėvų žemei, Da
rius ir Girėnas, tie drąsūs padangių mieli sakalai, ne garbės ar 
naudos, bet Lietuvos meilės skatinami, nugali Atlanto Neptūną ^ g ^ 
tik piktos svetimos kulkos pakirsti, krinta - zuva Soldine, t a i p , ^ ^ ^ ^ £ ^ ^ ^ 
arti prie tikslo - - Lietuvos. ,_\resni galbūt net už tuos, kurie 

juos buvo pasamdę. Atleisti iš 

Pasaulio viešumai susidomė 
jus ir atidžiai sekant įvykiui 
Indokinijoje, nuolat tenka susi- partizaninį karą, aišku, su kinų fcįm 

ningumas reikalingas pasiseki- durti su sukilėlių vado Ho Chi , ir, tikriausiai, rusų parama. 
mui laimėti. Ne daugiau, nes kas Minh vardu. O tas mažo ūgio, j Kai Ho dar gyveno arčiau va-
daugiau, yra jam svetima. \ retų ūsų ir barzdos savininkas, [ kariečių, daug kas galėjo įsi-

Švicsos vaiko padėt:s visai ki- vakarų pasauliui sudaro dabar tikinti, kad jis daro visapusiš-
tokta. Jis pripažįsta ir sąžinę, tikrai nemažai rūpesčių. kai išprususios asmenybės įspū-
ir nuodėme, ir sielą, ir Dievą, ir Niekas nežino jo tikrojo var- dį. Jis gerai susipažinęs su kinų 

do ar pavardės. Jis jas keitė jau 
bent septynis kartus. Bet nuo 
1940 m. jau jis žinomas dabar
tine savo pravarde, kuri lietu
viškai reikštų "aiškiai matan
tis vyras". Tikima, kad jis yra dauguma raudonųjų vadeivų, jis 

šansai į greitą pasisekimą žmo- I gimęs 1892 ar 1S94 m. kur nors yra puikus kalbėtojas. 
?iėse yra mažesni. Jis visuomet j Indokinijoje. Jo tėvas buvo gan. Retkarčiais pasklinda gandų, 
turis mažiau atsargų ir galimy- • augštu vietinės valdžios taniau- kad jis yra žuvęs, miręs ar paša-
bių parodyti savo geraširdišku- tojų, kur] dar 1910 m. prancū- j lintas iš pareigų, bet po kiek-

zai atleidę iš pareigų už šiurkš- vieno tokio įvykio jis ir vėl su-
tumą ir nuolatinį girtuokliavi- grįžta. Paprastai jis tuoj pra-
mą. Po pirmojo didž. karo, Ho! deda kokį eikią per radiją. Kitų 

komunistų partija su vi
sais Leninais, Stalinais ar Mao 
Tse Tungais. užnugary sjtovi 
mažasis filosofas - revoliucinin-
kas Ho Chi Minh. A-i> 

Bažnyčią. Ir jis turi apsirūpin
ti žemiškomis gėrybėmis, be ku
rių jis negali gyventi žemėje, 
bet jis negali to padaryti nesą
žiningu būdu, ncnusikalsdamas 
savo. įsitikinimams. Todėl jo 

klasikais ir vakariečių sociali
niais veikalais. Be to, Ho laisvai 
kalba prancūziškai, angliškai, 
rusiškai, kiniškai, japoniškai ir 
portugališkai. Taip pat, kaip ir 

" N I D A yy 

LIETUVI; KA VASARVIETE 
(SAV. PR. KALVAITIS) 

B E V K R L Y S H O H i : S . I N D I A N A 
TYl. Micl.JKun City J-271 , 

Nakvyn«~. ma i s tu s , ai i is . \yna&. 
g e r a matidvmtti>i virt;* 

M F. IUIDRIK, Inc. 
Rakandu Imitavę 

senes, bet iš svetimos, iš kiše 
nės to, kuiis jue>s pasamdo ir 
jiems algą moka. To jų gerašir
diškumo priežasčių ir faktų ne-

- Lietuvos. 
Lėktuvo skeveldros, du lavonai, nulaužtos pušų viršūnės, pas 

to siuntiniai... ir visuotinis Amerikos lietuvių ir visos Lietuvos 
klaikus, tylus, nebylus liūdesys... 

Sudėtos dvi gyvybės ant Lietuvos garbės ir meilės aukuro. 
Aukuro, skaisčia tėvynės meile liepsnojančio. Aukuro bylojančio: 
čic ir tavo, lietuvi, pareiga degti, liepsnoti, savos žemės meile. 

DARIAUS IR GIRĖNO TESTAMENTAS 
Meilė nėra vien jausmas. Meilė reikšdinasi darbais. Meilės 

impulsas veiksmas. Ir tėvynės meilė turi reikštis veiksmais. Jaus
mo maža. Jis tik sentimentas, staigiai pasireiškiąs ir greit atvės
tas. Tėvynės meilė be veiksmingų darbų tik vaivorykštinis blyks
telėjimas. Jau toks natūralus gamtos dėsnis, kad tik per kovą, 
darbą siekiama tikslo. Ir mūsų nūdienės kovos tikslas — kova už 
žmogų ir jo teises, kova už jo valstybiniai laisvą gyvenimą savo 
proainių žemėje. Tai logiškas žmonijos vitalinis dėsnis. Paneig
ti šią tiesą, reiškia sunaikinti žmogų fiziniai ir dvasiniai. 

Žiauraus bolševizmo jau kiek metų kankinama kovoja visa 
Lietuva. Tūkstančiais išblaškyti visuose pasaulio kontinentuose 
laisvieji lietuviai stoja tos kovos baran. Bet būkime atviri — vis
kas tvarkoje pas mūsuosius? Ar nesilpstame kovos dvasia, nesi- l į į į į į į ^ į 
traukiame atgal? Vargu teisingas senasis visuomenės mokslo 
valstybės sąvokos aptarimas, kad tauta be teritorijos save praran- j į^ į į 
da. Tauta gyvena, kad ir ne pilnu, ir be teritorijos gyvenimu. Tie 

tarnybos, jie bus visų priimti ir 
gerbiami, o tas valdovas, kuris 
juos atleido, bus peikiamas, kam 
atleido tokį gerą tarnautoją. Jei 
kas duotų žmonėms teisės bal
suoti, nesąžiningasis tarnauto
jas tikriausiai surinktų daugiau 
balsų, kaip tas valdovas, kuris 
jį atleido dėl jo nesąžinangumų 
tarnyboje ir išeikvojimus. 

Argi reikia tad stebėtis, kad 
ir pats valdovas tai mato ir va
dina jį gudriu, atseit mokančiu, 
save aprūpinti ir kitus paten
kinti iš svetimos kišenės? Argi 
jis ne gudrus, ,jei ir nusikaltęs 
atrodo žmonėms geresnis už tą, 
kuris jį baudžia atleidimu iš 

už jo nusikaltimus f 
Tokio tarnautojo atleidimas su-

visuotinį pasipiktinimą 
prieš patį valdovą, o jo įkišimas 
į kalėjimą būtų žmonių laiko
mas kriminalu. 

Iš šio pavyzdžio Kristus daro 
išvadą, kad "šio pasaulio vaikai 
gudresni su sau lygiais už švie
sos vaikus". Tuomi jis giria ne 
to nesąžiningo tarnautojo nesą
žiningumą, bet jo gudrumą. 
Kaip šio pasaulio vaikai yra gu-

sa, tai nėra natūralu. Tačiau savo kalbos išlaikymu, praeities pa
žinimu, daina, giesme, tradicijomis, reiškimusi kaip tautos nariu, j 
noru juo išlikti, tauta ar jos dalis ir be teritorijos, svetimų blaško
ma ir niokojama, išlieka. Ir mūsų vyriausias uždavinys išlikti lie
tuvių tautos nariais. Tai nerašytas Dariaus ir Girėno testamen
tas kiekvienam lietuviui. 

KOVOJE DEL LIETUVOS LAISVES 
Kovos baruose už Lietuvos laisvę ir lietuvių tautos išlaikymą 

turime du reiškinius: politinį ir kultūrinį. Politinį darbą dirba ir 
atstovauja mūsų laisvinimo veiksniai — Vlikas, kaip rezistencijos ^r^s £em'i$/c07o pasisekimo rei-
atstovas, dar išlikę pasiuntiniai, Lietuvos vyriausybės skirti, ir j kaluos6} \aip švi€SOs vaikai 
Amerikos Lietuvių Taryba. Minėtų veiksnių darbo plotmė išim-, (krikščįo7iys) turėtų oūti gud. 
tinai politinė — diplomatinė. Vlikas, kaip partijų vienetas, visuo- rūs savo i§ganymą iječiančiuo-
menės remiamas. J jį dedama daug vilčių ir jis daug nuveiks,' se fcjjmTuose 
stovėdamas augščiau paskirų partijų reikalų ir išvystydamas mo- • Tikram šio pasaulio vaikui 
mento reikalaujamą energiją. kuris netiki i pomirtinį gyveni-

Mūsų pasiuntinybės - pozityvus veiksnys. Dariaus ir Girėno mą> niekas kitas nerūpi^ kaip 
ryžtingą žygį minint, visuomenėje jaučiamos viltys, kad ir šios apsirūpinimas ir pasisekimas 
tarptautiniu pripažinimu besidžiaugiančios įstaigos gyvybines tau
tos likimo problemas sutiks su Dariaus ir Girėno ryžtu ir atsi
davimu. 

Darius ir Girėnas savo laimėjimą atsiekė bendru, suderintu 
veikimu. Jų dienos proga, prisimindami tą jų bendradarbiavimą, 
negalime nesuminėti, kad visuomenė laukia labiau koordinuoto 
veikimo ir iš dar vieno veiksnio — diplomatijos šefo. Lietuvos li
kimas ir visuomenės nusiteikimai turi teisę reikalauti darnaus 
susitarimo, aiškumo, geros valios, meilės proainių žemei. 

Lietuviškos visuomenės sluogsniuose jaučiamas ir kultūrinis 
blankumas. Atkūrėme profesinius vienetus, o pritrūkome žmo
nių bendram visuomeniniam darbui. Nėra laiko, yra kam dirb
ti — o ką jau aš. Na, ar neliūdnas reikalas su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene? O jau pats laikas. Vėliau — tik buvęs noras. 

šiame gyvenime bet kuria sąs
kaita. Jis tik tą vieną tiesą ti
ki ir tik jai gyvena. Visa kita 

pasaulio vaikui 
Tą pramatė Kristus. Todėl 

jis ragina šviesos vaikus dary
ti sau "prietelių apgaulingų tur
tų pagalba, kad (jie) jums nu
mirus priimtų jus į amžinąsias 
padangtes". Jau pats nesivaiky-
mas turtų, nesiekimas jų nesą
žiningu būdu, daro Kristų švie
sos vaiko prietelium. Jo priete-
lystė turi lemiamos reikšmės. 
"Neturtėlis dvasioje" yra Kris
taus mums pastatytasis idealas. 
Turint sąžiningai uždirbtų ir at
liekamų nuo pragyvenimo tur
tų, galima šelpti neturtinguo
sius, moksleivius, stoliuojančius, 
pagerbti dangaus šventuosius jų 
garbei statomomis bažnyčiomis 
ir altoriais, užprašyti pamaldas 
už mirusiuosius, ir tuomi laimė
ti daugiau prietelių amžinosioms 
padangtėms. Taip gudrus švie
sos vaikas sunaudoja savo že
miškuosius turtus savo 'paties 
išganymo naudai ir nepasiduoda 
jų apgaulingai meilei. 

Galbūt žemėje dėl tokio elge
sio niekas šviesos vaiko nepa-
girs ir nepagerbs, bet už tai jo 
garbė liks nemari tarp naujų 
prietelių amžinosiose padangtė
se. Tuomi jis įrodys savo gud
rumą, naudingesnį jam pačiam 
už šio pasaulio vaikų gudrumą. 
Lietuviškas priežodis sako: 
"Tas tikrai juokiasi, kas pasku
tinis juokiasi". Šio pasaulio vai
ko pasisekimo džiaugsmas baig
sis su jo gyvenimu žemėje, o 
šviesos vaiko džiaugsmas prasi
dės, kai jis nueis į amžinąsias 
padangtes ir tam jo džiaugsmui 
nebus galo. 

dirbo pas vieną Paryžiaus foto
grafą. Ten, tikriausiai, jis ir į-
stojo i komunistų partijos eiles. 
Būdingas jo vienas pasisaky
mas: "Jei aš iš viso kada išmo
kau revoliucijos, tai tas galėjo 
būti tik Paryžiuje, kuriame mo
kiausi ir pirmą kartą mečiau 
žvilgsnį į laisvę ir socializmą". 

1923 m. jis palieka Paryžių ir 
pasiekia Maskvą. Netrukus jis 
jau rodomas viešumai kaip vie
nas iš Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos šulų. Dar vėliau, Ho 
jau matomas pietinėje Kinijoje, 
kur jis atstovauja Maskvos su
organizuotą grupę, tariamai 
dirbančią kartu su Chiang-Kai-
sheko Kuomintangu. Iki 1930 
m. jis dirba kaip komunistinių 
partijų organizatorius tai Sia
me, tai Indokinijoje ar Hong 

nuomone, jis yra ligotas Smogus 
ir dažnokai turi pasitraukti iš 
aktyvaus gyvenimo poilsiui. 

Dar kiti įvykiu stebėtojai ma-
no, kad Maskva ar Peipingas y-
ra atsiuntusios karines ir politi
nes misijas, kurios turėtų per
imti praktišką komunistinių 
reikalų vadovybę pietryčių Azi
joje. Jie ir įsitikinę, kad kinai 
ir rusai pilnai tvarko ir vado-1 

— Visų jau žinoma atminti
nai, kad VVHITE BEAR — 
BALTOS MEŠKOS alus vartoti
nas nuolatinai. Gaminys aukš
čiausių produktų rūšių, prista
tomas iš vVHITE BEAR kom
panijos rūsių. 

TELEVIZIJOS, ELEIvTRINIAI 
PRIETAISAI, JEWELUY 

324! So. Halsted St. 
CAhimt*t 5-7237 

Prekės visų žymiausių išdlrbys-
čių lengvais išmokėjimais 

rj«4u\iftka r.'Kiio yataiUta b i l i u n t 
k.-tvirtu.li. 'Miais \Š \ V I U V Ii:,«i K. 
s to t ies nuo f vid. i r 7 vnl. v a k a r o . 

} 

• Lengvas darbas prosyti 
baltinius ir skalbinius elektri-

Konge. Britai įkalino jį 18 mėn. I niais lygintuvais (prosais). Lie-
už subversyvinę veiklą. Prancū- tuviška tlevizijos ir radijo įme-
zai Indokinijoje pasmerkia jį mi j nė "DAINA" (Sav. inž. A. Se-
riop (už akių). j menas) turi elektrinių lygintu-

Dabartinis Ho vaidmuo pra-1 v ^ s u S a r a i s ' k u r i e palengvina 

Nauja <j\\ili 
maftlmUS su '.< 
raklemtR, padą 
katu raAymui. i' 

l>c- l .u \o Itoynl r a š o m a 
'.< r v t r a l i e tuv i škomis 

rta irryiKti I M H V I Š -
.li-i-Iau! :ill 'i K-> 

sidėjo bene 1940 m., kai jis pa
sidarė pirmuoju komunistu In
dokinijoje. Tada jis pasirodė 
viešumai Jenane, raud. kiniečių 
tuometinėje sostinėje, kur jis 
vadovavo Vietnamo išlaisvinimo 
sąjungai. Nuo tada jis ir nau
doja savo dabartinį vardą. Taut. 
kinai jį sugavo ir jam tenka at
sėdėti vėl 18 mėn. jų kalėjime. 
Tik paleidus iš kalėjimo, jis, 
kartu su kitais 700 pasekėjų, 
perbėga Indokinijos sieną ir 
pradeda veiklą tėvynėje. 

1945 m. kovo mėn. prancūzai 
paskelbia, kad Indokinija pada
roma autonomine federacija 
prancūzų sąjungos ribose, bet \ 
Paryžius pasiliko sau visą eilę 

Mintys yra jėgos, nes jos yra kontrolių, o pats kraštas buvo 
dvasios pasireiškimas. Savo : sudarytas iš trijų valstybių — 
mąstymu mes susirišame arba j Vietnamo, Kambodijos ir Laos. 
su tamsos galybėmis arba su \ Kiek pabendradarbiavęs su 
šviesos. — Lhotzky i prancūzais, Ho nutraukia su 

šeimininkių darbą. Kreipkitės 
3120 South Halsted St., telef. 
DA 6-6887. 

Kaiti i SllIO.lM*. wltol.sal<' i n n i i o ) 
K»-riaus«:i nttofohla •— S2KIMI, 

tai*d . la l .ar tik iMUM. 
Siunt ' iatiic ir i k i t u s i n i ' s l n s . 

Sn»itb-«'orona r a š o m o * n.a in«~l«"s 
m S 12.00. 

jlk 

North Roseland Motor Sales Inc. 
10558-60 S O U T H MICHIGAN A V E . CMfltgft 28 

VVAterfalI 8-4800 

L I E T U V I Ų AUTOMOBILIŲ P R E K Y B A 

Oldstnobile Sales and Service 
F R A N K K U C I N S K I S J r . s av in inkas 

820-22 N. State 
MOhawk 4-6278 

Geriausias aptarnavimas pas... 

M E x i r. A n c u m N F. 
Galima Naudoti P m a t K k t m i s Raliams 

2 Valgomieji Kambariai , \ i e i a d«~l /."» iki 100 
Vfi lMNAMA 

Atdara kasdien nuo 12 v. p. iki ! v. r. Kskyrus 
antradienius ir šventes 

HENRIKAS LUKAŠEVIČIUS 

LIKIMO ŽAISMAS 
ROMANAS 

(Tęsinys) 

Ema plojo. Plojo taip, kad iš tūkstančio žmonių 
ji buvo paskutinė, kuri, spektakliui pasibaigus, pasikė-

Apgaudinėjam save — turim jėgų, bet stoka noro, ryžto, aukos, lė eiti. 

— Paklydot? Ne į tą pusę... — Kas per "bet"? 
— Žemė apskrita, važiuojant į priešingą pusę ir- j — O, visdėlto,... o, visdėlto, ji neatstoja ar bent 

gi galima atvažiuot į vietą tik šiek tiek vėliau, — juo- jau nepakeičia tos, kurios ilgisi žmogaus širdis; ypač 
kavo. — Ilgiau pasivažinėsim, tai ir viskas. Skubate? mes, moterys, esame sutvertos tam, kad mylėtumom... 

I r taip bejuokaudama išvažiavo iš miesto ribų. I Ji sulėtino greitį. Nors mašinoj buvo tamsu, bet 
Automobilis ritosi, savo šviesomis skrosdamas Juodon jis juto jos ilgą žvilgsnį. Tas žvilgsnis tamsoje patai-
naktin bėgantį kelią. kė tiesiai jo sielon ir įsmigo ten klausimu: ką tas roiš-

Važiavo kažkuriuo nedideliu lauko keliu. Dabar ji kia? Nejaugi ir ji, kaip ta eilėraščio mergaitė, kur rin-
kalbėjo mažai, lyg visą dėmesį būtų sukaupusi maši-j ko gėles iš šieno? "Nesakysiu, kad dėl jo" 
nos vairavimui. Normantas stebėjosi, kad ji šiandien 

_ , nieko nekalba apie "jį". Bet kaip tik tuo metu Ema 
Trūksta drąsių ryžtingų Dariaus ir Girėno polėkių. Labai pa-j _ žavu! — džiaugėsi ji. — Tokia lengva, šaky- ! p r a ( į ė j o : 
vojingas eleminacijos ir neveiklumo kelias. Jis naikina veiklu- tum, liaudies muzika, o kiek joje jausmo! O, vis tik 
mą ir ugdo pasyvumą. Vieton energijos siūlo inerciją, kuri yra tai ne mūsų amerikoniški džiazai... Juk tai bliovimas, 
vienas didžiųjų visuomenės kultūrinio gyvenimo stabdžių. palyginus su šia muzika. 

LIETUVIO SIELOS KALBA * — Muzika geriausiai charakterizuoja žmones, tau-
Visuomenė, kokia ji būtų, taigi ir mūsoji, pasyvi. Bet ne- tas, jų dvasinį pasaulį... 

suprastina, kad ji apatiška. Joje glūdi veiklos energija. Ją rei-1 — Nors aš ir amerikietė ir savo krašto patriotė, 
Jai reikia šūkio, apjungiančio tikslą. Šiuo atve- j bet turiu prisipažinti, kad visi tie mūsų džiazai ir ne kia išjudinti. 

ju — Lietuvos laisvinimo ir lietuvių tautos išlaikymo. Visuo-! džiazai daugiau charakterizuoja mūsų mašinas, negu 

Nejaugis "j is" tai... aš? 
Ta mintis tirpo į svaiginantį jausmą. Jis bandė 

dar kovot, bet nelengva buvo išlikt abejingu: naktis... 
— Ak, ta meilė... — atsiduso. — Čigonas ar ame- jie vieni du... tuščiame kelyje... 

rikonas, Budapešte ar Buenos Aires, Vienoj ar Newj Jo ranka pirmoji pasidarė nepaklusni jo valiai ir 
Yorke, visur ta pati širdis... I nežinia kaip ji atsidūrė ištiesta ant automobilio atra-

Normantas nesuskubėjo atsakyti. j mos, užpakaly Emos, ir pamažėli slydo žemyn, nu-
— Gal aš jau senstu, ar ką — pagaliau atsiliepė, svirdama ant jos švelnių pečių. Ema nežymiai suvir-

— bet man pradeda atrodyt, kad perdaug siauras, per- pėjo ir jos valdoma mašina pasidarė girta. 

menėje visada rasis šiandieniškumas. Jai reikia rodyti siekiami 
tikslai. Siūlosi mintis, kad per kultūrinę veiklą, palaikymą se
nųjų vienetų, kaip parapija ir stiprinimą būtinųjų, kaip Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, organizacijų, turi reikštis kultūrinis 
visuomenės išlaikymo darbas. Lietuviškai suspiesta visuomenė 
ir liks lietuviška. Prisitaikymai -dar nereiškia išnykimo. Išnyks-
tama, kai prarandama tautinę dvasia ir tautos aspiracijos. Tų 
aspiracijų vedini Darius ir Girėnas Lituasnicos sparnais skraidi
no lietuvišką sielą. Sielą proainių ir ir šių dienų lietuvio. 

Rytoj renkasi minios prie jų paminklo. Renkasi. Kalbos, 
dainos, eisenos. Kalbos. Klaustina, ar kalbi lietuvio sielos kal
ba? Atsakyk pats sau, lietuvi. Eisenos. O kur eini, mielas tau
tieti? Ar žingsniai mena Tavo pareigą krauju sruvenančiai gim
tai žemei. 

Suvyniotos gedulo vėliavos. Suvyto žalių lapų žali vainikai. 
Minios išsiskirstė. Tuščia, nyku. Tos minios išsiskirstė ne gai
lesčio ir liūdesio jausmu nešinos, bet ryžtu — išlikti, ryžtu ko
voti, ryžtu nešti laisvės žibintą. 

žmones. 
— Bet juk pas jus dainuoja žmonės, o ne mašinos ? 
— Dainuoja žmonės, bet ne savo, o mašinų sielą. 

Mes, betobulindami mašinas, nutobulinom žmonišku
mą. Patys virtom mašinom. 

— Jūs taip žiauriai kritikuojat Ameriką, tuo tar
pu kai aš ją beveik dievinu, jos nematęs. Po jūsų kriti
kos ji man dar įdomesnė, vien jau todėl, kad jums 
šitaip kritikuoti galima. 

— O Argentinoje ar gi negalima kritikuot? 
— Galima, bet... nepatartina. Nebaudžia už kriti

ką, bet glosto tik tuos, kurie žino ką, kur ir kaip pa
girti. 

J i skardžiai nusijuokė. 
— Aš jus parvešiu, — pasakė, imdama iš ranki

nuko automobilio raktelį. 

Lėtai apvažiavo parką, apsukdama ratą tamsio-
A. Stasys mis alėjomis, po to išsukė mašiną į gatves. 

daug smulkus būtų meilės turinys, suvedant jį tik į 
vieną vienintelį žmogų. Mane dabar žavi platesnio tu
rinio meilė. 

— Kaip tai? Nesuprantu. 
— Štai, jūs buvot ligi šiol tos "plačiosios meilės" 

pavyzdys, tai .yra, meilės artimui, meilės visiems ken
čiantiems. Jūsų darbas našlaičių globos srityje — tai 
tikrai didelės meilės darbas. 

— Nežinau, nuoširdžiai jūs kalbat ar ne, bet jūsų 
atsiliepimai apie jūsų paties šeimą nelabai derinas su 
tuo, ką dabar sakot... Bet net jeigu ir taip būtų, tai 
kažin, ar jūs neklystat, pervertindamas "plačiąją mei
lę" ir nedavertindamas "siaurosios"? — ir pagalvo
jus pridėjo: — Jei dėl pirmosios žmonės išpildo savo 
žmoniškąsias pareigas, tai dėl šios, "mažosios meilės" 
padaro tai, kas yra virš žmogaus jėgų... 

— Taip, bet kuri iš tų meilių daugiau atneša pa
sitenkinimo ir kuri daugiau beprasmio skausmo? 

— Sutinku, kad širdžiai daug pasitenkinimo at
neša meilė artimui, bet... 

Nežinia, gal norėdama nors. kiek nuslėpti savo 
susijaudinimą, žemu, dusliu tonu jį pradėjo niūniuot 
"Čigonų Baroną" — 

Man... gyventi... linksmiau, 
Kai aš viską žinau... 

Normantas sunkiai begalėjo sulaikyti savo pa
greitintą kvenavimą. Jo pirštai nervingai praslvdo pro 
jos pečius. Ūžtelėjo galingo svaigulio banga, skandin
dama atsparumo likučius... Iš paskutinių jėgų dar 
stengės valdytis, bet ką ten! Ar gi ne visus mus to
kius sutvėrė Dievas?... Dar valandėlė — ir tas šviesia
plaukis angelas jo vyriškam glėby pajus, ka reiškia 
būti žmogumi! — o tada... lai Dievas atleidžia savo 
tvariniui silpnybę... 

Virpantis jos balsas kartojo: — 

Man buitis tik žaisme 
Tik žaisme, tik žais... 

(Tęsinys) 
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D O V A N U L A I M Ė T O J A I CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
Bl DRIKO Krautuves Radio Kon-

testo Laimėtojų Sąrašas: 

1. Vaclovas Dauktas laimėjo 
Televiziją, vertės $110.00; 

2. Andrius Laukaitis — Elekt
rinį Oro Valytoją, —39,95; 

3. Agota Trečiokas — Siiver-
ware servyzą, — $39.50; 

4. Ola Valaityte — Silverware 
servyzą, — $39.50; 

5. Ona Talaliene — Molerišką 
deimanto žiedą, — $35.00; 

6. Danutė Lipčiūte — Rašomą i 
stalą, — $35.00; 

7. Jonas Talalas — Rankinį 
Laikrodį, — $35.00; 

8. Gene Armaliene — Moteriš
ką Deimanto 2iedą,—$35.00; 

9. Vladas Armalis — Rankinį 
Laikrodį, — $35.00; 

10. Romualdas Liaudinskis — 
Rankinį Laikrodį, — $35.00; 

11. Vaidevutis Valaitis —* Ran
kinį Laikrodį, — $35.00; 

12. A. Rūkas — Rankinį Laik
rodį, — $35.00; 

13. Gražina Musteikyte — Dei
mantinį Žiedą, — —$35.00; 

14. Kmilie Haitkus — Deiman
tinį Žiedą, — $35.00; 

15. Leonas čaikauskas — Mink
štą Kėdę, — $35.00; 

16. Stephen VVaitkus — Rankinį 
Laikrodėlį, — $35.00; 

17. Aleksas Antanaitis — Ran
kinį Laikrodėlį, — $35.00; 

18. John Gintoff—Rankinį Laik
rodėlį, — $35.00; 

19. Sandra Rutkus — Deimanti
nį Žiedą, — $35.00; 

20. J. Placas — Rankinį Laik
rodėlį, — $35.00; 

21. Joana Atkočaityte—Deiman
tinį Žiedą, — $35.00; 

2į. Stasys šarauskas — Rankinį 
Laikrodėlį, — $35.00; 

23. Ramūnas Motiekaitis — Ne
šiojamą Radio, — $32.00; 

24. Juozas Masionis — Rankinį 
Laikrodėlį, — $35.00; 

25. Henrikas Rakauskas — Ra
dio Admiral, — $25.00; 

26. Boleslavas Mažeika — Vy
rišką auksinį žiedą,—$25.00; 

27. Antanas Ankevičius — Vy
rišką auksinį žiedą,—$25.00; 

28. Antanas Ramanauskas—Vy
rišką auksinį žiedą,—$25.00; 

29. Jadvyga Jucaitienė — Nešio
jamą Radio RCA Victor, — 

$29.95; 
30. Irena ValaitVie—Nešiojamą 

Radio RCA Victor,—29.95; 
31. Josephine LecJiavich—Silver-

ware servyzą, — $25.00; 
32. G. Žymantas — Silvenvare 

servyzą, — $25.00; 
33. Aušrele Gaižute—Automatiš

ką Toasterį Dominion,—$25; 
33. Malvina Ausiukaitis—Silver-

ware servyzą,—$25.00; 
35. Kastytis Juškėnas— pinigais 

$25.00; 
.36. .Nijolė Pliskaitis—Silverware 

servyzą,—$24.50; 
37. Juozas Balčiūnas—Luggage 

bamsonite—$23.95; 
38. Rev. P. Dambrauskas — Lu

ggage Samsonite,—$23.95; 
39. Antanas Peškys — Luggage 

Samsonite,—$23.95; 
40. Dr. P. Jucaitis J- Luggage 

Samsonite,—$23.95; 
41. Ag. Pūdymaitis— Silvenvare 

seią,—$22.00; 
42. Egidijus Valaitis — Phono-

graph — $22.00; 
43. Simas Martinkus — Phono-

graph, — $23.00; 
44. Pranas Briedulis — Vyrišką 

auksinį žeidą, — $20.00; 
45. Jonas Mikelėnas — Vyrišką 

auksinį žiedą, — $20.00; 
46. Jonas Skeirys—Vyrišką auk I 1 1 o 

sinį žiedą, — $20.00; | 
47. Brone Taujenis — Automa

tišką toasterį — $16.00; 
Mrs. E. Dow — 3 gabalų 
auksinį Plunksn. setą,—$15; 
S. K. 3422 S. Emerald Ave., ! 1 2 1 
—3gabalų auks 

48. 

49. 
Plunksn. sc 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

$15.00; tą 
Pr. Kavaliauskas — 3 gabalų 
auks. Plunksn. seną—$15.00; ; ^93 
Juozas Talmontas—3 gabalų 
auks. Plunks. Setą,—$15.00; 
Edvardas Kukreišis—3 gaba
lų ayks. Plunks. Setą—$15; 
Danutė Augienė — Lėkščių 
servyzą, — $14.00; 
Kazys Būtis — 3 gabalų auk 
sinių Plunksn. Setą,—$15.00; 
Alfonsas Armalis — 3 gab. 
auks. Plunksn. Setą, — $15; 
Ona Račiūnaitė — Lėkščių 
servyzą — $14.00; 
Algis Vaitukaitis — 3 gaba
lų auks. Plunks, setą,—$15; 
Valerius Jasaitis — Auto
matišką Toasterį,—$16.00; 
V incas Mardosas — 3 gaba
lų auks. Plunks, setą,—$15; 

68. Hermi Žakas — Dresser se
tą, — $10.00; 

69. Alfonsas Ramašauskas — 
Parker žiebtuvėlį,—$12.50; 

70. Marcelė Mockaitis — Elekt
rinį Prosą, — $12.95; 

71. J. Adomaitis — žiebtuvėlį 
Parker, — $12.50; 

72. Stasė KavaUūnienė — Lėlę 
—$5.00; 

73. Hermine Kručkauskaitė — 
— Karolius — $3.00; 

74. Nijolė Rikškutė — Lėlę, — 
$5.00; 

75. Arturas Pliskaitis — Parker 
setą, — $10.00; 

76. Vanda Pliskaitis — Karo
lius, — $3.00; 

77. Aleksandras Balčiūnas — 
Lėkščių servyzą, — $9.00; 

78. Romualdas šaponka — Vy
ties Žiedą, — $5.00; 

79. Alfonsas Kviecinskas — Vy
ties Žiedą, — $5.00; 

80. M. . Paliukaitubas — Vyties 
Žiedą, — $5.00; 

81. Aldona Paliukaitis — Dres
ser setą, — $10.00; 

82. Jonas Civylius — Vyties Žic 
dą, — $5.00; 

83. Kazimieras Lukošaitis — 
Poilsio kėdę, — $5.00; 

84. Elena Tamošiūnienė — Ka
rolius, — $3.00; 

85. Eugenijus Kudokas, — Ka
rolius, — $3.00; 

86. Valerija Sabalis — Ranki
nuką, — $7.00; 

87. Domicėlė Pikturnienė — Ka
rolius, — $3.00; 

88. Edvardas Žemaitis — pini
gais $5.00; 

89. L. Lenkauskis — pinigais 
$5.00; 

90. Rasa Augiūtė — lėlę, — $6; 
91. Jurgis Augius — Phonogra-

fą, — $10.00; 
Džiugas Augius — Mažą 
akordeoną, — $5.00; 
Vincas Tercijonas — Vyties 
Žiedą, — $5.00; 
Fabijonas Brazaitis — Par
ker žiebtuvėlį, — $12.50; 

Moc!esta Kojelytė — Ranki
nuką, — $7.00; 
Vytautas Kasniūnas — Par
ker Plunksnų setą,—$10:00; 
Julia Salduk — Rankinuką, 
— $7.00; 
Regina Valaitytė — Lėlę — 

$6.00; 
Margaret Gurgždąs — Karo
lius, — $3.00; 
John Gurgždąs — Parker 
žiebtuvėlį, — $10.00; 
Birutė Borodickaitė — Ran
kinuką — $7.00; 
Birutė Valiukaitienė — Ran 

kinuką, — $7.00; 
Eligija Šuopytė — Rankinu
ką, — $7.00; 
Marija Chakauskas — Ka

rolius, — $3.00; 
Matas Mickus—Parker žieb
tuvėlį, — $12.50; 
M. Savickis—pinigais $5.00; 
Elizabeth Butvvell—pinigais 
$5.00; 
Joseph Jankauskis — pini
gais $5.00; 
L. Dubauskas — $5.00; 
Vytas Novikas — mažą 
akordeoną, — $5.00; 
Antanas Lukšas — pinigais 
$5.00; 
Emily Baltusnik — Dresser 
setą, — $10.00; 
M. Boženskienė — pinigais 
$5.00; 
Adelė Butkutė — lėlę—$6; 
A. Barodicienė — muzikali-
nę pudros dėžutę,—$5.00; 
Jonas Barodica — pinigais 
$5.00; 
Ona Pliskaitis — rankinuką, 
—$7.00; 
Irena Ausiukaitis — Ranki
nuką, — $7.00; 
Barbara Taujėnicnė — lėkš
čių servyzą, — $9.00; 
Regina Taujenytė — Karo
lius, — $3.00; 
Nijolė Gaižytutė — Ranki
nuką, — $7.00; 
Barbara Yukša — pinigais 
$5.00; 
Jonas Yurgutis — pinigais 
$5.00; 
Adomas Yurgutis—pinigais 
$5.00; 
Eugenija Račiūnaitė — Pro-
sinimo lentą, — $7.00; * 
Rūtelė Augiūtė — Lėlę — 
$6.00; 

127. Jonas Rimanavičius — pini
gais $5.00; 

128. Izabelė Pemkus — muzika-
linę pudrinyčią—$5.00; 

129. R. Pemkus — Karolius — 
$3.00; 

130. Chrainauskienė — Karolis— 
$3.00. 

REAL ESTATE 

PARDUODAMAS 6 kamb. mūrinis 
namas 3 miegam, kab.; automatiš
kai, alyva šildoma; didelis rūsys. 

Kreiptis: 

3837 W. 59th PLace 
(Nuo 9 v. ryto iki 1:00 v. 

nuo 5:00 v. p. p.) 
p. p. ir 

Savininkas parduoda už $17,500 
CRYSTAL LAKE: — 1101 VIRGIAN 
— 2 butų, 5 kamb. kiekvienas: kok
lių prausyklos; moderniškos virtu
ves; alyva, karštu vandeniu Šildo
ma; 2 automobilių garažas; 45x294 
sklypas; geras susisiekimas; lengvi 
išsimokejimai. Turite pamatyti, įver
tinti, šaukite: 

HOllyeourt 5-5435 

MARQUKTTE PARK'E: 
2 po 6 mūrinis, garažas, centrali-

nis šildymas, 2 boileriai. 

2 mediniai namai ant vieno skly
po; 4 butai po 4 kamb.: tušti skly
pai iš abiejų pusių; šviesu. 

BRIGHTON PARK'E: 
Mūrinis, 4 butų: 3 po 3 ir 

kamb.; centralinis šildymas; 
ris; $220.00 pajamų j ruėn.; 
priedų. 

1 — 4 
stokc-

daug 

I mediniai namai ant ! sklypų: 
5 jvairaus dydžio butai; $170 00 pa
jamų j mčn; gera proga keliems 
susidėjus 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 
106. 

108. 

109. 
110. 

111. 

112. 

113. 

114. 
115. 

116. 

117. 

119, 

120 

18-TOJ KOLONIJOJ: 
(5 ir B kamb. gražios išvaizdos, 

mūrinis; švarūs butai; bcismantas: 
automatinis vandens šildymas; maži 
mokesčiai; geros sąlygos 

VLADAS ŠIMAITIS 
Keal Estate 

4241 So. MapIewood Avenue 
Tel. BIshop 7-0480 ir Sekm. 

CICERO, ILLINOIS 
Parduodamas 4 aukštų medinis 
namas. 

Kreiptis: 
1317 SOUTH 49th COURT 

TOwnhall 3-8524 

ARTI NORTH AVE. ir CENTRAL 
PARK 

2 aukštų, mūrinis namas: 2-4 (2 mie
gam.); karštu vandeniu šildoma; užda
roma veranda; 2 autom, garažas; tuo-
jaus galima užimti vieną butą; tiktai 
$14,500. $4,500 įmokėti grynais pinigais. 

Šaukite SPring 7-1615 

Pirkite tiesiai nuo Statytojo. 
IMount Prospect — tiktai dabar 

užbaigtas 3 miegam, kamb. " ranch" 
stiliaus namas, garažas; rūsys, židi
nys, alumininiai langai; Formikos 
virtuve, jstatyta plyta; graži gamta. 
$23,Si»o •—- $8,50ii reikalinga įmokėti 
grynais pinigais. Taip pat pastatome 
namus pagal užsakymą. 

K. C. GKEEN, B I I L D K R 
314 IJhvard St., Mt. Piospeet, Iii. 

Atdara sekmad. nuo 1 iki 6 arba 
šaukite: CLearbrook 3-2380 

REAL ESTATE 

Savininkas parduoda 8 kamb. namą; 5 
kamb. viršuj ir 3 žemai su pajamoms; 
moderniška virtuve; 1 autom, garažas; 
karštu vandeniu šildoma; turite pama
tyti įvertinti. 

2321 WEST 19th STREET 

MOnroe 6-1773 

Savininkas parduoda už $19,000 
2 aukštu medinį pajamų namą; 3 ir 4 
kamb. butai viršuj - 3 kamb. žemai; mo
derniškai įrengtos virtuves; karštu van
deniu, stokeriu šildoma; ištisas rūsys; 
dalinai apstatytas; Bendix išdirbystės 
džiovintuvas skalbykloj. Turite pamaty
ti įvertinti. 

Saukite po 12 v. p. HUdson 3-0982 

$2,000 JMOKftT 
15 akerių ūkis su namais. Apžiūrėji
mui šeštad. ir sekmad.; geras pir
kinys; nepraleiskite progos; viena 
mylia nuo Lcniont, 18 mylių nuo 
Chicagos. 

Randasi ant 123-čios prie Archer 
Ave.; netoli lietuvių, senelių prieg
laudos. 

šaukite Sangailą: 
LAfayette 3-3500 

4106 So. Franciseo Ave. 

PBOOOH — OPPOBTUN1TIES 

Produktų įvairenybių krautuvė; gerai 
įsteigta; geras biznis; puikioj apylinkėj, 
arti mokyklos; žema nuoma; pilna pre
kių; priena kaina skubiam pardavimui, 
nes savininkas turi kitus susidomėjimus. 

Šaukite: 

JUniper 8-9392 

PARDUODAMA 
Taverna su šokių sale ir gegužinei vieta; 
12 akerių žemes ir 2 namai taip pat par
duodami arba sutiks išmainyti ant butų 
namo arba biznio nuosavybes. Rašykite: 

DRAUGAS Box No. 79 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago 8, 111. 

VALYKLA 
Gerai įsteigta; geras biznis; puikioj 
South Shorc apylinkėj; pilnai įrengta; 
žema nuoma: ideališka proga siuvėjui; 
prieinama kaina skubiam pardavimui. 
Turite pamatyti įvertinti. * 

"DRAUGAS" AGENCY 
55 E. VVashington Street 

i Tel. DEarborn 2-2434 

2334 So. Oakley Avenue 
Tel. Vlrginia 7-6640—7-6641 

r5^--,;-.SjS5 

Šaukite: 
FAirfax 4-1945 

Žiūrėkite! Gražus 5 kamb. mūrinis "bun-
galow" stiliaus namas; 67th ir VVashtc-
naw apylinkėj; aliejum šildoma, rūsys; 
kombinacijos žieminiai langai ir sieteliai; 
užuolaidos; auksinės spalvos šėtros; kili
mas, kristaliniai žėrandėliai; išlauko pil
nai naujai nudažyta; garažas; bažnyčios; 
mokyklos; susisiekimas; savininkas par
duoda už $19,500. 

HEmlock 4-7448 pasikalbėjimui 

Nebrangiai parduodamas 5 kamb. "Geor-
gian" stiliaus, mūrinis namas su baldais. 
Ramioj vietoj — Marquette Park'e. Par
davimo priežastis — savininkas išvažiuoja 
iš Chicagos. 

Kreiptis: 
7139 SO. MAPLEVVOOD AVE. 

REpublic 7-8955 

PARDAVIMUI 

i 122 

124 

125. 

126. 

TIKTAI $5,000 — $2,500.00 NUPIRKS 
80 akerių ūkį; šaltinio vandens upė; pa
darytos alyvos sutartys; daug medžių; pa
matykite arba šaukite savininkę: 

CLARA ANDERSON 
627 Green Street 

South Haven, Michigan 
South Haven 853M 

Dėmesio Nuosavybių Savininkai! Jei jūs 
turite nuosavybę Midlothian, Oak Forcst, 
Markham, Posen, Bluc Island, Tinlcy 
Park'e, arba kur nors netoli šiose apy
linkėse — mes nupirksime, parduosime 
arba iškeisime. 

LEO H. SENDER REALTY CO. 
4800 W. 147 St. Oak Forcst, 111. 

Fulton 5-6997 arba FUlton 5-3062 

Parduodamas mūrinis su bizniu namas 
— krautuvę galima nfudoti bent ku- j 
riam bizniui ir 4 kamb. butas gyveni
mui. Garažas; netoli bažnyčių ir moky
klos; sutiks mainyti ant nedidelio namo. 

Kreiptis: 
2646 WEST 69th STREET 

VVAlbrook 5-0110 

G KRIAUŠI pirkiniai ežero apylin
kėj; moderniški 4 kamb. namai — 

j pajamos $400.00 mčn.; prie ežero 
I sklypas (100x300) gazu apšildoma; 
įprašo $36.000; $11,500 nupirks. Jlo-
Iderniškas 3 miegam, namas — me-
Idžiuotas; arti ežero — susisiekimas: 
! kaina $8.500: $1,500 įmokėti. Daug 
kitu nepaprastų pirkinių. 

LOI IS 1. BI-JHM. REAL.TOR 
Grayslake, 111. šauki te : 3-8181 

Parduodama pieninas; geram stovyje; ne
didelio formato. Taip pat parduodama 
kilimas ir dviguba lova. 

Šaukite RAvenswood 8-0413 

"AUŠROS VARTŲ 
DIEVO MOTINOS 

PAVEIKSLAI! 

Tai meniškai keliomis spalvomis 
atspausti garsiosios Vilniaus 
šventovės paveikslai. Jis gražiai 
puoš kiekvieno lietuvio butą ir 
gyvai primins mums Vilnių ir 
jo šventovę — Aušros Vartus. 

Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 

Platintojams duodama nuolaida 
Pinigus su užsakymais siųskite: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago 8, 111. 

BKALTY SIIOI* 
Fully equipped, in fine loeation 

•\vitli exeellent eliontele. 
lavins: qua.rter» plius 3 rooms of 

furniture. 
lllness forecs sale, \viil saerafiec 

for 1,650 Cash. 

.Sutmyside 4-757;$ 

T A V E R N A — geras biznis; 
an t persėdimo kampo; pilnai 
į rengta. Turi parduot i del ligos. 

Šauki te : 

Vlrginia 7-9713 

Taverna ir Nakt in is Klubas — 
gerai į s te ig ta ; geras biznis; pui
kioj Logan Sq. apyl inkėj ; pilnai 
į rengta ; ideališka proga pora i ; 
mažas investavimas; tu r i t e pa
maty t i įvertinti . Savininkas ser
ga tu r i skubiai parduot i . 

Šauki te : 

CApitol 7-9363 

Nesenai Išėjusi Kun. P. 
Klrvelaičio paruošta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra t inkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 

Kaina: $1.50 ir $2.50 
Užsakymus su pinigais siuskite: 

"DRAUGAS 
2384 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. m. 

HELP WANTED VYRAI 

MAKBLE P O L I S H E R S 
Kodėl nedirbti pietuose arti 

jūsų namų — sutaupykite lai
ką — važinėjimo išlaidas. 

RANKOMIS DARBAS 
Patyrusiems vyrams — arba 

vyrams, kurie nori išmokti. 
Nuolatinis darbas ištisus me
tus. Mes dabar dirbam 53 vai. 
sav., su l12 už viršvalandžius. 
Augščiausias atlyginimas pa
gal patyrimą — sugebėjimą; 
užmokomos šventes ir atosto
gos. 

Šaukite: Vlrginia 7-6521 
arba atvykite: 

ACME MARELE CO. 
4750 S. Maplewood 

2447 WEST 69th STREET Iš viso laimėjo 130 pryzus pre
kėmis ir pinigais $2,149.15 vertės. 

George Jarutis — 3 gaba-1 Tomis pačiomis dienomis laimėjo 
lų auks. Plunks, setą,—$15; mažas dovanėles už atspėtus Bu-

driko Radio programų daineles atsiimti bet kuriuo laiku iš Jos 
ir muziką vertės $257.00 210 as- £ •£*$£ * r £ u t u v ė s

0 ??,4* ? ° 
menų. Be dovanų dar duodama Halsted St., Chicago 8, 111. Daly 

61. Bronė Stonytė — 3 gaba 
lu auks. Plunks, setą,—$15; 

62. K. P. Deveikis — 3 gaba
lų auks. Plunks, setą,—$15; 

63. E. Ambazorius — 3 gaba
lų auks. Plunks, setą,—$15; 

64. Vincas Ausiukaitis — Kam
barinė lempa,—$12.00; 

65. G. P. Teleph.: Re—7-10336 

MARQUETTE Parke par
duodama valgykla. Gerai iš
dirbtas biznis. Priežastį su
žinosite vietoje, išskyrus sek
madienį. 

kiekvienam laimėtojui prekių nu-
piginimo kuponas iki $500.00 ver
tės. 

Budrikas dėkoja visiems daly
vavusiems Radio kenteste už gra
žius laiškus ir gerus linkėjimus, 

— 3 gab. auks. Plunks. Setą nors ir ne visi laimėjo dideles do-
—15 00; f vanas, bet visi ką nors laimėjo. 

66. Algis Mockaitis — Parkerio I Visiems širdingą ačiū taria Jums 
setą, — $10.00; | Budrikas ir visas pardavėjų "šta-

67. Petronėlė Atkccaiiienš — ba*" už mielą lietuvių dcmeaj *a-
Dre^er setą, — $10.00; viešiems. Laimėtas dovanas galite 

vąvusiems konteste iš tolimųjų 
miestų ir laimėjusiems dovanas 
pasiųsime paštu. Tad sekite mūsų 
Radio programas, Jums suteiksi
me malonių staigmenų ir toliau. 
Iki malonaus pasimatymo Jos. F. 
Budrik, Inc. krautuvėje! 

IŠNUOMAVIMUI 

APAJITAMENTAK dėl vieno arba 
dviejų žmonių; puikiai jrengtas. go
toj vietoj; pageidaujama pensinin
kas, kad būtų galima palikti na
muose savininkų vietoj; gali auginti 
daržoves arba laikyti paukšrius. Dėl 
smulkesnių informacijų šaukite:-

OAkland 4-9402 

Išmiomuojamas 3 kam. butas 
su baldais arba be baldų. Apšil
domas, gazas ir elektra. Tiktai 
suaugusiems. Nuoma $80.00. 

Kreiptis: 
2716 W. 39 Place 

I.ŠMOM. SVIKK1 S KAM., prie 
šeimos; galima vartoti virtuvę. 

Kreiptis: 
3901 S. Cambell Ave. 

(3-čias augštas) 
-

Išnuomuojamas 2 kamb. butas 
su vonia skiepe. Skambinti po 
5:00 v. p. p. 

WAlbrook 5-10221 

Čia yra nuolatinis su geru 
atlyginimu darbas 

BAKERY DR1VER -
SALESMAN 

Geros darbo sąlygos. 
Pilnas priedų planas, įskai-

jtant 2 savaičių atostogas su 
atlyginimu. 

$82.50 savaitei, plius komi
sas. 5 dienas savaitėj, šeštad. 
nereikia dirbti. . 

Atvykite dabar 

EMIL DONUT CO. 
3319 S. WALLftCE 

Išnuom. kamb. su valgiu arba 
be valgio. Pirmam aukšte iš 
priekio. 

Kreiptis: 
6602 So. Fairf ield Avenue JOS. F. BUDRIK, INC. 

. 3241 So. Halsted St. 
Chkaga 8, II!. 

Telef.: CAlumet 5-7237 te jį kitiems pasiskaityti. 
Perskaitę "Draugą", duoki-

VYRAI 
AR JOS JIEŠKOTE 

A—NUOLATINI DARBĄ 
B—ŠVARIA DIRBTUVĘ 
C—DARBININKU ĮVERTINIMĄ 

R E I K A L I N G A D I R B T U V E I 
B E N D R I D A R B I N I N K A I 

Patyrimas Nereikalingas 

Pilna darbininkų priedu programa įskai
tant ligonine, kafeterij:j jei pageidauja
ma, uniformas, duodamas laikas persi
rengti. 

Atvykite: 

National Bircuit Co. 
2540 WEST i OLK ST. 

Remkite Draugą »» 

HELP WANTED — MOTERYS 

STOP LOOKING...START VVORKING 

Wc have several immcdiatc openings 
for: 

• SECRETARY • STENO • TYPIST 
• COST CLERK 

Pleasant VVorking Conditions 
Diversified Dutics — 5 Day 

Weck — Libcral Bcnefits 

THE REGENSTEINER 
CORPORATION 

310 SOUTH RACINE 
MOnroe 6-5856 

MERGAITES -
MOTERYS 

DIRBKITE ARTI NAMŲ 
Darbas nesunkus; pradekite 
su $1.00 per vai. apmokymo 
laike šioj švarioj dirbtuvėj 
bedirbdamos įdomų, lengvą 
darbą. Maloni aplinka; puiki 
proga daryt i pažangą sąži
ningoms darbininkėms. 

Atvykite šiandien: 

Foto Finishers, Inc. 
1738 W. NORTH AVE. 

Hcre is permanent position 
for the young lady with initia-
tive 

National Flating 
Company 

has an immcdiate opening for 
a capable 

S E C R E T A R Y 
Experienccd. 

But will 
graduate. 

Excellent opportunity 
conscicntous vvorker. 

Apply 

4600 W. Palmor 

for 

'''i.-i via nuolatinis darbas praluai 
M Ašį M \ K I I — IIAŠTININ K Kl 
Priimsime daliai- haipusią mokyk

lą. Malonios darbo sudypros. įvairios 
parriRos. r> dienas savaitėj; gausūs 
priedai. jauki 2 im-rpaiviu raštinė. 

Pamatyki te arl»a saukite ftthM 
Johnson. 

TKI-PAK Ml<;. CO. 
1712 N. Kilbournc 

AR. 6-3340 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimų 
skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
telefonu: Vlrginia 7-6640. 

consider trained 

Pleasant vvorking conditions, 
diversified duties. 

5 day week. 

Libcral emploec 
benefits. 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar esate susidomėję nuolati
niu darbu, kuris turi progų? 

PR0FESSI0NAL 
EQŪIPMENT COMPANY 
Turi vietą gabiai 

S T E N 0 G R A F E I 
Patyrus i , bet priimsime ga

bią pradedančią. Malonios da r 
bo sąlygos, įvairios pareigos, 
5 dienas savaitėje — darbinin
kams priedai. Atvyki te a rba 
šaukite asmeniškam pasikalbė
jimui. *• 

Fl lmor 4-7111 — 
COIumbus 1-8270 

1401 N. FIRST AVE., 

MAYWOOD, ILL. 
(Pietuose nuo Nor th Ave.) 

. . i -

AR JCS NORĖTUMĖTE 
EXTRA PINIGŲ 

MERGAITĖ - MOTERIS 
Dirbti 14 iki 15 Valandų \ Savaitę BENDRAS VALYMO 

DARBAS 
Geros Darbo Sąlygos; Ateives Priimamos 

Atvykite Dabar 

ILLINOIS ENGINE 
EXCHANGE 

817 WEST £ l s t STREET 

NIDA VASARVIETEI 
Skubiai reikalinga moteris 

virtuvei. Butas, maistas, geras 
atlyginimas. 

Kreiptis: 
Beverly Shores, Indiana 

arba šaukite: 
Michigan City 2-2711 

Mergaitec - Moterys 
KOKI DARB.y JCS JIESKOTE? 

• Darbą kuris yra įdomus, gerai įver
tinamas ir vertingas apylinkei? 

• Darbą kuris moka gerai per tą laiką 
kada jūs mokinatės. 

• Darbą kurio darbo sąlygos yra malo
nios. 

• Darbą su didelia kompanija kurioj 
dirba daug motery JŪSŲ tautos? 

BENDRAM DIRBTUVĖS 
DARBUI 

Visi darbininkams priedai — Nemokamai 
uniformos — Kafeterija 

Atvykite 

National Biscuit Co. 
2540 WEST POLK STREET 

B U S I N E S S S E R V I C E S 

Dėmesio Nuosavybės Savininkai! 
Mes vykstame bent kur į miestę arba 

priemiesčius 

SE\VER SERVICE & 
* RODDING SERVICE 

Šaukite Flllmore 3-1019 arba 
FIHmore 3-4667 

IRANK LLZZI . 1704 X. 13th A*rnuc 
Mclrose l*ark 

0\)R Mfefe 

•$S/lVjNG* 

H £ L P WAJVTED — VYRAI 

MERGAITES . . . MOTERYS 
18 IKI 35 — DIRBTUVES DARBUI 

l-mai Pamainai 7:30 v. r. iki 1:00 v. p. p. 
TRAL2IAI ATLYGINIMAS $1.39 PER VAL. PADIDINIMAS [ 30 D I E N \ 

2-tra Pamaina 4:00 p. p. iki 12:30 v. r. 

PRADŽIAI ATLYGINIMAS $1.51 Į VAL. PADIDINIMAS J 30 DIENI; 
Reikalinga du metai gimnazijos. Nemokamai uniformos, ligoninė ir 

chirurgijos planas. Geros darbo sąlygos 

Užmokamos Šventės. Kafeterija 

KRAFT FOOD COMPANY 
505 NORTH SACRAMENT0 

Šaukite: NE vada 2-0200 e\t . 453 

— 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Olis nori daugiau vandens Chicagai 
Paskutiniame skyriaus susirin 

kime valdybos sąstatas papildy
tas naujais nariais ir pasiskirs-

Vagonas milžinas 
Pennsilvanijos geležink. ben-

Chicagiečių grupe, vadovau- ~ ' 
jama Sanitary District preziden- gelis, C.« Lapenas, V. Gecevieius, 
to adv. Antano Olio, dar sykį P. Kūginis, J. Janušauskas, kun. 
kreipėsi į Kongresą, prašydama St. Šantaras, K. Gaižutis, R. 
priimti bilių, kuris numato pa- Stončius, A. Urbonas, B. Kuizi-
didinti Michigano ežero vandens nas, M. Dambrauskas, Ed. Za-
pervedimą į kitus Illinois .vals- barškąs, J. Pliažas, J. Virbyla ir 
tybčs vandens kelius. Pereitą 
trečiadieni visa grupe liudijo 
Kongreso Public VVorks pako-
misijoje, kuriai yra pavesta iš
studijuoti to biliaus teigiamas 
ir neigiamas puses ir jas praneš
ti Kongresui lig 1956 m. sausio čiulis, N. Binderis, P. Mačiulis, 
31 dienos. 

P. Laurinait enė. Po $4: A. Avi 
žienis, P. ir Iz. Stončiai. Po $3: 
J. Janušaitis, Rutkiene, O. Rim
kienė, V. Ripskis, R. Zigmanta-
vičius. 

Po $2: D. Krasauskienė, T. An 

nė Vaitkaitė — iždininkė. 

Batfo 91 sk. Valdyba 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 
Musių veislingumas 

Viena pora musių, pradedant 
j J. Kaunas, Z. Girdvainytė, J. | balandžio ir baigiant rugpjūčio 

liu- J u k R e v i č i u s ' D- Trimakas, A. Or m ė n es iu , galėtų tiesiog ir per 
loff, G. Krauzė, P. ir O. Šilai, R. s a v o vaikus pagimdyti 191,000,-
Kėkštas, Pr. Lukoševičius, Pr. ir 000,000,000,000,000,000 m u sių, 
J. Gudaičiai, H. Ludas, V. Mice- jeį? žinoma, jos visos gyventų, 
vičius, V. Adomaitis, J. Damoro- bet praktikoje musių produkci-

tis Atty. Albert D. Meserovv, d a s > A . Aleliūnas, B. Pankaus- j a tokio astronomiško skaičiaus 
atstovaująs visą eilę savininkų, kas, E. Radvilas, J. Valaitis, K. \ nepasiekia, nes musė turi daug 
turinčių žemės prie didžiųjų eže- Juodelis, Dirmeikis, A. Gailius, priešų, sulaikančių jos plitimą, 
rų. šio biliaus opozicijos liūdi- A. Vasiliauskas, J. Budrikas, T 

Bilių remiančioje grupėje 
dininkais buvo pats adv. A. 
Clis, Col. W. D. Milne, armijos 
inžinierių atstovas, ir chicagie-

ninkai buvo apklausinėjami ket
virtadienį. 

Illinois respublikono Jonas 
naujai siūlomas bilius numato 
trejų metų bandymo laikotar-

Milionas lapelių Kojelis, M. Jurgaitis, dr. J. Ba-
jerčius, V. Kaušienė, J. Žvirblis. 

Po $1 : B. Mažeika, A. Mažei-1 Prel. Ch. Curran, gyvenąs Ka 
ka, D. Stulpinas, O. Delmaučie- nadoje, Halifakse, N. S., aštuo-
nė, M. Sinkevičienė, G. Stefano- niomis kalbomis atspausdino 
vich, W. Liauba, A. Šakalys, L. į milioną lapeliu ir plačiai juos pa-

piui iš Michigano ežero į kitus Sabaliūnas, N. Sabaliūnas, A.! skleidė. Lapeliuose raginama 
vandenis nukreipti ne 1,000 kū- Gengulis, B. Pužauskas, A. Gry- dažniau sužadinti tobulos Dievo 
binių pėdų vandens per sckun- bauskas, St. Patlabaitė, A. Ne- j meilės aktą, nors ir tuo trumpu 
dę, kaip tai buvo ligi šiolei, b^t vardauskas, Valerto, V. Lukaus-
2,500 kb. pėdų, taigi visų 1,500 kas, St. Česnavičius, N. Abro-
daugiau. Kaip jau šio biliaus pri- mas, M. Staniulis, B. Yzellis, M. 
ėmimą palaikantieji chicagiečiai Girdvainienė, K. Girdvainis, V. 
yra apskaičiavę, tas visa plano Girdvainis, U. Girdvainis, U. Gri 
ištyrimas, kaštuos armijos inži- sius, A. Grisius, A. Grisius. P. 
nieriams nuo 50 iki 200 tūkst. Tomkevičius, E. Jurkynienė, Pr. palaimintasai Petras Aloyzas 
dol. ir dar apie 150 tūkst. fe- Ivanauskienė, B. Pupalaigis, A. Canel, pirmasis maristų vienuo-
deralinei valdžiai. Norkus, T. Mačaitkienė, E. Pret- lyno kankinys Okeanijoje. 

Adv. Olis pakomisijai pareis- i *dis, E. Abelkienė, A. Daukas,! 
kė, kad, priėmus naująjį įstaty- J- Geacani, Lapinskienė, Ch. Ma-j Ps ichologinis karas prieš 
mą, ypatingai pagerėtų padėtis t u l l s> Lamozunas, J. Vazgert, O : 

ty ta pareigomis šitaip: kleb. A J * a v e paleido į » P ^ * « ™ 
C[Martinkus dvasios vadas ir f i- ^ P ^ u l y j e prekių vagoną, 
nansų globėjas, kun. St. S a n t a , * * * * turbmmiams generato-

4 s J riams transportuoti. Sis vago-
r a s _ pirmininkas, Zuzana Gird a . f 

^- • AI • r> i * «t— ! nas yra triskart didesnis uz pa-
vainyte ir Algis Bakšys — vice- į . fc. i r . J į pirm V. Galnaitė — sekr., Pra- prastąjį prekių vagoną ir 30 Ke pinu., ^a. , , l i m o ^ i a y r a 5 k a r į u s didesne; 

tuščias sveria 250 tonų. Šis va
gonas — milžinas yra ant 32 ra
tų, padalintų į 4 grupes. 

Riebalai 
JAV gyventojai turi 500 mi-

lionų svarų riebalų, kurie ken
kia jų sveikatai. Ketvirtoji da
lis amerikiečių sveria perdaug 
ir norėtų savo svorio perteklių 
numesti. 

Žmonijos prieauglis 
Vidutiniškai imant, kasdien 

gimsta 37,000 naujų žmonių. 
Kasmet žmonijos skaičius paau
ga 20 milionų. 

Liemenes iš nailono 
Viena Philadelphijos firma ga 

vo įsakymą sustabdyti nailono 
liemenių, apsaugojančių nuo kul
kų, gaminimą. Įsakymas moty

vuojamas tuo, kad gangsteriai, 
gali pirkti tokias liemenes. Ko- ' 
rėjos frontas parodė, kad nailo
no liemenes tikrai apsaugo nuo 
kulkų. j 
REMKITE dienr. "DRAUGĄ M t 

W E E E M M A ' S C L U B 
Del Skaniausių Suniifštinių ir Gorimų Pagamintų pagal Jūsų Skonį 

Atvykite pas luus su savo draugais praleisti maloniai vakarą 
8701 B L T F A L O AVKNUE RKgent 4-9722 Chicago, Illinois 

E M M A L U C H K N E , savininke ir seimininke 

atsidūsėjimu: ,,0, mano Dieve, 
aš Tave myliu". 

Naujas šventasis 
Netrukus bus kanonizuotas 

prie Joliet, pašalinant tenai su Rudmantis, Peškys, Orentas, J. HSSS 
sidarantį nemalonų kvapą. Pa
brėžęs, kad, nors miestas ir tu-

Rientautas, O. Mironienė, V. Sau Amerikos Legionierių vadas 
liūs, B. Pakštas, J. Vinča, S. Levvis K. Gough, kalbėdamas 
Juodvalkis, J. Junkis, A. Maila, American Osteopatic draugijos 

ris geriausius kanalizacijos jren A n t a n a i t i s K Bertulis, K. Budė suvažiavime Conrad Hilton vieš 
gimus, vistiek vandenys 50-OU j u g ? A T o r n a u > A P u o d ž i u k a i t i s ? ž_ r e J k a l ą > k a d b-_ 
mylių nuotolyje esą neįeisimai L . Juodikis, A. Smolinskas,P. Fi 
užteršti. Todėl Sanitary District j a t o v a s A Bakšys, J. Karpienė, 
yra apskaičiavęs, kad nuleistino g. Sėmėnas, U. Lipčienė, E. Pe-
vandens minimumas turėtų būti telkevičienė, A. Mabaras, J. Kau 
2 tūkst. kb. pčdų, o kai bilius | nas, J. Monkus. 
numato 2,5 tūkst., tai dar ge
riau. 

Milne liudijo, kad siūlomas 
vandens nuleidimas neturėtų jo
kios įtakos navigacijai. Jis su
mažintų tik 1,5 inčo Michigano 
ir Huron ežeių vandens pavir

tų sudaryta nepriklausoma įs
taiga, kuri organizuotų psicho
loginį karą, planingą propagan
dą prieš Sovietų pavojų. 

61 metai kirpėju 
Harry Bruno išbuvo 61 metus 

Lietuviai, dirbantieji naktinėj 
pamanoj Gr. Lakęs Spring Corp. 
per N. Stankevičienę suaukojo: 
$28. Aukojo: S. Apanavičius,! kirpėju Chicagos miesto centre. 
P. Beinoras, J. Montvila, St. Gri- Sulaukęs 72 metų amžiaus da-
garavičius, P. Račiūnas, Al. K a - b a r iš darbo pasitraukė. Pasa-

. vaitis, P. Srugys, M. Valys, Rut- koja, kad kai jis pradėjo darbą, 
šių, ir apie 1 inčą nusestų Bne k a g B u o b a i t i s > L Barnius, J. u ž plaukų nukirpimą buvo ima-
ir Ontario ežerai. Adv. Meserovv š v a r a S ) B r P e t r a i l s k a s , P. Apuls; m a 15 Centų, o už nuskutimą — 
tvirtino, kad visa, kas sumazin- k i s ? G P a d a g a s ? j Daunoras, P.! 1 0 ct_ 
tų ežerų vandens paviršių, būtų Malinauskas, P. Karpavičius, B. j , ' , _ _ 
naudinga žemės savininkams. Steikūnas, J. Krupa, O Daškevi-1 ^ B ^ H ^ ^ ^ H I ^ 

Apie šią adv. A. Olio vadovau č i u S ) E Karoliūnas, O. Gedmin-
jamą delegaciją ir jos parody- taitė. J. Vaičiūnas, G. Budraitis, 
mus Kongreso komsijai plačiai ,0 . Kunkulienė, M. Macevičius, 
parašė Chicago Sun-Times savo Julius 

JUZEFĄ RASŽIMAS, 
p o t ėva i s J a b l o n s k a i t e 

Gyveno 12461 So. Grcen St. 

Suvalkų gu -

Mi ie l iepos 16 d., ] 9f>:i m.. 
S: lo vai. v a k a r e , s u l a u k u s 92 
m. a m ž i a u s . 

G imė Lie tuvo j , 
berni jos . 

Pas i l iko d ide l i ame nu l iūd i 
m e d u k t ė — Mar i jona Margis ; 
7 a n ū k a i ; 7 p r o a n ū k a i ; g imi 
naič ia i -— C h a r l e s ir A n t h o n y 
Ignatavič iu i ir ju še imos ir 
kiti Rimines, d r a u g a i ir pažį
s t a m i . 

K ū n a s bus p a š a r v o t a s 1:00 
p.p . B u k a u s k o koplyčioj , 10X21 
So. Mieh igan A ve. l a i d o t u v e s 
įvyks p i rmad . , l iepos 2i) d., iš 
koplyčios 8:45 vai. ry to bus 
a t l y d ė t a į šv. P e t r o ir Povilo 
pa rap i jo s bažriyčią, kur io je 
įvyks gedu l ingos p a m a l d o s už 
vel iones siehj. Po p a m a l d ų Ims 
n u l y d ė t a į šv. K a z i m i e r o k a 
pines . 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus: 

pranešime iš Washingtono. 

Chicagoje 
Balfo 91 sk. u/haigė vajy 

Dievo Apvaizdos parapijoj Bal 
fo 91 skyrius liepos 9 d. užbai
gė piniginį vajų šelpti likusius 
lietuvius Vokietijoje ir tą pačią 
dieną 7:30 vai. parapijos salė
je narių susirinkime skyriaus 
valdyba patiekė piniginio vajaus 
apyskaitą. Iš viso surinkta 
$540.50. Atskiri aukų rinkėjai 
surinko: kleb. kun. A. C. Martin 
kus $116 bažn. rinki., skyriaus 
valdyba $87.00, N. Stankevičie
nė $74, J. Janušaitis $65, A. Bak 
šys $21, M. Girdvainienė $20, K, 
Gaub ;s $15, K. Vilkas $15, G. La 

Po 50 et.: A. Bulkauskas, V. 
Ožekauskas, O. Filipūnas, I. Fi-
lipūnas, M. Filipūnas, K. Koprei-
šis, M. Zaunaitis, U. Zaunaitis, 
A. W. Paltanidė, E. Grisius, A. 
Grisius, J. Monkus, L. Daujotis, 
A. Ruokis, K. Rimkus, J. Sauno 
raitis. Po 25 et.: T. Krebycki, 
J. Martenask, Peterson. 

Balfo 91 skyriaus valdyba nuo 
širdžiai dėkoja visiems aukų rin
kėjams ir aukotojams. Ypatin
gai dėkoja parapijos klebonui 
kun. A. C. Martinkui už pravedi-
mą bažnyčioje rinkliavos ir žmo 
nių paraginimą nepamiršti liku
siųjų lietuvių Vokietijoje. Uo
liausia iš rinkėjų buvo Nata 
Stankevičienė, kuri užpildė tris 
aukų knygutes ir aukų lapą. Jur 

x 

. • **A OK i gis Janušaitis — naujas preky-penas $15, J. Karpienė $14 .2o , i b i n i n k a s > ^ ^ ^ ^ 
W. Liauba $11.75, F. Dobrovote- ^ k i m a g ^ ^ 

Bereckis $10, dr. J. Bajercius J^T. „ 
S10, J. Eigelis $9, B. Pankauskas l 

ir S. Lorence $7, U. Grisius $6.-/ 
25, K. Kupčinskas $6, A. Urbo-į f 
nas $5.25, L. Tijūnėlis $3, A. A 

PADĖKA 
H E L E N I N D R U L E N A S 

kuri mirė liepos men. 1 d., 1953 
m. ir tapo palaidota liepos 6 d., o 
dabar ilsis Sv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jai pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo ją 
j tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami 
jos pasitraukimą iš IVIŪSŲ tarpo, 
dėkojame mūsų dvasiškiems tėve
liams Rev. Meeal, kun. Gaučiui 
už atkalbėjimą rožančiaus koply
čioj ir palydėjimą į kapus, kun. 
Paškevičiui kuris atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jos sielą ir atgie
dotas egzekvijas. Dėkojame šv. Mi
šių ir gėlių aukotojams. 

Dėkojame laidotuvių direkto
riui A. Petkui kuris savo geru ir 
mandagiu patarnavimu garbingai 
nulydėjo ją j amžinastj, o mums 
palengvino .perkęsti nuliūdimą ir 
rūpesčius. Dėkojame grabnešiains 
Garficld Paš. Klubo nariams ir 
visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dė
kojame visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms; o tau miela 
žmona tesuteikia Gailestingasis 
Viešpats amžinąjį džiaugsmą. 

Nuliūdę lieka: vyras, Valerijo
nas, motina, brolis, seserys ir kiti 
giminės. 

MYKOLAS CHELES 
Gyveno 3044 So. Artes-an Avc. 

Tel. V Irgi n ia 7-0332 

IMire l iepos 16 d., 1053 m., 
12:25 vai. p .p. 

G i m ė Lie tuvoj . Ki lo iš P a 
nevėžio ap.skrieio. R a m y g a l o s 
pa rap i jos , Dauk.šynu. k a i m o . 

A m e r i k o j e išgyveno 40 m. 
P&Siliko d ide l i ame nu l i ūd ime 

m y l i m a ž m o n a -— O n a po t ė 
vais B u t k u s ; 2 s ū n ū s — E d -
\vard ir P e t r a s ; uošvis — K o n 
s t a n t i n a s B u t k u s : 3 švogrerkos 
— StcHa ISlaeijauskas, vy ra s 
W i l l i a m ; P e t r o n ė l e B u t k u s ir 
Mary Nodus, vy ra s J o n a s ; 2 
švog-er ia i—Konstant inas . žmo-

kna K a t h a r i n e ; Kazimierais, 
"žmona J^orainc B u t k u s ir jų 
še imos ir k i t i g imines , d r a u g a i 
ir paž į s tami . 

P r i k l a u s ė pr ie Ch ieagos Lie
tuvių Draugi jos . 

K ū n a s p a š a r v o t a s A n t a n o M. 
Ph i l l i p s koplyčioj , 3307 So. 
L i t u a n i c a Ave. La ido tuves 
įvyks p i rmad . , l iepos 20 d., iš 
koplyeios 8:30 vai . ry to bus 
a t l y d ė t a s j šv. J u r g i o p a r a p i 
jos bažnyčią, kur io je įvyks ge
du l ingos p a m a l d o s už vel ionies 
sieią. P o p a m a l d ų bus nu lydė 
t a s į šv . Kaz imie ro kap ines . 

Nuoš i rdž ia i kv ieč iame v i sus : 
g imines , d r a u g u s ir p a ž į s t a m u s 
da lyvau t i šiose la idotuvėse . 

Kul i i idę : žmona , s ū n ū s , uoš
vis, švogerkos , švoger ia i i r k i t i 
g imines . 

La ido tuv ių d i r e k t o r i u s An ta 
nas M. Phi l l ips . Te le fonas 
YArds 7-3401. ^ ^ 

^ 
^ 

This store is hcadąuarlcrs for the 

nalionally knoucn and ividcly preferred 

The amazing eonvertildo sofa tliat lools liko thc fine sofa i( is, 
sits likę ihc fine sofa it is, yct, at night, liccomcs a full-size, 
bed-high bed, \vith a onc-piccc, full-ppring-dcpth inncrspring 
mattressjlor absolute sleening comfoit. 

lt'sNEW! 
See a demonstration! 

11 an<Isomc,ex l re rnely 
rnodrni Chai!»c-typo 
i ' u l l m a n S I c e p e r . 
J^rnarl oxelu>ive de-
eign ineludes a con-
cealed etorage com-

f ar I ineiit for bedding. 
>ullmaii<>6fatnoiisone 

pirce ftill f»pringdeplh 
mnerspring mattress. 
W ide rangeof fabries. 
At t rac t ivc ly pr ieed. 

T h r eleverly eoneealed storape 
comuart uient is eonimodious 
mough to hold bedding. A vei y 
desirable eotn enienee. Be sure lo 
sce a dcniotislration. 

Tbis genuine Pulbnan inoderu lyjift 
Sleeper ftmks liko tbe fine sofa it is 
and sits likę a b#e sofa shovdd. (J«m-
taiiiš all e\eIu.-,i\"»Pullinan feaijurcs. %£., 
A real value. 

S2S3sQ0 į 

^398.00 

Kwbb#r/red ftoi'r fitling 
for odded t i l t ing com-
fc.-f Lo;*x (Rwbb«r) Top 
mattrett optionai of 
s,'ic.S//y higher coif. 

E t e r y stylė-rislit sofa 
iliuslmirti herc is act'.ta^y a 

i'ullman SlceĮter 

0 f, ^ y . ,*(y, >*«*,-"4 / W i V 

?% 

W/ 

% 

•:Jai6&i •^M<m 

"••'\'rV* . < - . 1 ' . ' 

«\m.*< 

'-'Nrt^-j 

7 Pullman Feafurc:: 
1 . First to combine a f ull-width, double bed with d c e p 

innerspring mattress and a highly slyled sofa. 
2 . A produet of leading furr.iiurfe stylists and sofa 

bed enginėers. 
3 . Knee-high sofa seat gives maximum sitting corr.fort. 
4 . Full-width bed at normai bed height from the 

floor. Adjustable pillow sopport gives extra length, 
Upholstery preteeted. 

5 . Pullman full-spring-depth innerspring mattress, a l l 
in one piece. No breaks, or hinges. 

6 . Easier to open and elose. Veivet smooth, one-
moiion operat ion. 

7 . Mattress easiiy removed for turning and airing. 

^ - ž - . . . . 
« A . *<«;>; 

4, 

Ha •šaooKe R egettc y 
^Todel Pullman SfcMficr. A sofa 

von*!! be prnud of anytisi*. A l>ed for 

! 
terfact eleepiog comibit. 
ee thift unu«ual value. 

$218.00 

Vrrv smnrt looLtng 
Pidlinan ."*irep< r der-ign \% i lbpop-
ular buKttil Ittlled baek and at-
taebcd pillow artus < ''• «-••«» mš 
neue-J fabrir= and S4O8.0O 
MUMTk. IViee. 

See our wide renge of fine Pullmcn 
fabr ies . Choose just thevery thingyou 
wont from America s finesf end newest 
disptay o f style-right petterns ond 
latest fashion-opproved decorator 
t o l o r s . Ask t o s e e t h c P u l l m a n 
SAMFLER of lcr<;e-size swatches. 

Choose a 

'• PVLhMAN 
FCR ENDURJNC CHARACtrit AND COMFOIT 

*I.M.Reg. 
•4H 

Atdara: piriuatliriiio ir ketvirtadienio vakarais 

iki 9:30 valandos P. M. 

S E K M A D I E N I A I S UŽDARYTA 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 SOUTH HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 
^ ^ 

leliūnas $3, Ed. ir Alb. Čepulio-
niai $1. 

Atskiri asmenys aukojo: Ona, 
Juozas ir Juozas Jr., Liubinskai 
$45, Šv. Vardo Draugija $25, E. 
Rudytė $20. Po $10: Liet. Bcn-
druomonė, A Stankus, A. Lc-
parskas. Po $8: F. ir J. Dobro 
volskiai ir K. Vilkas. Po $5: O 
Petrauokienė, K. Gaubis, J. Ei-

TAUPYKITE 

~> 

ATEIČIAI. PASIDĖKITE TAUPOMUS PINIGUS į CHICAGO 8AVW«8 AND LOAN ASSOCIATION, KUR 
KIEKVIENA SANTAUPA PILNAI APDRAUSTA IKI $ 10,000 BY AN AGENCY OF THE U. S. GOVERNMENT 

KUR tamsta pats gali atlikti visus savo ir savo šeimos finansinius reikalus. 

KUR 30 metų patyrimas užtikrina visiems saugų ir teisingą patarnavimą. 

: ^ 

^ ^ 

*Ę$EM 

• ^ 

KUR visada buvo ir yra išmokamas aukštas dividendas. 

KUR pinigai buvo ir yra išmokami pagal reikalavimą. 

Taupykite šioj tvirtoj, turtingoj, lietuviškoj finansinėj įstaigoj. MCSŲ TURTAS YRA 12,000,000.00 DELERIŲ. Del paskolų geresnėm sąlygom, perkant arba statant namą, visada pasimatykite su mumis. 

CHICAGO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION • J O H N P A K E L > ******** • 6234 s i V e * * . Ave. • Td. : GRovehiii 6-7575 
VALANDOS: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 iki 4 po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 iki S. Trečiadieniai uždarytą vicą dieną. Šestad. nuo 9 ryto Ua%po pietų. 

& 
3= 

. 
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, liepos 18, 1953 

X Vyskupas Vincentas Briz-
gy<» ir vysk. Vincentas Padols-
kis, lydimi kun. Ign. Albavi-
čiaus ir kun. dr. J. Vaško, MIC, 
išvyko susipažinti su vakarinė
mis valstybėmis ir te*n gyvenan
čiais lietuviais. Rytoj yra šv. 
Vincento diena ir ta proga mū-
sų varduvininkus Ekseelencijas, 
nepasiekiamus Chlcagoje, svei-
k.nam.- šio laikraščio skiltyse. 

X Sveikiname visus Vincen
tus ir Vincentas varduvių pro-
«',';, J i j tarpe ,,I.aivo" redaktorių 
kun. V. Parulį, MIC, broli V. 
Žvingilą, MIC, ir V. Mntikiūną, 
dirbančius „Draugo" spaustu
vėje. 

ganizuoti 

CHICAGOS ŽINIOS 

X Visi Chicagos lietuviai, or-
ir pavieniui, dalyvau

ja Dariaus ir Girėno tragiško 
žuvimo 20 m. nukakt es minėji
me, kuris šį sekmadienį, liepos 
19 d., Įvyksta Marąuctte Parke 
prie didvyrių paminklo. Iškil
mių pradžia 2 vai. Dariaus ir 
Girėno minėjimo komitetas kvie 
čia visus susirinkti dar prieš 2 
vai., kada prasidės didžiulis pa
radas, dalvvaujant lietuvių le- , . 

• • , iLr\ • • cnigano ežero vandens paviršius 
giommnkams ir l iet orgamzaci- .. ° ^ B U a 

-T TT-T šiuo metu yra gerokai pakilęs 
joms su savo vėliavomis. Vėliau J & paivu^. 
prie paminklo bus pačos iškil
mes, dalyvaujant žymiems lie
tuvių ir amerikiečių kalbėto
jams Renkamasi prie 07 gt. ir 
S<». YVestern Avenue. Ši vic 
yra visų Chicagos lietuvių sus 
tikimo vieta š] sekmadieni. 

KAS. KĄ IR KUR 
D E M E S I 0 ! padarys Salomėja Xarkėliūnaitė 

ir P. Cibulskis. 
Važiuojantieji į TT. Mari JO- Visi lietuviai (senau ir nau-
n ų g e g u ž i n ę g a l i v a ž i u o t i ja i a tvykę) prašomi skaitl ingai 

šiais traukiniais 
Burlington traukiniai išvyks

ta iš Chicagos iš šitų stočių to
kiu laiku: 

Ilalsted St. ir 1G gt.: 9:50 ir 
11:25 ( ryte) ; 12:40 ir 2:10 (po
piet). 

dalyvauti. Iniciatoriai 

— Smagią gegužinę liepos 26 
4. ruošia šv. Kazimiero seserų 
rėmėjų 2 skyrius. Gegužine 
įvyks Ryan VVood — 87 ir YVes-
tern Ave. Visi kviečiami daly
vauti ir tuo paremti rengėjus. 

Westem Ave prie 18 gt.: 9:53 ~ , . . . .T. ... -
H _ .J . .. - ~ Pelnas skiriamas v lenuolyno ir 

Maria Highsehool skoloms išmo 
keti. 

ir 11:28 (ryte) ; 12:43 ir 2:13 
(popiet). 

Cicero Ave. prie 26 gt.: 9:53 
\ ir 11:33 ( ry te) ; 12:48 ir 2:18 

(popiet) 
Važiuojantieji turi išlipti r e n « i a ' ' ' Š M " - 0 S *•_ ^ gužinė 

— Keistučio Klubas gegužine 

Kasmet prie šio Dariaus ir Girėno paminklo L>.rquette Parke rinkdavosi dešimtys tukscancių^ 
Chicagos lietuvių pagerbti atminimą diuvyrių; savo drąsiu žygiu ir tragiška minima išgarsinusių 
Lietuvos vardą visame pasaulvje. Ir šiemet, se.f.nadienj, liep. 19 d., Chkugos Lietuva cia juos mini 

Michigano vanduo 
Chicagiečiai pastebi, kad Mi-

Laivyno architektas ir Didžiųjų 
Ežerų grupes specialistas H. Mu 
sham, išstudijavęs vandens ly
gio duomenis, kurie yra žym mi 
kasdien nuo pat 1860 metų, pri-'ta _. 

Prieš saulinimąsi 
Amerikos Osteopatines drau-

i gijos suvažiavime dr. A. Skar- yra linkęs įsivesti butų apšildy- j pramogos 

W k S kieno ske l e tas d i n ° p e r s p ė j ° ' k a d k e P i n i m a ^ i s ™ą d U J ° m i S ; ^ ^ e k . ? ? o m i f i i Dalyvaukite šiame išvažiavi auseKe Kieno SKeieias i s n i l l 5 i p W P n j , ika R Haivkns Fisa. kiau ir patogiau: nereikia ne- _.. „_*_,__.,. «*- ,:^„„ix 

vyks Liberty G rovė, Dambrąus-
ko sode. Pradžia 2 vai. pop et. 

— Marquette Parko namų 
savininkų organizacijos susirin
kimas įvyko birželio 25 d. Pir
mininkavo J. Balčiūnas. Nutar
ta rudenį surengti vakarą, ku
rio komisijon išrinkta J. Dubins 
kas, B. Vaišnorius ir A. Finai-

gužine įvyksta rytoj, liepos 19 į tis. Susirinkime aptaria organi-
d., 1953; šv. Mišios bus laiko-!z acijos reikalai. Svarbiausias nu 
mos 12 vai., todėl lankytojai , tarimų — nekelti nuomos dau-
gali išklausyti Šv. MišLs ten. ;gį a u kaip 10 proc. 

West Hinsdale stotyje. Čia 
tlauks TT. Marijonų automobi-
! lis, kuris gabens lankytojus į 
ūkį ar seminariją. 

Važiuotojai galės grižti iš 
YVest H'.nsdale stoties šiomis va 
landomis: 5:35 (popiet) ii 
(vakare). 

6:55 

Kaip žinote, TT. Marijonų ge 

Apšildymas dujomis 
Chicagos gyventojai daugelis Ūkyje veiks virtuve ir bus kitos 

saulėje yra paikas dalykas. Esą, 1 me — sušelpsite gražią lietuviš-

— Suvalkiečių D-jos choras 
savo pusmetiniame susirinkime 
nutarė dalyvauti SLA 134 mo-

Indianos kopose atrastas mo- beveik v:enintelis vertingas da- š i o t i n e i kuro, nei pelenų. Jau T " i - ^ L - . T R Marijonu S e m i - i t e r ų k u o P o s parengime, kuris 

nariją. terš skeletas išaiškintas — tai lykas iš jo tai abejotinos vertes 110,000 butai turi tokį apšildy 
'liekanos Thelmos Stanley, 49 kosmetinis laimėjimas — tas va m a , o su naujai įvedamais nuo 
m. amžiaus, iš Maywoodo. Ji bu dinamas sveikos išvaizdos parų- gegužės mėnesio — jų bus 130,-
vo žmona pašto tarnautojo Hal- davimas. Tačiau ilgainiui net ir 000. Dabar Peoples Gas Light 
lie Stanley, dabar gyvenančio grožio jieškotojai praranda gro and Coke Co., kuri tą apšildymo 
7329 Jackson, Forest Park. Vy- ži, nes saules spinduliai suardo būdą parūpina chieagiečiams, I t a i n - j c * " 2 '3 w Street Kr Wes 
ras policijai papasakojo, kad jis odos tepalų sistemą ir rankos padavė prašymą Illinois K o m e r - ( t c r n A v e ^ į v y k t a steigiamasis 

rugsėjo 13 d. ruošiamas J. Lie-
i 

i pos sode. Taip pat choras da-
— West Side l i e t ivų dėme- j ty**** ir Mot. Apšvietos D-jos 

siui. Liepos 18 d., šeštadieni, gegužinėj rugsėjo G d. L epos 
3 vai. p. p. Lenartavieiaus sve-

ėjo išvados, kad čia turi jtekos ! ̂ ^ pasensta , cijos Komisijai, kad ta leistų ši-1 A m e r i k o s Lietuvių Bendruome-

X Juozo Bud riko radijo kon-

saulės ir jos satelitų priartėji
mas ar nutolimas nuo žemės ir 
dėl to kitėjanti gravitacijos j3-

testas, trukęs net šešias savai- g a . Michigano ir kitų artimų di-
tes, pasibaigė. Jame dalyvavę džiųjų ežerų vandens paviršius 
asmens laimėjo įvairių dovanų pulsuoja kas 22.75 metai. Tas 
per 2 tūkst. dol. sumai. Pa1 s specialistas skatina pravesti 
namų rakandų krautuves savi- vandens kontrolę, kad vandens ji pati sau gyvybę atėmusi ir 
ninkas J. Budrikas, 3241 So. paviršius tesvyruotų tik coliais, j palikusi raštelį, kurį jis išsau-
Halsted S t , kaip patirta, tuo 0 nepadidėtų iki šešių pėdų, jgojes, pramatydamas galine as 

mą buvo uždėjęs geležines plokš Ta odos specialistas net tvirti- t o k J apšildymą įvesti dar į 23,- n č s W e s t s i d e apylinkes 
teles ties kulnimis ir pirštais, na, kad ypač blondinams yra 0 °0 b l l l u - J c i g « šis leidimas bus j r i n k į m a s . 

SUSl-

Ir prie skeleto rastuose batuo- pavojus ilgiau saulėje kaitintis. I duotas, tai dar liks 93,000 žmo-
se kaip tik ir yra tokios plokš- Tokie asmenys gali gauti rimtų n i u ' k l i r i e t o k i o apšildymo savo 

Informacinius pranešimus 

26 d., Onų vardadienio proga, 
choro nariai nutarė surengti 
privačią išvyką. Informacijų Jto 
išvažiavimo reikalu kreiptis į 
choro sekr. O. Svirmickas, tel. 
Hemlock 4-0290 ar pas k fus 
valdybos narius. 

teles. 
Velionės sūnus tvirtina, kad 

kontestu patenkintas. Mūsų 
laikrašč o bendradarbiui jis pa
reiškė: „Man malonu, kad daug 

kaip tai darosi dabar. Mokslinin | kilti komplikacijas. Visdėlto lie
kas tvirtina, kad nors dabar ka daugelis mirties aplinkybių 
vandens paviršius pakilęs, vis- j neišaiškintų ir policija jos vyru 

šimtų mano tautiečių šiame kon | tiek jis yra dar nukritęs 2.54 pe , uždraudė išvykti iš Cook apskr: 
teste dalyvavo, bet dar malo-: dų nuo 1893 metų, kai armijos j ties ribų ir, reikale, atvykti toli-
niau, kad turėjau progos juos; inžinieriai prakasė St. Clair ka-įmesniam apklausinėj mui 
kuo nors apdovanoti''. J. Budri-1 nalą, kuriuo nubėga vanduo. 
ko radijo programa, kai vyko; .. . mM . 

J ! . , Daugelis nori, kad Michigano 
kontrstas, buvo ypatingai dau-| . 1_A> ' .° 

ežero vanduo butų žemesnis, ne 
apsemtų tiek pakrančių, ne
griautų krantų ir įtaisų, bet iš 
kitos pusės daugelis prieš tai 

X Kultūros Tarybos iniciaty-; protestuoja, nes nuleidus dau-
va liepos mėn. sušauktuose dvij giau vandens pasunkėtų navi-
ju' ])osėrlžiuose, kuriuose da- gacija, pietuose gal net įvyktų!" 
ly Lietuvių Teatro Chica : potvyniai į tą pusę nuleidus 
goję valdybos nariai: aktoriai daug vandens ir užsiterštų Illi-
P. Mačys, O. Petravičiūtė, reži-;nois upė.-
šoriai ir aktoriai A. Rūkas, V. 
Valiukas, G. Vel čka, Jaunimo 

gelio klausoma. Ji, kaip žinia, 
transliuojama ketvirtadieniai 
nuo 6 iki 7 vai. vakare. 

Didžiausias ir mažiausias 
kiaušinis 

Illinois valstybės muzėjuje 
yra saugomi didž.ausias ir ma
žiausias paukščio kiaušiniai. 
Jau yra išnykęs paukštis, kurs 
dėjo pasaulyje didžiausius kiau
šinius. Tai buvo aėropyorn s. Jo 

odos ligų, jų tarpe ir veži. 

Perkels priešlėktuvinį 
dalinį 

Ties Planetariumu esančiame 
Mcigs aerodrome, šiaurinėje ne
didelio pusiausalio dalyje, yra 
įsikūręs priešlėktuvinis dalinys. 
Jam čia susidaro pavojus nuo 
dažnai per jį besileidžiančių lėk 
tuvų, o gyventojams nepatogu
mas, kad užima gerą dalį aikš
tės prie pat paplūdimio. Svars
tomas klausimas šį priešlėktuvi
nį dalinį nuo 12 gatvės paplūdi
mio iškelti kitur. 

Elektroniniai įtaisai golfe 
Pirmą kartą Chicagojc buvo 

panaudoti elektronniai įtaisai 
golfo aikštėje Olympia Country 

butams nori gauti. 

Nauįa kukurūzų rūšis 
Illinois universiteto specialis

tas B. L. Weaver įstengė išau-

Prašo kraujo Suorganizavo 4 milionus 
Veteranų Hines ligoninė pa- Kun. V. Colgan dar 191G me 

prastai kąs mėnesį turi ap e tais buvo arti mirties. Penki gy-
300—400 savanorių, kurie au- dytojai jam pasakė, k d jis il-

tokią naują kukurūzų ; koja kraujo. Dėl atostogų jų giau negyvensiąs, kai}) pusę me 
(kornų) atmainą, kurios grūdus Į skaičius sumažėjo iki 50. Kadai tų, ir tai tik tuo atveju, jeigu 
ginti 

atitinkamai pakaitinus jie spro-
gę (popcorn) išsiplečia 38 kar
tus didesni negu 
dydis. 

jų normalus 

kiaušiniai buvo didesnio kaip Gub. Buvo įtaisytas radijo su 

Išvyko į jamboree 
Net 315 Chicagos skautų su 

savo vadais išvyko į skautų jam 
boree — visos JAV skautų sto
vyklą Newport Bcach, Califor-
nia, kur suvažiuos apie 50,000 
skautų, sudarydami savo mies
telį. 

Del degtines prarado darbą 
P. J. O'Malley, 53 m. amžiaus, 

gyvenąs 7606 Wood St., prara 

Teatro atstovai D. Velička, Ka
valiūnas ir Kultūros Tarybos 
prezidiumo narys muz. A. Na
kas, buvo svarstomi aktualu i 
nuolatinio Chicagos Lietuvių Te 
atro steigimo reikalai. Taip pat 
buvo nutarta Jaun'mo Teatrą 
sujungti su Suaugusių Teatisu 
Chicagoje ir teikti jam visoke
riopą paaglbą. 

X Frank ir Benetos Cicėnu 
neseniai įsigytoji maisto pro
duktų krautuvė, 4544 So. Cal -
fornia St., vis labiau įgyja su
sidomėjimo Brighton Park ir ki
tų Chicagos miesto dalių lietu
vių tarpe. Visi gėrisi lietuv š-
kais sūriais, varškėčiais ir ypač 
lietuviškais pyragiukais, kurie 
kepami šeštadieniais. Beneta 
yra vietos veikėja ir „Draugo" 
ilgametė, korespondente. 

X Sofija Stasiulionienė, grį
žusi iš atostogų, susirgo širdies 
liga ir paguldyta University of 
Illinois Research Hospital. Ta 
ligoninė yra 1819 W. Polk, o ji 
guli 335 kambaryje. Pažįstami 

pėdos ilgumo ir 13 colių platu- ^ s i ek imas su golfo lauku ir m -—^ , r 

mo. Juose tilpo 13 kvortų skys • i klubo patalpose esančiais žmo- ! do teismo bailifo pavaduotojo 
— - = - : čių ir jie svėrė apie 17 svarų. nemis ir šie per radiją nuolat darbą ir turės atsakyti teisme 

X Stasys Mikalhikas, buvęs Paskutiniai jų palikuonys išny- ^uvo informuojami kas kiek gol už vairavimą automobilio bū-
Lietuvoje laikraščių redakto- ko 2,400 metų Madagaskare. Vi i f0 žaidime pasivarė. nant girtam. 
rius, žurnalistas, šiuo metu gu- šame pasaulyje tėra išlikusių1 

Ii šv. Antano ligoninėj (Califor- gal tik apie 30 jų kiaušinių, 
nia gatvė) 300 kambaryje. Ope-; Mažiausius kiaušinius deda 

Įvairios Žinios 
Boikotuoti rusų prekes! 
Vienas iš už geležinės uždan

gos pabėgęs lenkas pasakoją, 
kad rusams desperat škai rei
kia kaikurių prekių, be kurių jie 
negali įvykdyti savo gamybos 

raciją sėkmingai padarė dr. Tu-
masonis. 

X Ona Paplauskiene, gyv. 
2321 So. Hoyne, šiomis dieno
mis minės savo 88 gimtadienį. 
Ji ruošiasi dalyvauti T.T. Mari
jonų Bendradarbų Draugijos iš 
važiavime Hinsdale, 111. 

X Mokyt. Pijus Venslova su 
šeima išvyksta atostogų į Be-
verly Shores, Ind. Pailsėjęs vėl 
žada aktyviai įsijungti į visuo
meninį gyvenimą. 

X Dr. Antanina Mačiuikiene 
grįžo iš Washington, D. C. Ji 
daro žygių, kad dantų gydyto
jams būtų pripažintos teisės ir 
leidžiama verstis praktika. 

X Juozas Jurevičius, spaudos 
bendradarbis, išvyko atostogų. 
Laukiama jo įdomių straipsnių. 

X Vytautas ir Irena Linar-
kviečiami aplankyti asmeniškai tai grįžo iš atostogų, kurias pra 
arba laiškais. I leido Kanadoje. -

kolibris, mažiausias paukštu
kas. Jis nėra išnykęs ir jo kiau 
šiniai tėra tik kaip pupelytės di-

1 durno. Lizdą jis susuka iš vora
tinklio ir padeda du kiaušinėliu. 
Iš jų išsiritę paukštukai būna 
bitės didumo. 

i 
Kiek kur suvalgo mėsos 
Illinois Žemd'rbystės kolegi

jos profesorius W. Wills skel
bia, kad jo surinktais daviniais 
— JAV per metus žmogus su
valgo 144 svarus mėsos, Urag-
vajuje — 235 svarus, Argenti
noje — 200 svarų, Naujoje Ze
landijoje — 238, Australijoje 
— 219 svarų. Užtat daugelis Eu 
ropos gyventojų labai mažai mė 
sos tegali panaudoti. Pvz. Itali
joje kiekvienas žmogus viduti
niškai tesuvalgo 31 svarą mėsos 
per metus, o Graikijoje — tik 
23. Prieškarinėje Rusijoje mė
sos buvo sunaudojama po 43 
svarus per metus. 

gi ligoninei reikia net 45 pančių labe ; .amiai užsilaikysiąs. Tai 
per dieną turėti atsargoje, jei patyręs kun. Colgan padarė įža-
visos ir nebūtų suvartotos, tai dą: jeigu išgysiąs, tai 1 kusią 
prašo, kas gali kraujo duoti. savo gyvenimo dalį pašvęsi?s 

visiškai Marijos tarnybai. Ir jis 
išgijo. Pildydamas savo įžadą, 
jis ėmė organizuoti Mėlynąją 
Fat :mos Marijos Armiją, kuri 
dabar jau turi keturis milionus 
narių. Liepos 12 d. įvyko tos or 
ganizacijos kongresas Newarke. 

Įsakymas rašytojams 
Lenkijos komunistai įsakė ra 

planų. Jeigu krikščionškasis pa- šytojams, kad jie lenkų komu-
saulis imtų boikotuoti rusų ga- nistinėje spaudoje žodį Dievas 
minius, atsisakytų juos pirkti, rašytų iš mažos „d". Pirmiau-
juos transportuoti, tas rusus s į a toji naujybė įvesta „Trybu-
daug daugiau paveiktų, kaip* n a Ludu4', lenkų komunistų diei 
įvairios kad ir gražios kalbos. raštyje. 

Didžiulis Marijonų Metinis 

GRAŽIAME MARIJONŲ ŪKYJE 
Prie Hinsdale, Illinois 

Sekmadienį, liepos mėnesio 19-tą diena, 1953 metais 
Pas isveč iuoki te šu Tėvais Mar i jona is g r a ž i a m e 

ūkyje pr ie seminar i jos , k u r r a s i t e veš ius sodus i r t a 
kus ; pas iž iūrėk i te g raž ių gyvul ių ; pas iva i š ink i te ska 
n ia is ūk ies va lg ia i s ; pas idž iaugki te graž ią ja g a m t a . 

A tvyk i t e anks t į i šk lausyki te Šv. Mišių 12:00 
va i . ; ap l ankyk i t e Tėvų Mari jonų l ietuviškąją semina
riją. 

Specialus au tobusa i v y k s t a iš įvair ių Chicagos pa

rap i jų ; pas i t e i r auk i t e apie J ū s ų kolonijų i švyk imus 

p a s TT. . Mari jonų skyr ių valdybą. 

Kviečia v i sus 

Tėvų Marijonų Bendradarbių Draugijos, 

Chicagos Apskrit is 


