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STREIKAS PRIEŠ 5 GELEŽINKELIU BENDROVES 
Lietuvoje Mirė Kun. P. Andziulis, MIC 
Šiandien Jis Laidojamas Marijampolėje 

f 
PO DEVYNIASDEŠIMT MINUČIŲ IŠGELBĖJO 

Gauta skaudi žinia, kad skaistų idealizmą bei aukos 
Lietuvoje, Marijampolėje, kupiną veržlumą, 
birželio 20 d. mirė kun. Pijus Į Kartu su kun. Cikota, 
Andziulis, MIC. Jis laidoja- MIC, kun. P. Andziulis yra 
mas Marijampolėje šiandien, aplankęs daugumą Amerikos 
birželio 23 d. lietuvių parapijų. 

Kun. P i j u s Andziulis, Į Marijone į Kongregaciją 
MIC, gimė 1870 m. balan- tėvas Andziulis įstojo 1918 
džio 14 d., taigi buvo pabai
gęs 80 metų. Birželio 9 d. jis 
atšventė ir savo kunigystės 
auksinį jubiliejų, nes buvo į-
šventintas kunigu 1900 m. 
birželio 9 d. 

Lietuva ir Amerika jį pa
žino kaip uolų, Dievo ir žmo
nių meile deganti kunigą pa-

m. ir pirmuosius įžadus pa
darė 1919 m. lapkričio 1 d. 

Paskutiniais savo gyveni
mo metais tėvas Andziulis 
ėjo sunkias pareigas nepa
prastai sunkiais jo patriotiš
kai širdžiai laikais — buvo 
pavergtos Lietuvos Marijo 
nų vadas — provincijolas. 

mokslininką ir misijonierių. 
Jis drąsiai kovojo su carų Už jo sielą šiandien mel-
Rusijos priespauda ir jos ru džiasi visa Marijonų Kongre 
sinimo bei pravoslavinimo už gacija. Tėvų Marijonų Chi-
mačiomis. Jaunimo ir suau
gusiųjų buvo mylimas už drą 
są pasakyti tiesos žodį kad 
ir labai galingiem ir už savo 

cagos namo koplyčioje laiko
mos pamaldos už mirusi. Am 
žiną atilsi suteik jo sielai, 
Viešpatie! 

Sekmadienį Žada Streiką Iešmininkai 
Kiti Žadą Streikuoti Liepos 15 D* 

Jim Siskr, 14 metų, Įklimpo j griovį Denveryje, GoJo., ir vos neprigėrė. Po 90 minučių berniukas ugniagesių 
buvo išgebėta*. (Acme) 

CHICAGO, birž. 22.—AFL 
iešmininkų unija pradeda 
streiką sekmadienio r y t ą 
prieš 5 vakarines ir vidurva-
karines geležinkelių bendro
ves. Streikuos 4,000 iešminin 
kų prieš šias geležinkelių 
bendroves: Rock Island Li
ne, Chicago Great Western, 
Great Northern, Western 
Pacific ir Denver and Rio 
Grande Western. 

Iešmininkai reikalauja mo 
keti už 40 valandų darbo sa
vaitę kaip už 48 darbo va
landas. 

Liepos 15 d. nutarė strei
kuoti kitos dvi geležinkelie

čių unijos: Order of Rail-
vay Conductors ir Brother 
įood of Railroad Trainmen. 
Rezidento paskirta tyrinė
jimo komisija atsisakė siūly-
:i pakelti jiems atlyginimą, 
"sį komisijos žygį jie vadi
na tikru įžeidimu ir savo gin 
čą su bendrovėmis nutarė iš
spręsti streiku, jeigu jų rei
kalavimai nebus patenkinti. 

Valdžios tarpininkavimo 
Įstaigos pareigūnai atvyko i 
Chicago pabandyti sutaikin
ti iešmininkus su bendrovė
mis ir paskutinę minutę iš
vengti streiko. 

Nuomų Kontrole 
Lieka 6 Mėnesiams 

WASHINGTON, birž. 22. 
— Kongresas galutinai pri
ėmė butų nuomos kontrolės 
įstatymą, pratęsianti butų 
nuomos kontrolę iki 1950 m, 
gruodžio 31 d. Po to Jjkiko 
butų nuomos kontrolė galės 
būti tik ten, kur vietinės val
džios organai ar gyventojai 
visuotinu balsavimu už tokią 

- kontrolę pasisakys. Įstaty
mas jau pasiųstas preziden
tui pasirašyti. Manoma, kad 
jis jo nevetuos, nors jis pre
zidento ir nepatenkina — jis 
norėjo butų nuomų kontro
lę pratęsti vieniems metams, 
o gavo tik 6 mėnesius. 

Atsisakę Kabėti 
Turės Eiti Už Grotu 

WASHINGTON, birž. 22. 
— Atstovų rūmų antiameri-
kietinei veiklai tyrinėti ko
misija nutarė traukti teis
man už kongreso įžeidimą 
visus liudininkus, kurie yra 
atsisakę Atsakinėti į komisi
jos narių klausimus liudiji
mo metu. 

Pirmą seriją apkaltintųjų 
sudarys 39 asmens, kurie at
sisakė duoti parodymus tyri
nėjant komunistu veiklą Ha-
waii salose. Spėjama, kad į 

Kongresas - Daugiau, 
Prezidentas Mažiau 
WASHINOTON, birž. 22. 

— Kongresas pasisakė už 70 
aviacijos grupių, bet prezi
dentas vakar spaudos konfe
rencijoje pasisakė tik už 48 
grupes, nes daugiau šiuo me 
tu negalįs pakelti valstybes 
biudžetas. Prie aviacijos pa
didinimo riekia eiti pamažu. 
Kitų metų biudžete preziden
tas prašė pinigų tik 48 avia
cijos grupėms ir prie to nu
sistatymo pasilieka ir toliau. 

Sovietu Liūnai vėi /^ y . s. Atiduotų Laisves Varną 

R. Vokietija Atsisukę 
Sudetų Žemiu 

BERLIN, bir 
želio 22. — 
R. Vokietijos 
k o munistinė 
v y r i ausybė 
uoliai atiduo
da visiems 
k a i mynams 
visas žemes, 
dėl kurių ka
da nors yra 
su jais buvę 

Kleraent Gottwsld k o k i ų g i n č ų . 
Neseniai "atidavė" lenkams 
Sileziją, buvusį koridorių, 
dalį Prūsijos su Štetino mies
tu, o dabar Pragoję atsisakė 
teisės sugrąžinti kada nors 

BERLIN, birž. 22. — So
vietų kovos lėktuvai pradėjo 
šaudyti į taikinius, esančius 
visai netoli tarptautinio ko
ridoriaus, jungiančio Berlyną 
su V. Vokietija. Tas kelias 
yra vienintelis, kuriuo vyks
ta alijantų susisiekimas au
tomašinomis su Berlynu ir iš 
jo. 

Alijantų pareigūnai Berly
ne skelbia, kad iš lėktuvų į 
taikinius leidžiamos kulkos 
gali lengvai pasiekti patį ke
lią ir padaryti nemalonumų. 
Sovietai apie šaudymų tikslą 
nieko nėra pranešę ir alijan
tų pareigūnai skelbia, kad tai 
yra naujas mėginimas ali
jantų nervų. 

tą sąrašą įeis ir Amerikos j 2 mil. vokiečių į vadinamą 
kompartijos laikraščio Daily Sudetų kraštą. 
Worker redaktorius P. Bart. 

Tos sritys buvo atiduotos 
Vokietijai 1938 m. vadinamu 
Miuncheno susitarimu, kuria 
me dalyvavo Vokietijos, Ita-
lijos, Prancūzijos ir Anglijos 

FlIipinŲ Partizanai atstovai. Po karo Čekoslova
kijos vyriausybe apie 2 mil. 
vokiečių iš tų sričių išvarė, 

i atimdama visą jų turtą ir nie 
MANILA, birz 22.-Fihpi- k o ^ u i neatlygindama. Da

nų partizanai, vadinami Huk . _, - . . . ... . 
balahap, palaiką nuolatinį ry b a r R ' Vokietijos vyriausy-
sį per radiją su Kinijos ko- ** paskelbė, kad sis klausi-
munistais. Užmuštų partiza^mas yra visai baigtas. Nie-
nų tarpe jau rasta daug ki- ko nepranešama apie atly-
nų, kas rodo, jog partizanų ginimą už prarastą turtą. 

kuris sėdėjo rankas susinė
ręs ir neatsakinėjo nė į vie
ną klausimą. 

:iliping Partizanai 
Kominformo Žinioje 

eilės papildomos slaptai iš Ki 
nijos atvykstančiais partijos 
nariais. 

Hukbalahap susikūrė Ja
ponijos okupacijos metu ko
vai su japonais, bet paskui 
pateko komunistų vadovy-
bėn ir tebetęsia kovą prieš 
savo krašto tvarką. 

Čekoslovakijos komunistinei 
vyriausybei yra malonus lai
mėjimas ir Klement Gottwal 

Paryžiaus Pasitarimu 
Bandymo Valanda 

PARIS, 'birž. 22. — Šešių 
Europos valstybių delegaci
jos, susirinkusios svarstyti 
savo plieno ir anglies pramo 
nes sujungimo klausimą, va
kar išklausė prancūzų dele
gato smulkius paaiškinimus 
apie vyriausio sprendžiamo 
organo sudarymą. 

Tas vyriausias organas, 
prancūzų pasiūlymu, turėtų 
būti sudarytas iš "pool" daly 
vių valstybių parlamentų at
stovų, kurie susirinktų kar
tą į metus bendrajai politi
kai nustatyti ir techniškąjį 
"pool" organą kontroliuoti. 
Jo nutarimai būtų privalomi 
visiems dalyviams. 

Belgai ir olandai pabūgo 
tokį susitarimą pasirašyti 
pirma negu bus sutartos vi
sos smulkmenos dėl pačios 
pramonės sujungimo ir jos 
tvarkymo. Belgijos delegaci
jos narys, neseniai buvęs už
sienių reikalų ministras, H. 
Spaak ta proga vėl pradėjo 
agitaciją už Jungtines Euro
pos valstybes. Anot jo, Eu
ropa turi 15 rinkų, 15 kalbų 

ROMA, biri 22. — Skait
linga vengrų pabėgėlių kolo
nija Italijoje irgi pakėlė sa
vo balsą priesPfiv. Stepono ka 
runos atidavimą vengrų ko
munistams už U. S. piliečio 
Vogeler išlaisvinimą iš ka
lėjimo. Jie klausia, ar Ame
rika sutiktų atiduoti Phila-
delphia esantį Laisvės Varpą 
Čekoslovakijai, jei jos vy
riausybė jo paprašytų už Če
koslovakijoje dingusio Ų. S. 
piliečio Field grąžinimą, ar
ba ar valstybės departamen
tas sutiktų išduoti Lenkijos 
vyriausybei Amerikos nepri
klausomybės paskelbimo de
klaracijos originalą, jei ji jo 
paprašytų už Varšuvos aero 
drome areštuoto ir dingusio 

Trygve Lie - Kinija 
Gali Laidoti UN 

LAKE SUCCESS, birž. 22. 
— UN užkulisiuose neslepia
ma kad paskutinė general. se 
kretoriaus Trygve Lie kelio
nė į Maskvą ir jo pasiūlymai 
padaryti UN darbinga pada
rė jam daug nemalonumų. Jis 
pats savo buvimu Maskvoje 
esąs labai nusivylęs, nes bu
vęs sutiktas gana nedraugiš
kai. Kai grįžo namo, susilau
kė priekaištų, kad esąs komu 
nistų įrankis. Du JAV kongre 
so nariai pareikalavo ji net iš 
pareigų atstatyti. 

kito U. S. piliečio architekto 
Field išdavimą. Šv. Stepono 
karūna vengrams yra tokia 
pat brangi tautiitf relikvija, 
kaip amerikiečiams Laisvės 
Varpas ir Nepriklausomybes 
Deklaracija. Ją padaryti to-j Jo tarnybos terminas nai
kių pigių mainų objektų bū-igiasi 1951 m. vasario 1 d. 
tų didelis smūgis Amerikos Kartą net viešai yra pareiš-
prestižui. Kard. Mindszenty kęs, kad daugiau savo kandi-
nenorėjo savo laisvės nusi-< datūros nebestatys. Šio ru-
pirkti šia tautine relikvija, dens UN sesija turi rinkti 

Hitlerio - Stalino 
Susipykimo Sukaktis 

BERLIN, birž. 22. — Va
kar sukako 9 metai, kaip Hit 
lerio šarvuočių armijos pra
dėjo riedėti Rusijos link. Ry 
tų Vokietijos komunistinė 
vyriausybė ta proga atsipra
šė Rusiją ir ragino vokie
čius taip sustiprinti drau
gystę su Sovietų Rusija, kad 
daugiau tokios gėdingos die
nos vokiečių tautos istorijo
je nebebūtų. 

Tūkstančiai vengrų vadų yra 
žuvę arba žūsta Rusijos ka
lėjimuose ir niekas net žo
džiu nekovoja dėl jų laisvės. 
Tokiais karčiais žodžiais ko
voja Vengrijos politiniai emi 
grantai. Valstybės departa
mentas vis dar žinių nė pa
tvirtina ne paneigia. 

naują generalinį sekretorių. 

riečiai gali nepanorėti Rusi
jai priimtino. Galop dar klau
simas ar UN visuotinas susi
rinkimas galės iš viso ką nors 
dirbti, jei prieš tai nebus iš
spręstas Kinijos atstovavi
mo klausimas. Jei vėl sėdės 
Chiang Kai-sheko, o ne Mao 
Tse - tungo delegacija, tai 
Rusijos delegacija tikriausiai 

' atsisakys posėdžiuose daly kad ta proga įskils nauja UN 
krizė, kuri gali tą organizaci
ją visai sugriauti, nes dėl ge- , k a r s t ą 
neralinio sekretoriaus kandi
dato visi penki didieji turi 
veto teisę. Rusija vetuos va
kariečių kandidatą, o#vaka-

vauti. Tat Kinijos ir Trygve 
Lie bylos gali UN paguldyti į 

Japonijos Problema 
Vedama Prie Galo 

TOKIO, birž. 22. — Po gen. 
Bradley ir krašto apsaugos 
sekretoriaus Johnson į Tokio 
atvyko valstybės dep. atsto
vas Forster Dulles. Jis jau 
tarėsi su gen. Mac Arthur ir 
Japonijos vyriausybes na
riais. 

Iš jo netiesioginių pasisa
kymų galima padaryti šias 
išvadas: greit įvyks taikos 
konferencija, bet be Rusijos 
ir Kinijos; Japonijai bus grą
žintas pilnas suverenumas, 
bet uždėta pareiga bendradar 
biauti su JAV ir kitomis tal
ką mylinčiomis valstybėmis 
karui išvengti. 

Bus garantuotas nugin
kluotos Japonijos saugumas 
ir užtikrintas pasilikimas 
JAV bazėms. Sakoma, kad 
sutarta ir dėl pagalbos For-
mozai. 

Italija Vykdys Žemės Reformą 
tinkamai pravesti, tai komu
nistų agitacijai bus suduotas 
mirtinas smūgis ir Italijos 
ūkinis gyvenimas gaus visai 

tų partija pri-1 stiprius pagrindus ir pasto-
ėmė žemės re-|vumą. 
formos planą, 

ROMA, birže
lio 22. — Ita
lijos krikščio-

f nių demokra-

KALENDORIUS 
Birželio 23 d.: šv. šv. Van

da ir Agripina. Senovės: Ar
vydas ir Blinda. 

Birželio 24 d.: šv. Jonas 
Krikštytojas. Senovės: Ku-
palis ir Būdytė. 

ORAS 
Dalinai debesuota, drėgna, 

šilta. 
Saulė teka 5:17, leidžiasi 

8:29. 

do režimas gali pasigirti. Bet ir 15 sienų. Jei visos susi-
kaip Ulbricht įtikins vokie
čius, kad komunistinis reži
mas ir sovietų draugystė yra 
naudinga Vokietijai. 

jungtų, tai joms lygiai taip 
sektųsi gyventi, kaip Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms, 
o gal net geriau. 

• Tarp New Yorko ir Pa
lestinos atidaroma nauja oro 
linija, kurią aptarnaus Itali
jos lėktuvai. Lėktuvai skris 
per Romą. 

• Penki, didžiausi Ameri
kos miestai, pagal paskuti
nius gyventojų surašymo 
davinius, yra šie: New Yor-
kas, Chicago, Philadelphia, 
Los Angeles ir Detroit. 

kurį patieks 
p a r lamentui 
priimti. 

Pagal tą pla 
ną bus konfis-

Alclde de Gasperi k u o t a a p i e 2 , -
650,000 akrų nedirbamos ar
ba netinkamai dirbamos že
mės ir išdalinta bežemiams 
ūkininkams. Iš žemės refor
mos paliestų savininkų bus 
atimta du trečdaliai jų turi
mos nenaudojamos žemės, o 
trečdalis paliekamas dar vie 
niems metams. Po metų sa
vininkas tą žemę gali parduo 
ti bežemiams arba prašyti 
duoti du metu laiko tinka
mai tą žemę pradėti dirbti. 
Jei šešių mėnesių bėgy savi
ninkas nepradės tos žemės 
tinkamai dirbti ir išnaudoti, 
tai bus konfiskuotas ir liku-
sis trečdalis. 

Italijoje esą apie 4 mil. 
akrų žemės, ant kurios dabar 
jau išsitiesė žemės reformos 
šešėlis. Jei krikšč. demokratų 
partijai pasiseks tą reformą 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Los Angeles pasibaigė tramvajų ir autobusų strei

kas, bet sustreikavo duonkepiai. 
— Valstybės sekretoriui D. Acheson Harvvard univer

sitetas suteikė garbes teisių daktaro laipsnį. Prieš tris 
metus beveik tuo pačiu laika buvo pagerbtas to paties 
universiteto kitas valstybes sekr. gen. Marshall kuris ta 
proga pasakyta kalba pagimdė istorini MarshaJJo planą. 

— Besibaigiant parlamento diskusijoms dei Anglijos 
nedalyvavimo Paryžiaus konferencijoje, svarstančioje Eu
ropos anglies ir plieno pramonės sujungimą, Anglijos vy
riausybe pastatys pasitikėjimo klausimai. Opozicija vy
riausybes žygį smerkia. 

—Indijos premjeras Pandit Nehru lankosi Burmoje. 
Jis ką tik grįžto iš keliones po Indokiniją. 

— Valstybes dep. valdininkas Service po priesaika dar 
kartą pareiškė senato komisijai, kad jfas nepadėjęs Kini
jos komunistams, kaip tai tvirtina buv. V. S. ambasado
rius Kinijoje Hur^ey. 

— Mokesčių sirnažinimo įstatymas iš komisijos vakar 
persiųstas atstovų rūmams. Numatyta sumažinti mokes
čių 1 bil. dol. sumai metams. 

— Britai nenumato atsižvelgti į Kipro salos gyventoju 
norą prisijungti prie Graikijos. 
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PAS MŪSŲ NAUJAKURIUS 

Aš Mačiau Nužudytuosius Rainiu Miškelyje 
Chicagoje apsigyveno Juo- j luino žaizdos, kokie sužaloji-

ir Kunigunda Končiai, mai. Motinos, seserys nužu-
Abudu>iš Telšių miesto. Stip-(dytųjų tiesiog alpo nuo 
riausieji jų atsiminimai su- j skausmo. Kiti atpažint savų-
kasi apie tuos bolševikų nu-;jų negalėjo, nes visa galva 
žudytuosius Rainių miškely-1 buvo sutraiškyta, tik smak-
je 76 žmones. ras pasilikęs. Atrodė, kad 

— Vos tik prasidėjus vo- kai kuriuos dar pusgyvius 
kiečių rusų karui, išvijus rusai užkasė, 
rusus iš Telšių, sekančią die- Aplinkui buvo mašinos, 
ną artimesnieji gyventojai kurios buvo panaudotos kan-
Rainių miškelyje aptiko ma-jkinimui. Juk daugelio kaulai 
sinius kapus, — pasakojo j buvo sulaužyti, rankos išsu-
Kunigunda Končienė. — Ne- j kinėtos. žiauriausias vaiz-
užilgo nuėjome ir mes, tel- das, koksai tik gali būti pa- _ f į _ _ _ 
šifkiai, pažiūrėti. Miškelis \ šaulyje. Kalėjimo sargai ve 

M. K. Čiurlionis 

buvo pustrečio kilometro nuo 
miesto. Sekmadienį aš nuė
jau į žudynių vietą ir pama
čiau eilėmis suguldytus la
vonus. Jau buvo iškasti ir 
nuplauti. Drabužiai nuo su
žalotų vietų buvo nuimti ir 
matėsi šiurpus vaizdas. Pati 
mačiau, — kalbėjo Kunigun
da Končienė, — kaip dauge
liui buvo išluptos akys, ki
tiems ausys nupiaustytos, 
nosys nupiautos, dantys išlu 

liau paliudijo, kad tą visą 
žudymo darbą atliko bolše
vikai. Tarp nužudytųjų buvo 
ir mano pažįstamas seniū
nas, mano draugės Baguckie-
nės brolis. Daug buvo išžu
dyta Telšių amatų mokyklos 

Studentai Skautai Rengia Joniniu Laura. 
Lietuvoje plačiai buvo iš- ra niekam kada —.visi nu

sišakojęs paprotys švęstfl na "įtraukti į programą". 
Jonines su įvairiomis apei- Sį kartą prie degančio 
gomis skirtingose kramto skautiško laužo bus suvai-

auklėtinių. Maskolių auko vietose: kurdavo laužus kai- dinta "Stebuklingos sultys", 
mis krito geriausi patriotai, nuose, į aukščiausią apylin-1 režisuoja akt. Gasperas Ve-

Bolševikai — nepaprastai kės medį keldavo pilną de-! lieka, atlieka tremtiniai skau 
žiaurūs. Telšiuose mes mo
terys kartą buvome suvary
tos pinti vainikų. Viena ma 

pinėti. Daugelis pažaboti au-' no draugė, audinių fabriko 
dekliniais raiščiais. Vežant darbininkė, prasitarė: kam 
iš kalėjimo į žudymo vietą 
buvo, matyt, visi pažaboti, 
kad nerėktų. Kitų nuo kojų 
ir nuo rankų oda nusilupusi, 
buvo nuplikinti. Kiti — ap
deginti. Lyg gyvuliai svilina 

aš turiu pinti, ar tAš tėvas 
Stalinas duos man ką? 

To užteko, kad ją suareš
tuotų. Išvežė į Kauną ir ka
lėjime žiauriai tardė. Kai ru
sus išvijo iš Lietuvos, ji grį-

mi išbrinkę. Subadyti visi, žo į Telšius. Jos blauzdikau-
žaizdoti, kitų viduriuose sky- liuose matėsi sužeidimų zy
lės išpiautos, proklamacijos mės, jie buvo mėlyni ir ša 
sugrūstos į žaizdas. Matėsi šuoti. Tardydami maskoliai 
kaikurių odos apluptos, kitų 
viduriuose skylės išpiautos 
ir rankos sukištos kaip į ki
šenes. Kankinta, kaip tik iš
galvota. Kaikurios nupiau
tos kūno dalys buvo į bur
nas sukištos. 

baisiai ją spardė. Pasakojo, 
kad ją primušdavo iki sąmo 
nės netekimo, paskiau api 
pildavo vandeniu ir palikda 
vo kur kalėjimo kampe. At 
sigaudavo sušalusi, nežino 
dama kur esanti. 

guto stebulę (ratą), kuri |ta*«s. Linksmieji broliai su 
degdavo \isą naktį, o jau- i darė programą — atvykę 
nimas apačioje linksminda-1 papasakos ir padės, kaip su-/ 
vosi beraesdaml ateities bur 
tus, ieškodavo papračio žie
do, kuris sakoma, tik vieną 
Joninių nafcTi težydi. 

Akademijos Rėmėjos 
Rengiasi Piknikui 

Birželio 18 d. vienuolyno 
patalpose įvyko Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
centro susirinkimas. Susi
rinkimas praėjo pakilioj nuo
taikoj, nes tai pirmas susi
rinkimas po žemės pašven
tinimo ir naujųjų rūmų pa
matams žemės prakasimo ce
remonijų. Dėl to rėmėjos pa
siryžusios sparčiau auginti 
statybos fondą. 

Seniau buvo planuota reng
ti pikniką liepos 9 d. Kadan
gi tą dieną įvyksta Tėvų Ma
rijonų Bendradarbių išva
žiavimas, nutarta rengti pik
niką liepos 30 d. Piknikas 
įvyks toje vietoje, kur sta
tomi naujieji rūmai, prie 
Washtenaw Ave. tarp 67 ir 
68 St. 

Visi iš anksto kviečiami į 
šį pikniką. Atsilankę turėsi
te gerą pramogą ir kartu pa-
remsite didelį darbą. Naujų
jų rūmų statyba kainuos 
apie pustrečio milijono dole
rių. Visuomenei remiant, 
darbas bus padarytas. 

Naujųjų rūmų statyba jau 
pradėta. Atsilankiusieji pik-

Kolumbo Vyčiai Išrinko Naują Vaidybą 

Ypač* skautai gražiai pra- Specialiai įrengti prožekto-
vesdavo siva Joninių lau- Iriai švies taip, kad visi at-
žun Net tremtyje aukštose (rodys jauni. Kas bijos "nak-
Alpių ka*n i viršūnėse jie į- j ties rasos", ten pat erdvio-

rasti pražydusį paparčio 
žiedą. Kiekvienas atvykęs 
tarės progos įsigyti dar ne-rjTįkan pamatys gerokai" prie-
pražydusį paparčio žiedą, kin pavarytus statybos dar 

bus. 

Vaizdas buvo smrpus. P a 8 a k o j a n t t u o s d a i y k u s 
žmones nepaprastai pergy- K u n i g u n d o s Končienės vei-
veno Buvo labai daug dak- d a s * u v o U n a s s k a u s m 0 0 
tarų, kurie tikrino, kokio gi- a k y g _ Jti a s a r ų J J _ fa_ 

—" j briko darbininkė. Jokios 
I nuosavybės Lietuvoje netu
rėjo. Jos vyras — taipgi fa-

stengdavo j . įižiebti! O ko
kia smvcfcšjcti įdomi misti
nė ircoraiK-a tenka išgyven
ti paroJ'Uit per šimtmečius 
užsilikusias ape^as — sun
ku būtų ir ė prašyti. 

Tremtinia studentai skau 
tai rengia tekį Joninių lau
žą — piknike bkžeiio 24 d., 
šeštadienį, Labert^ Grove 
parke (prie TO-j.-^r. fcjpring 
miestelio). 

Skautų laužai įfldC net 

je salėje ir ant gerai vaš 
kuotų grindų galės šokti iki 
nustos žydėti papartis, o jis 
nustos, kai pragys pirmas 
gaidys. Bus turtingas bufe
tas. 

Visd skautai ir skautės 
prašomi dalyvauti su uni
formomis. 

— A. Lėvuo 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ. 
LAIKRODŽIU. 

BRANGENYBIŲ 
SIDABRINIU 

INDU. 
SIENINIU 

LAlXROLlIU. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

R KT. PREKIŲ 

Krepšinio Rungtynės 
sutraukdavo mase, žinomų. š i šeštadienį, birželio 24 
Jų trumpi, s ą m o j i s dialo* d., 6:30 v. v. McKinley par-
gai, pa rodymai M u * * M * l V « s * 1 * , 3 ^°° s - Weslern 
daug sveiko, gražaus juoko, [Ave-, įvyksta draugiškos 

briko darbininkas. Savo aki- darniai skamba jų skauri*- Į krepšinio rungtynės tarp 
mis mačiusi bolševikų san-1 kos lietuvitlkos dainos ir Cicero sporto mėgėjų ir (Jhi-

nuobodžiauti rrte lanžo nė-

Pa taisomi 
Specialisto. 

Duodama 1 metų 
Garantija. 

JOHN A. KASS 
4 1 K Archer A venų e 

(prie Moamrt Street) 
Te*. LAiayette S-8617 

Lietuvių Jevretry 
Krautuve Brtgnton Parke 

įsteigta l i l S metai* 

tvarką, Kunigunda dabar sa
ko: 

— Vieneri metai po bolše
vikais buvo kaip dešimt me
tų laukimo — kada kils ka
ras ir mus išvaduos. Kiek
vieną minutę — žiauriausios 
mirtys, kalėjimai ir išveži
mai. Bolševizmas darbinin
kijai pragarą atneša, niekam 
tenai gerai negali būti, iš
skyrus parsidavėlių būrelį. 
Kas nematęs ir nepergyve
nęs • — negali įsivaizduot, 
kad taip gali būti. 

Kunigunda pasakoja, kad 
dabar Ameriką yra pasiekę 
daugelis telšiškių, kurie ga
li paliudyti apie šiuos šiur
pius bolševikų darbus. 

— P. Runskis 

eagos ateitininkų sporto sek
cijos. 

Vi*us s p o r t o bičiulius 
GERI\UV*- iHnATl j kviečiame atsilankyti 

- Ii -
UmjVSŲ BENDROVES 

PROGRESS 

b — Rengėjai 

Taigi — rėmėjos laukia 
tūkstantinių minių atsilan
kymo! — U. G. 

Brangesnis Siuntimas 
Nuo liepos 1 d visiems 

siuntiniams, skiriami e m s 
Korsikos, Prancūzijos, Vo
kietijos (vakarinių zonų), 
Didž. Britanijos ir Šiaurės 
Airijos ir Olandijos gyvento
jams šelpti, vadinamiems 
"U. S. A. Gift Parcels", ku
riems iki šiol buvo taikomas 
sumažintas persiuntimo mo
kestis po 6 centus už svarą, 
bus taikomas reguliarus 
siuntinių persiuntimo mokes
tis. 

Iki šiol ECA paštui primo
kėdavo susidariusį skirtumą 
už papigintą šių siuntiniu 
persiuntimą, bet nuo liepos 
1 d. tie primokė j imai nu
traukiami. 

John Haderlein 
Pašto viršininkas 

M A R Q U E T T E PARK. — 
Kolumbo Vyčių Cardinal 
Mundelein kuopa 3024 susi
rinkime birželio 13 d. išrin-

,ko naują valdybą 1950-51 
metams. Rinkimus pravedė 
distrikto atstovas Frank 
Small. 

Kuopos pirmininku-didžiuo 
ju vyčiu vienbalsiai išrinktas 
Frank Lawrence, pasižymė
jęs sportininkas su Dievo 
Apvaizdos parap. Lietuvos 
Vyčių 4-ta kuopa. 

Jo pagelbininku išrinktas 
Juozas Jacobs, kancleriu 
buv. prot. rast. Al Herman; 
prot. rast. išrinktas Jurgis 
Krukones, iždininku — Stan
dard Federal Savings and 
Loan bendrovės vice-pirm. 
Petras Šlogeris; iždo globė
jais — Jurgis Kairis, Roy 
Yerkes ir Petras Stogis; 
sargybos viršininku — Au
gustas King, jo padėjėju — 
Juozas Malas; advokatu — 
adv. Albinas Peters; sargais 
— Ray Rochkus, Juozas Sa-
rockas ir Jonas Aleksiun; 
delegatu į valstybės seimą— 
'Antanas Paukštis, pavaduo-

TeL: Ofiso OL.2-3C52, rez. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5946 W. Cermak Rd., Cicero, IU. 
VAL. 2--5 ir 6 - 8 , seštad. 2 - 4 p.p. 

Tel.: OfisoWA.8-30«0, Rez.CO.4-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus seštad. ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p. \ 1—9 v. v. Seš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

M d . : 10828 So. W a b u h Ave. 
Tel.: Ofiso YA.7-5537 Kez.RE.7-49f6 

DR. FRANK C. KWIHN 
( R VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo S 
vai. ik 4 v. popiet Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir seštad. vak. 

tojais — adv. Juozas Griah 
ir dvasios vadas kun. S. Pet
rauskas. 

Kolumbo Vyčiai yra kata
likų vyrų organizacija, kuri 
šalia apdraudos rūpinasi Ka
talikų Akcija ir katalikiškų 
mokyklų reikalais. Joje susi
būrę žymiausios katalikų 
vyrų jėgos. Cardinal Munde
lein kuopoj virš 90 nuoš. na
rių sudaro lietuviai. 

Kuopos susirinkimai esti 
kiekvieno mėnesio antrą ir 
ketvirtą antradienį Marque-
tte salėje, VVestern Ave. prie 
69 St. Kuopa kviečia lietu
vius katalikus vyrus įsirašy
ti. Pareiškimų galima gauti 
pas James R. Cherry, 4534 S. 
California Ave., Chicago 32, 
111. Galima kreiptis laišku. 

Nėra didesnio skausmo, kaip 
kentėjimuose prisiminti laimės 
dienas. 

—Dante 

Tel.: Ofiso PR.«-«44e Kcz. HE.4-3150 

DR, F. 6. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Weet Bbu-ąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 pop.; 6 iki 8 vak. 
ir Trečiad. pasai sutarti. 

TeL: Ofiso GR.S-1321 Res . H E 1 & U 2 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šestad. nuo 
2 iki 4 v. Treč. — p a g a l susitarimą. 

lAIiTYTUVAi. TElJZVTKDOe A-
PARATAI. SKALBIAMOS HA 
MNOS. BALDAI. MATRAOAI, 
Kl fJMAI, RADIO APARATAI, 
*mM, LOVOS & Ymtkų 

Kviečiame visus atsilankyti f Bud riko Pavasarini Išpardavimą 
gėry naujo styliaus rakandu, karpetu, pečiu, šaldytuvu, skalbiamu 
mašinų, dulkiu valytuvų, radio, TELEVIZIJOS SETU, lempų, ra
šomų mašinėlių, auksinių plunksnų, jewelry, deimantinių fiiedų, 
laikrodėlių, sidabro tr aukse papuošalų. 
• 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namu Paskolos U i Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus visiems išmokėjome ant pareikalavimo. 
Tartas viri 25 milijonų dolerių. Atsargos fondas virš 21/4 mil. 

U. 8. Govenrnemt Securitiea far eash virš 12 milijooų 
CIflCAGOS 8TIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 

JUSTLN MACREH1CZ PRESLDENT IR MGR. 
41cJ'i Arche rAvenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS VTRGINIA 7-1141 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 vai. 

Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki ^ vai. 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Raidai Padaromi 
Pagal ižsakyma 

{vairių rekordų, pianų, akordionų, spinet planų. 

8224 & H A L S T E D ST. 
Tel Vlctory 3-4226 

4183 ARCHER AVE. 
CHICAGO, ILL. 

Tei. LAfayeHe S-S171 

ajttnuUentel« 7:80 vai. vakare 
iš stoties WGES-14»0, Rll. 
tjhtatUunm Lietuviukas radio 

pros-ramsa 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PREKYllOti NAMAI. 88 METAI PREKYBOJE 

8241 So. Halsted Street 
Telefonas: GALUMET 6-7287 

i ymi lietuviška radio programa leidžiama 21 metai kiekviena sek
madienį, kaip 5:30 vai. popiet Chcagos laiku iš stotie* WCFL 

1.000 kilocycles. B« tflkstandlu spėkos, su dideliu orkestru. 

Jr 
1 *\ 

BUICKĄ 
ŠIANDIEN I 

GAUTE f 
GAUTI I 

PAS J 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. ML8-38S0 

D l . CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avėsite 
(antras aukštas) 

O F i ę p VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. dieną 

Ekuerg. Tei. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, IU. 
Tel. LAlayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad.. ketv., 12—2:80 
ir 6—9 vate, penkt. ir šešt. 12—2:10 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Sujnniit 1580 
VAL.: pirm. antr ir ketv. 3—5 v. v. 
trečiad., penkt., ir seštad. S—8 v. v. 

DR. P. ATKM.VNAS 
DANTISTAS * 

1446 So. 49th Court, Cicere 
VAI*: Antrad. Ketvirtad. ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6, 7—9 vak. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
VAL.: Pirmad. TreČ ir Sefet. 3—8 p.p. 
Tel.: Ofiso PR. 6-SSS8, res. VI. 7-8431 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 Wesi 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. seštad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Telefonas: REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 VVeet 50th Street 

VAL.: 2—1 popiet, S:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 
Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez. DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

756 VVest. 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAJ^.: 1—4 ir 6:80—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir seštad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Res. 3247 S. 11MERALD AVE. 

Ofiso telefonas \Trglnia 7-1884 

DR. AL RAČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarus. 

Tel.: Ofiso. GR.8-4020, rez. HM*-1560 

Df. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 VVest Marqnette Rd. 

VALu: Nuo 2—1 v. p.p. ir 7—9 v*k. 
Trečiad. ir Šestad. pagal sutarti. 

DR. STRIKU 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave., Chicago 

VAL, Nuo 2—4 ir 6—8; trečiad.. šes
tad. ir Sekmad. tik pagal sutarti. 

TeL: Ofiso YA.7--4787, ve*. FR.«-ftSO 
Jei neatsilieps virsininėti telefonai 

saukite: MJdway 8-0001 

Tel.: Ofiso CA.8-0257, rez. PIL8-8«5t 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Hafeted Street 
Rezid. eeOO S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. ryto iki 3 p.p.; 6—9 v. vak. 

Tel.: Ofiso VI.7-8&83, res. RE.7-T888 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL>.: i—:J popiet, ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytas 

seštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezidencija 8241 W. 66TH PLACE 

DIŪB. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki t 
Trečiadieniais tik susitarua 

4003 Archer Avenue 
TruputJ į rytus nuo Cahforna 

TeL VArds 7-7772 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. ParneU 
Tel.: Pl'Unutn 5-8277 

VALANDOS: pagal susitarime 

Milda Buick Sales 
uan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Parednis ir Antanas Bačkys 

967 WEST 35ih STREET TEL — LAfay ette 3 • 2022 

Tel.: Ofiso IIF..4-5849, rez. HE.4-2S24 

DR. PETER T. DRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: Trečiad. ir šestad. pagal su

sitarimą; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

K£*aniinuoJa 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AJUV SPECIALISTAS 
1801 Se. Ashland Av 

VAL.-. Pirmad., Antrad. Kevirtad., 
Penktad. 9:30—12; 1:80—g v. v. 
Trečiad. uždaryta, seštad. 9:30 Iki 

12; 1:30 iki fi vai. vak. 
CAnal 0,-0523. l i a u Bldff. 

I. G. SERNER 
LIETUVIS AJOŲ GYDYTOJAS 

25 metų patyrimas 
Tel. YAFds 7-182t 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir* Akkdy Dirbtaave 
3401 So. Halsted Street 

Kampas 34th Btreet 
VAL.: nuo 10 iki Z. nuo i Iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. Seštad. 10—4 p.p. 

J> 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Inetai prašalina tt o r g a n i n i o rugitls ir nereikalin
ga šlapumą. Jei Jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kflne Ir Jūsų kraujuje. Jei turite š n e k a m o 
nuattlapintj, jei nakSU dainai turit keltis. Jei gaiva 
svaigsta, nugarą skauda, JauOJats n u o v a r g i j«t Jaen 
paakiai patine, rartoklt 

MKOI&ALI6RV ŽOLIV ARBATĄ SANTTA8 NO. 101 
Kaina JI 10 su persiuntimu. Mūsų medikaliftkų tol ių 
arbata >ra ekspertų sudaryta remiantis Hg-ų metų pa

tyrimų. Rašykite ir pinigus prislųskite, 

8AN1TAS HERBS 
1136 mšimįtm Ave* Chloro tL OL 

file:///Trglnia
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Prancūzai Ir Europos Ateitis 
ŠEŠIŲ VALSTYBIŲ ATSTOVAMS POSĖDŽIAUJANT 

Pasirodo, kad prancūzai dabartiniu laiku realiausiai 
ž:ūri j Europos ate.tj. Perleidę du pasaulio karus ir 
nuo jų nepaprastai daug nukentėję, ieško kelių, kaip 
kitų panašių katastrofų išvengti ateityje. Patyrę prie
žastis, kurios daugiausiai prisidėjo sukelti karus pra-
e'tyje, daro žygių, ar teisingiau, bandymų jas, kiek 
galine, šalinti. 

Vienas iš tų žygių arba bandymų yra Prancūzijos 
užsienių reikale ministerio Schuman planas subendrinti 
arba " sutarptautinti" plieno ir anglies gamybą ir ją 
kontroliuoti. Tuo reikalu, kaio žinoma, susitarė Vo
kietija, Belgija, Olandija, Italija, Luk^emburgas ir pati 
Prancūzija. Jų atstovai :-*uo metu posėdžiauja. Jie 
svarsto, k a p geriau Schumano p!aną įgyvendinti. 

FEDERALINIS EUROPOS 'PARLAMENTAS'' 

Konferencijai prasidėjus, ir kitas Prancūzijos vy
riausybės narys Jean Monnet ekonominių dalykų ži
novas, išėjo su rim;u ir remtinu pasiūlymu. Jo pla
nas — sudaryti federalinį parlamentą Europoje, kurio 
pareiga būtų '"valdyti" to kontnento plieno ir anglies 
produkciją. Tasai ' '* parlamentas'' nepažeistų paskirų 
valstybių suverenumo, ne s būtų sudarytas prisilaikant 
demokratinių dėsnių. 

Nors tuo tarpu tik šešios Vakarų Europos valstybės 
tęsusi taria bendrai naudo is plienu ir anglim ir tokiu 
pat būdu jų gamybą kontroliuoti, tačiau turima vil
čių, kad ateityje ir ^daugiau tautų dėsis prie to sąjū
džio. 

ANGLŲ ELGfiSENA 

Pasaulis gerokai buvo nustebintas, kad Didžioji Bri
tanija neprisidėjo prie Schumano plano. Dar labiau 
stebėtasi Darbo Partijos pasisakymu prieš planą. Dėl 
tokio anglų elgesio pasipiktino ir Jung.inių Valstybių 
vyriausybė, kuri stipriai remia Schumano idėją. 

Anglai, mat, vis anglai. Jie dėtųs prie kitų: tautų 
turto kontrolės, tačiau nenori, kad bet kas jų anglies 
ir plieno gamybą kontroliuotų. Jie bijo ir to, kad plane 
nėra numatyta veto teises. 

Be", atrodo, ir anglams nesidedant, planas bus vyk
domas. Prancūzams yra labai svarbu taip sutvarkyti 
Europos ekononvrų gyvenimą, kad dėl jų nebereiktų, 
bent artimesnėj ateity, kariauti su savo kaimynais, 
ypač Vokietija. 

Ir anglai, tačiau visai neužtrenkia durų įeiti į tą są
jūdį. Jų vyriausybės žmonės yra pareiškę, kad, jei pla
nas pasirodys praktišku ir sklandžiai veiks, tada ir 
Didžioji Britanija prie jo gal prisidės. 

* 

U. S. Ir Tolimieji Rytoj 
FORMOZA REIKIA GINTI 

Krašto apsaugos sekretoriaus Johnsono, generalinio 
štabo vir-Hninko gen. Bradley ir valsslybės departamen
to patarėjo John Dulles atliekama misija Japonijoj ir 
kitur, jų pasitarimai su gen. MacArthur, atrodo, yra 
labai svarbūs. Ji gali pakeisti Jungtinių Valstybių, po
litiką Tolimuose Rytuose. 

Šių metų pradžioj U. S. vyriausybė buvo aiškiai nu
sistačiusi nepadėti Kinijos nacionalistams ginti For-
mozą, nes palaikyta, kad toji sala Jungtinių Valstybių 
apsaugai nėra būtinai reikalinga. Viriuje paminėtųjų 
"trijų misija", kaip spėjama, pasiūlys valstybes de
partamentui tą savo nusistatymą pakeisti. Jų many
mu, Formoza tiek yra svarbi ir strateginiai ir eko
nominiais požvilgiais, kad ji jokiu būdu negalima už
leisti komunistams ir per juos Kremliaus kontrolei. 
Žodžiu, jei patys nacionalistai nepajėgs sulaikyti ko
munistų veržimosi į Formozą, Jungtinės Valstybės tu
ri panaudoti savo ginkluotąją jėgą. 

U. S. KARO JĖGOS IR JAPONIJA 

"Misija" priėjusi ir kitos svarbios išvados. Ameri
kos kariuomene*, lėktuvai ir karo laivai turi pasilikti 
Japonijoj ilgesnį laiką. Ji ten turi turėti pilnas, ne
ginčijamas militarinių bazių teises. Bet kokia sutartis 
su Japonija, kuri negarantuotų .tų teisių, paleistų A-
merikoa apsaugos ir gynimosi pozicijas Tolimuose Ry
tuose. 

Japonijai reikia duoti daugiau laisvės ekonomikoj ir 
politikoj, kad ji galėtų sėkmingiau ugdyti savo preky
bą ir pramonę. Bet to nebus galima pasiekti be taikos 

sutarties. Sutarties paruošimą, ir pasirašymą trukdo 
Sovietų Rusija. Todėl kyla reikalas daryti separatinę 
taiką, šiam dalykui, manoma, bu8 reikalingiausias gen. 
MacArthur patarimas. 

Johnsono, Bradleyi ir Dulles kelionė į Tolimuosius 
Rytus, atrodo, bus atlikusi tikrai svarbią misiją. 

Žaidžia Su Ugnimi 
Didžioji Britanija desperatimlu būdu nori išgelbėti 

savo prekybinius interesus Kinijoj. Ji pasiskubino duo
ti preliminarinį pripažinimą Kinijos komunistiniam re
žimui/ manydama, kad tokiu būdu ir toliau galė3 pa
laikyti prekybinius ryšius. 

Šiomis dienomis paaiškėjo, kad anglai yra užs'moję 
ir toliau eiti. Iš Londono vedama sistematinga kampa
nija už išmetimą iš Jungtinių Tautų Kinijos naciona
linės vyriausybes (gen. Chiang Kai-sheko) atstovų ir 
pasodinimą jų vieton komunistų. Tai laimėjus, Lon
donas, girdi, galėtų užmegsti su komunistiniu režimu 
pilnus diplomatinius santykius ir tada jau įimtis gel
bsti savo prekybos, taip pat ir pramonės, interesus 
Kinijoj. 

Berods, nereikia turėti daug politinės ar diplomati
nės išminties pasakyti, kad Didžiosios Britanijos po
litikai, pripažindami Kinijos komunistinį režimą, ir rei
kalaudami jį įleisti į J. T. organizaciją, klysta. Jie lyg 
než no, kad tais keliais eidami britai ne tik kad neiš
gelbės savo turto Kinijoj, bet ant tiek sustiprins ko
munistų prestyžą ir jėgas kad su laiku ir pačiai Di
džiajai Britanijai komunistai griebs už gerklės smaug
ti jos laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. 

Anglai, vedami šitokią politiką, žaidžia su ugnimi. 

Jeruzalės Klausimas 
Jeruzalės miesto klausimas naujai yra iškeliamas. 
Kaip atsimenam, Jungtinių Tautų generalinė asemb-

leja praėjusių metų gruodžio mėnesį nubalsavo Jeru
zalės miestą padaryti tarptautiniu. Šį nutarimą įgyven
dinti pavedė vadinamai Jungtinių Tautų: Globėjų (Trus-
teeship) Tarybai. 

Toji Taryba paruošė statutą Jeruzalei, kaip tarp
tautiniam miestui. Tačiau statutą atmet? ir Izraelio 
ir Jordano vyriausybės. Šios dvi valstybes Šventąjį 
Miestą kontroliuoja. 

Praėjusią savaitę opusis klausimas naujai buvo svars
tomas viršuje minėto j Taryboj. Devyniais balsais prieš 
vieną nutarta reikalą grąžinti Jungtinių Tautų asemb-
lejai, pabrėžiant, kad nėra galima surasti būdų, kaip 
galima būtų Jeruzalę sutarptautinti. 

Kaip žinom, už šventojo Miesto sutarptautilnimą aiš
kiai yra pasisakiusi Katalikų Bažnyčia. Nors klausimas 
ir naujai bus svarstomas, tačiau Bažnyčia savo pir
mykščio nusistatymo nekeis. Dėl ko, reikalas, berods, 
savaime yra aiškus. 

Vatikanas Ir Masonai 
Atsistatydinus specialiam U. S. Prezidento atstovui 

prie Vatikano p. Tayloriui, pasipylė laiškai p. Truma-
nui, kad naujo atstovo nebeskirtų. Tą triukšmą kelia 
daugumoje protestantai, šiuo klausimu "Darbininke" 
padaroma tokia pastaba: 

"Evangelikų sąjunga Kanadoje taip pat pasisakė 
prieš Kanados atstovo skyrimą prie Vatikano. Tyli 
protestantų kova prieš Vatikaną naujajame pasaulyje 
reiškiasi tokia pat kaip Vokietijoje protestantų Nie-
moellerio ar Dibelijaus. Kita vertus, protestantai daug 
kalba apie bendradarbiavimą su katalikais, stengda-
mies įrodyti, kad' tarp katalikų dr protestantų nesą 
skirtumo. Tam reikalui organizuoja net filmas. 

"Galimas daiktas, kad šitai pagyvėjusiai protestantų 
kovai prieš Vatikaną vadovauja masonai. Šveicarų 
"Die Tat" rašo apie lig-šiolines masonų pastangas ben
dradarbiauti su Vatikanu. To siekę JV, Prancūzijos ir 
Italijos masonai. Ypatingai priešingumų tarp Vatikano 
ir masonų buvęs susirūpinęs Trumanas, aukšto rango 
ložes brolis, kaip ir jo pirmatakas masonas Roosevel-
tas, yra sykiu bendradarbiavimo su Vatikanu šalinin
kas. Jis tikėjęs sudaryti bendrą "vieningą Vatikano 
ir masonų frontą" prieš komunistus". Vatikano orga
ne "Osservatore Romano" buvo paskelbtas prelato Cor-
dovani straipsnis apie Bažnyčią ir masonus. Straipsnyje 
pakartoti visi ligšioliniai pasmerkimai masonams. Ypa
čiai stipriai pasisakyta prieš "katalikiškus masonus", 
kurie esą tokia pat nesąmone kaip kad ir "katalikiški 
komunistai". Po šio straipsnio masonai įsitikino, kad 
Bažnyčiai nepakeliui su masonerija. Tatai atsiliepia 
ir JV santykiams su Vatikanu." 

Kai kurių diplomatų įsiitikinimu, visos vakarų de
mokratijos, drauge susitarusios, turėtų nutraukti di
plomatinius ir visus kitus ryšius siu Čekoslovakija, ši
tokį dalyką jau seniai reikėjo padaryti. 

APIE $1 BEI TA 
DR. J. DAUGAILIS 

JAV Gyventojai 
Apytikriais surašinėjimo 

daviniais (galutinai dar ne-
suvesti) J. A. Valstybėse 
šiuo metu yra 152.2 milijo
no gyventojų. Tas prašoka 
bet kokius ankstyvesnius 
spėliojimus. Laisvoji Ameri
ka įstengė sukurti tokį ger
būvį, kad iš daugelio šalių 
čia veržiasi gyventojai, taigi 
kraštas auga natūralaus 
prieauglio ir imigracijos ke
liu. Kaikurie miestai per pas
kutinius dešimtį metų paau
go, beveik trečdaliu, pavyz
džiui, Los Angeles, kurs jau 
turi beveik du milijonu gy
ventojų. Ir Chicagoje gal bus 
apie ketvertą milijonų gy
ventojų. 

* * * 

Kontroliuoja Trečdal; 
Žmonijos 

FBI direktorius Hooveris 
savo kalboje Senate pažy
mėjo, kad 1917 metais bol
ševikai kontroliavo septinta-
dalį pasaulio gyventojų, šian
dieną jie jau kontroliuoja 
trečdalį Apgaule, smurtu, 
prievarta jie užgrobė visą 
eilę savo taikių kaimynų. 

Tai ženklas, kad kovoje su 
diktatūrine Uranija atėjo 11 
valanda ir kiekvienas čia 
savo dalį turi įnešti. Jei bol
ševikai valdo trečdalį pasau
lio, tai vis dėlto du trečdaliu 
yra su demokratijomis, o ir 
daugelis Kremliaus paverg
tųjų, valandai išmušus, at
sisuks prieš savo tironus. 

* • • 
Rūpestingas Teismas 

Ruošdamas patraukti teis
mo atsakomybėn 11 išdavikų 
— Stalino agentų, FBI rinko 
medžiagą beveik ištisus 10 
m,etų. Buvo paruošta surink
tosios medžiagos santrauka 
apimanti 1,837 puslapius ir 
priedo — 1,033 dokumentai. 
Net aiškių valstybės išdavi
kų bylą nagrinėjant Ameri
koje yra panaudojamas di
džiausias atsargumas ir rū
pestingumas, ne taip, kaip 
Rusijoje, kur vien tik įta
riamus, nekaltus žmones 
šaudo be teismo ir be kaltės. 

* * • 
Du Pasišventėliai 

Uragvajaus vyskupas pri
vačiai pranešė vietos lietu
viams, kad į Montevideo nuo
latiniam apsigyvenimui at
vyksta du lietuviai tėvai jė
zuitai. Ten jie labai reikalin
gi. Argentinoje gražiai vei
kia tėvai marijonai, dabar 
kaimyniniame Uragvaj u j e 
užims postus tėvai jėzuitai. 
Dėka tų pasišventėlių — žy
miai sustiprės religinis ir 
tautinis lietuvių gyvenimas. 
Kolumbijoje, Venecu ei o j e 
gražiai darbuojasi salezie
čiai, o Brazilijoje ir Čilėje — 
pasauliečiai kunigai. Nors ne 
visur dar yra reikiamas lie
tuvių dvasininkų skaičius, 
bet Pietų Amerika neužilgo 
bus kaip reikiant aprūpinta. 

* * * I 

Bieruto Ženklai Lenkijoje 
Lenkai kartoja šitokį anek 

dotą: sulaukęs savo valdy
mo penkmečio raudonasis 
Lenkijos bosas Bierutas įsa
kė išleisti specialius pašto 
ženklus, kurie, žinoma, buvo 
su jo paveikslu. 

Bierutas, kiek laiko pras
linkus, ėmė teirautis: 

— Kaip ten sekasi parda
vinėti tuos mano ženklus? 

—Teisybę sakant — nela
bai; visiškai neina, esą jie į 
nelimpa ant voko, — aiškino 
pašto ministeris. 

— Kaip tai? Dėl ko? — 
nervinosi Bierutas ir paėmęs 
naują ženklą spiovė, pripla
kė prie voko ir triumfališkai 

(Nukelta į 4 pusi.) 

- J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

Tada buvo negalima sulaikyti panašių klaidingų nuo
taikų sklidimo masėse, kadangi nebuvo bendros centrines 
pogrindžio vadovybes, kuri savo tikslesnę informaciją galė
tų perduoti tautai. Iš kitos puses, žiaurus bolševikų šeimi
ninkavimas, nuolat dideją "valymai" dar labiau sukėlė tau
tos masių reakciją prieš prispaudėjus. Partizanų eiles die
na dienon augo, jų veikimas gyvejo. Jau balandžio mėnesį 
visoje Lietuvoje veikė apie trisdešimt tūks:ančių partiza
nine armija, šitoks partizanų skaičius išaugo savaime, va«-
dovaujantis savisaugos instinktu ginti tautos, asmens ir 
religijos laisves. Gi įvairūs gandai šitas nuotaikas tik kaiti
no. 

STRIBAI (ISTREBITELIAI) 
Kovai su partizanais bolševikai dar 1944 metų rudenį 

mobilizavo vadinamųjų "liaudies gynėjų" — istrebitelių da
linius, paprastai žmonių "stribais" vadinamus, šis vardas 
yra verstinis iš rusiškojo — "istrebitel" — naikintojas. Į 
šiuos dalinius buvo stengiamasi sumobilizuoti kiekviename 
valsčiuje iki 30 vyrų. Jų tikslas buvo kova su partizanais. Į 
juos stojantieji buvo atleidžiami nuo karinės mobilizacijos. 
Šios sąlygos buvo suviliojusios nemažą lietuvių skaičių, ka
dangi pirmieji jų uždaviniai ne visiems buvo aiškūs. Parti
zanai dėjo visas pastangas juos p^krikdyti. kad nelietų 
kraujo lietuviai prieš lietuvius. Ši akcija buvo pradėta asme
ninių kontaktų ir atsišaukimų forma, kartais nevengiant 
net nei jėgos. Neretai šių stribų eilėse buvo partizanų drau
gai, ar jų giminės. Partizaninės akcijos pasėkoj stribai pra
dėjo pakrikti: vieni pasitraukė iš viešojo gyvenimo, kiti net 
pas partizanus prisiglaudė. Stribais pasiliko tik tie. kurie jau 
Nepriklausomos Lietuvos laikais pasireiškė kaip nepagei
daujamas kriminalistinis elementas — visuomenės šiukšlės. 
Stribų apginklavimas buvo labai menkas: dažniausiai tu
rėjo tik paprastus šautuvus ir kas kelioliktas kulkosvaidį. 
Partizanų kautynių su stribais negalima vadinti rimtomis, 
o tik paprastu stribų bėgimu. 1945 metų pavasarį stribų bė
gimas buvo masinis. Jų pakrikimo priežasčių reikia ieškoti 
ne tik nuostoliuose po kautynių, bet ir mite, kuris gaubė 
partizanų veikimą. Likusios stribų eilės nustojo rusų pasi
tikėjimo. 

Tautoje stribai buvo nekenčiami. Į juos lietuviai žiūrėjo 
kaip į aklus okupanto įrankius, padedančius naikinti tautą. 
Tas tautos pyktis ir neapykanta juo labiau reiškėsi, kad 
stribams vadovavo*tik rusai. 

SVETIMŲ TAUTYBIŲ PARTIZANAI 
Partizanų daliniuose vienokiais ar kitokiais keliais kar

tais atsirasdavo vokiečių, rusų ir latvių tautybes asmenų. . 
Vieni jų buvo dezertyrai iš raudonosios armijos, o kiti jau 
karo belaisviai. Vienus ir kitus partizanai priimdavo į savo 
eiles labai nenoriai, pasiūlydami jiems kraustytis į savo 
kraštus ir ten vykdyti tuos pačius uždavinius, kuriuos turė
jo Lietuvos partizanai. Svetimtaučiui, kokio jis bebūtų ka
rini© laipsnio ar patyrimo, buvo patikimos tik eilinio parei
gos. Tas nesaistė latvių tautybės Lietuvos partizanų. Visų 
svetimtaučių partizanų veikimas Lietuvoje galėjo būti labai 
ribotas, nes kiekvienam partizanui būtina puikiai pažinti 
veikimo vietoves, krašto tradicijas, papročius bei žmonių 
psichologiją. Be to, tiek vienais, tiek kitais nebuvo pilnai 
pasitikima, saugantis priešų įsibrovimo į mūsų eiles. Buvo 
pastebėta, kad šie svetimo plauko partizanai, naudodamiesi 
savo padėtimi, neretai bandydavo net plėšikauti. Tokiais 
sumetimais jau 1945 metų pavasarį buvo susirūpinta nuo
dugnia esamų svetimtaučių partizanų atranka ir uždrausta 
toliau svetimtaučius į savo eiles priimti. 1945 metais pasi
rodžiusiame Tauro apygardos partizanų statute pasakyta, 
kad partizanais gali būti tik lietuviai. 

(Bus d a u g i a u ) 

PRANEŠIMAS VISUOMENEI! 
Naujas Savininkas 

CENfRAL MARKET 
2216 S. 56th Ave. 

Cicero, 111. 
CHARLES SEBESTĄ, S»v. 

TELEF. OLYMPIC 2-2776 
e t a p a i s . u Seimininkes geriausios rūšie* Mėsa. na

mu' priruošta paukš tėm ir {vairia rūkyta mč<t 
i/ laitai piicinamas kainas. 

Charles Sebesta, tisu pažįstamo* šioje apidln-
kčjc , 'HT 10 metu, ankščiau tuuejes mėsinę 5432 
W. (ernutk R<1., < i.i-to. Iii 

Didysis atidarymas bus paskelbtas vėliau. 

Over 90 new — Different )Homes built and t)cf,upied! 
Oosing out Our best 

BEAUTIFUL LARGE W00DED L0TS 
6(ixl60 and larger Small I)own Payrrvent 
fTaiji terma — New stre*»t« — Ali Paid. 

GOLFMOOR P ARK 
In the Country — Only 2 Blocks From Oitv. 

Oii,7»th St. to 8*r<l St. Only 2 Blocks West of Oamm Ave. 

JAMES L LOYE REALTY CO. 
(Our 3oth year of Good Service) 

Open Everyday until dark. 

Mūsų Sunkvežimis 
J Ū S Ų Durų 

Reiškia, kad Jūs Gaunate VERTYBĘ 
M MBER « LKNTPlrVIV MEDŽIAGA 
STATYBAI MEDŽIAGA • I \S lT, IACIJAI MEDŽIAGA 
STOGUI MEDŽIAGA • SIENOMS LEISTOS 

NELSON-SCNMIT LUMBER C0. 
Tei ONTARIO 6802 Grąnd Ąve,, €HJBHEĘ» ĮŲL 
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Rengiami TREMTINIU NAMUOSE, 2244 West 23rd Place, Chicago 
• 
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P L A U K I K E ATVYKO Į A N G L I J A 

GROS SMAGUS TREMTINIŲ 
O R K E S T R A S 

PRIMICIJOS SV. JURGIO BAŽNYČIOJE 
CLEVELAND, Ohio. Apie mūsų Tau tos Pa t r i a r -

Clevelandiečiy lietuvių šei- į ko dr. J . Basanavič iaus bius-
mos sūnus kun. Kęstu t i s Mi- tą susir inkę clevelandiečiai 
čiulis pereitą sekmadienį at- lietuviai pagerbė žuvusiuo-
laike savo primicijas šv. sius už Lietuvos laisvę, pa-
Jurg io bažnyčioje. J auna- dėdami gražų gyvų gėlių vai-
j am kunigui šv. mišiose a- niką. Po Amerikos ir Lietu-
s is tavo jo studijų draugai , o vos himnų, kalbėtojai (prof. 
pamokslą pasakė kun. kleb. I. Mal inauskas , prof. i . Grau-
V. Vilkutai t is . Pirmųjų Šv. rogkas ir J . Daugė la ) primi-
Aukos iškilmių grožį pap i l - ( nė mūsų t au tos t ragedi ją per 
dė ir parapi jos choras, ve- paskut in iąs ias t r i s okupaci-
damas muz. P rano Ambrazo . ' j a s . Minėjimas ba ig tas čiur-
Pr ieš mišias sugiedota Fr . j lioniečių sugiedotu h imnu 
X. W i t t t "Veni Creator" , pa-1 "Lietuviais 
maldų metu choras išpildė 
da r neseniai naujojo chorve
džio pa ruos tas J . G. Zangel 
Šv. Liudviko mišias, iškil
mingąjį L. Bcsthoveno 
"Garbė Aukščiausiam", įspū
dingąjį M. Fielke "Šventas ' ' , 

esame mes gi
mę". Susir inkusiej i gaus ia i 
aukavo Lietuvos laisvės ko
vai vest i . 

Ateitininkų Iškyla 
Sekmadienį t birželio 25 d., 

rengi'ama atei t ininkų išky
la į Chicagos apylinkę — 
Maple Lake. 

Dalyvių sus i r inkimo vie
t a — W. 43 St. i r Wood St. 
kampas , prie Šv. Kryžiaus 
parapi jos bažnyčios. Išvyks-

Organizacinio Gyvenimo Auksinė Sukaktis 
DU BOIS, Pa . — Lietuvių Vakarienėje visų nustebi-

kolonija Tėvo dienoje minė- mui p i rmininkas visus pa-
jo savo organizacinio gyve- sveikino lietuviškai. Jį pase-
nimo enkiasdešimt mėtį Vieti ikė ir kit i . To iki šiol čia ne-
niai l ietuviai y r a susibūrę į | būdavo. P i rmininkas Ed. Ste-
vietinio pobūdžio ratelį, vad. ponauskas , jaunosios ka r tos 

^ Nepriklausomą Lietuvių Klu- i lietuvis, vakar ienes kalbas ir 
„ . ^ _ „ „ , _ l b ą į pr ik lauso daug ir i sveikinimus pradėjo šūkiu : 

1 svet imtaučių. Tikrų narių tu- Mums i r v t o h a u reikia eiti 
ri 350. Nar io mokesčio k iek- ;mūsų tėvų pramin tu keliu! 
vienas moka 6 dolerius me
tams, ligos a tveju gauna 5 
dol. į savai tę , o mir t ies atve
ju — 200 dol. 

Shirley May France, kuri ir šiais metais mėgins perplaukti Lamanšo 
sąsiaurį, atvyko i Angliją su savo treneriu Harry Boudakian. (Actne)}' 

Ekskur s i j a į Kanadą 

MINĖJIME KALBĖJO DR. BIELSKIS, 
PROF. BIRŽIŠKA IR GEN. RAŠTIKIS 

užsakytu autobusu. 
Šv. Šeimynos koplyč :oje 

10 vai. bus šv. mišios, ku
r ias a t l a ' kys Chicagos Atei
t ininkų Jaun imo dvasios va
das kun. J . Borevičius, S.J. 

Į iškyloii vietą — Maple 
Lake — išvyks tame 11 vai., 
o 6 v. v. g r įž tame a tga l . 

Iškylon kviečiame visus 
a te i t in inkus : moksleivius, 
s tudentus , sendraug ius i r 
bičiulius. 

Norint ie j i da lyvaut i pra
neša telefonu E u g . Taian-
džiui, LAfaye t t e 3-5908: 
penktadienį nuo 7 iki 9 v. v., 
šeštadienį nuo 10 iki 5 vai. 

Pirmoji lietuvių duboisiš-
kių k a r t a buvo labai veikli: 
ruošė l ietuviškus koncertus , 
sceninius vaidinimus, sielo-

Sukakt ies minėj imas pra-1 josi Lietuvos reikalais ir t. t. 
dė tas iškilmingomis pamal- Kad realizuotųsi pirmininko 
domis Šv. Juozapo bažnyčio- mes tas šūkis, reikia naujų 
je i r šaunia vakar iene klubo 
svetainėje. Dviejose svetai
nės salėse susodinta 330 sve-

jėgų, ko čia da r nėra, ir nau
jų pas tangų. 

Vakar ienė praėjo gražioje 
čių vyrų pr ie iški lmingai! nuota ikoje : p a s i k l a u s y t a 
paruoš tų stalų, o moterys j gražių kalbų ir padainuota 
buvo t ik padavėjomis. Šioje 
svetainėje tokia t radic i ja — 
Tėvo dieną t ik vyra i sėdi 
prie stalų, o vakare j au visi 
r inkosi šokiams. 

pora lietuviškų dainelių: 
"Kur Nemunas ir Dauguva" 
ir "Mes du brol iukai" (pas
taroj i į scenizuota) . 

— Žirnis 

Ryš ium su Toronte įvyks- ; LOS A N G E L E S , Calif. Ką tik pasi rodęs "Lie 

//-

I V *~T\ "vT" l ~irn tančia Kanados a te i t in inkų Birželio 18 d. Šv. Kazimiero 
j . u a m o r a c s K o k o n f e r e n c i j a l i e p o s 1-2 d. d., i parapi jos salėje A L T sky-

"Ate i t i es" k lubas rengia spe- Į r i aus iniciatyva buvo su-
cialią ekskursi ją lengvomis; ruoš t a s liūdnųjų birželio 

r 

jautr ią ją 
"Maldą už Tėvynę". Sol. V. 
Jurgel i s puikiai sugiedojo 
Haendel "Dievui didi g a r I I O U I U U P I L V U I U l U i * _ « * A - [ _ . . ! • • fc- I . ' 

bė". Iškilmingosios p a n a i - mašinomis ir eventual iai au- \ men. jvykių sukak t i e s pami- , jspudj 

tuvių Dienų" Nr . 5, skir ia
mas birželio įvykiams pami
nėti , t iek s t ra ipsnia is , t iek 
i l iustraci jomis sudaro puikų 

dos buvo-užba ig tos C S a s - | ^ b u f u - . Ekskur s i jo s re ika- riejimas. Rytą buvo a t la iky-
nausko "Marija. Mar i ia" . a i s k r e i P t l s į valdvbą. Pas-1 tos sv. mišios uz nukankin-
Beveik dvi va landas u i s i t e - ku tmis uzs i rasymo te rminas tuos ius ; kun Sihauskas pa-
susios iškilmės b u v o k - i r t u i ^ ^ ^ ^ . . . . . 

ho 25 d. Po sumos klubo vai- Po pamaldų jvyko mineji-
dybos a t s tovas bus Spaudos [mo p rograma . į spūd ingas 
kioske, ku r sute iks galut inę Į ka lbas pasakė Lietuvos gar -

t a r t u m i r g ražus bažnyt inės 
muzikos koncer tas . 

Po mišių pr imiciantui pa
gerb t i buvo iški lmingai pie
t ū s parap i jos salėje, vė!;au 
j aunas i s kunigas bažnyčioje 
suteikė t ik int ies iems palai
minimą, o vaka re buvo priė
mimas . 

Kun. Mičiulis (Alphonsus 

informaciją. I švykt i mano
ma liepos 1 d., šeštadienio 
rytą. 

S u d a r y t a J aun imo Meno 
Sekcija 

Šiomis dienomis galu t ina i 
Mitchel) y r a Jėzaus ir Mari- j s u f o r m u o t a "Ate i t i e s" klubo 

i bės konsulas dr . J. J . Biels 
kis, prof. M. Biržiška, gen. 
St. Raš t ik i s ir adv. M. Al-
minauskienė (Pabal t i jo Mo
terų Advokačių S-gos var
d u ) . Mi tkutė padeklamavo 
specialiai t a i dienai Micku-
tės-Mitkienės parašy tą eilė
raštį). Parap i jos choras pui-

"L . D." leidžiamos Los An
geles (9204 S. B r o a d w a y ) . 
Metinė pren. $3. P r i s iun tus 
adresą pas iunč iamas vienas 
numer is susipažint i vel
tui . 

— S. M. 

jos širdžių vienuolijos ( S S . : į a u m m 0 meno sekcija, ku- L ^ ^ n ^ S S a l l ™.;foiiri«fo 
nr \ «orV« MoW«inc h a i P * l i : . : „ ^ *; » * ^ - w i . HM k i a i pasirodė su pr i t a ik in ta CC.) na rys . Mokslus b a i g ė | r į a į vadovaut i i š r ink t i : M. 

ta i dienai p rograma . Solistė _ r ». , • „^:„n„i i_ . . . - ^ . i LAI uicnni uruKt aula. ounsit 
Vašingtono kunigų s e n u n a r - ; Pa iubjnskas , J Gmurogka* , | F l o r e n c i j a £ o r

6
s a k a i t e , a k 0 m -

joje. P a g a l amer . ka t . laik- y . Telycenas, N. Ambraza . t e | p a n u o j a n t ^ „ ^ 1 . padai-raščio pranešimą, j aunas i s i r E # Apanavič iūtė . Sekcija 
kunigas greičiausiai bus pa- y r a užsibrėžusi suorganizuo-
s k i r t a s di rbt i prie Rytų , t į taut in ių šokėjų grupę, vai-
k r a š tų misijų re ika lams ski-1 dmtojų-mėgėjų būrelį, okte-
r i amo laikraščio. tą ir pan. 

P r imic ian to tėvai tebegy-j 
vena Clevelande 

Įdomu pažymėti , kad pla- | 
Dėl MAS Stovyklos 

IFSROMI ASMENYS 
Ieškau savo motinos Mrs. Mary 

Rcmanski Yustus, anksčiau gyv. 
Spring Valley, 111., o dabar gy
venančios Chicagoje. Taip pat 
ieškau Mrs. Mary Yurgel arba jos 
vaikų. Atsiliepti arba apie ieš
komuosius pranešti: Mrs. Stella 
Condcn. 640 — 7 Ave. So., Hop-
kins, Minn. 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
< . v 

NOW. . .GENUINE 
, v 

PHILCO 
Advanced Design. 

TIKTAI UZ 

Ieškau atvažiavusio į J. V. trem 
tinio, kuris gyvendamas per ant
rąją rusų okupaciją Lietuvoje pa 
žino "širdieČių" vienuolyno Kau
ne seserį mokytoją Agotą Degu
tytę. Prašau atsiliepti j "Draugo" 
administraciją. 

čiai ska i tomas Clevelando' Papi ldomai p r a n e š a m a , 
d ienraš t i s "The Cleveland kad visais Clevelande įvyks-
P r e s s " pirmadienio laidoje tančios moksleivių atei t inin-
vedamųjų s k y r i u j e įsidėjo ii- k u s tovyklos re ikalais g e - v e d ė A L T pirm. gen. S t a sys 
gesnį F r a n k S t ewar t s t r a ip - , " a u s i a i teisiog kre ip t is į! Raš t ik i s 
snį pavadin tą "Paša l ie t i s Pasaul io Moksleivių Atei t i -
užeina į bažnyčią", ku r a p - l n i n k u Centro Valdybą, 417 
ra šo jo p a t i r t u s įspūdžius i š : G r a n d S t , Ęrooklyn 11, N. 
primicijų, duoda šv. Ju rg io ] Y - Clevelande y r a t ik tech-
parapi jos is tor i jos . Paklaus-1 nikmis s tovyklos komite tas , 
tas , ka ip pa t iko choras , žur - | kuria j au išrupmo vietą pa- , t t į ^ fok- p r o g r a m a > 
na l i s t a s a t sakė , kad j i g a l i . s i rupins ma i s tu i r U Cle- Vaikus paruošė O. Razut ienė 
m a pr i sk i r t i prie geriausių, j velando; komite tui vadovauja i r s e s u o A l f o n s a 

kokių j i s esąs g i rdė j ę s iC le - ! 8 - Laniauakas , 18304 Syra-
velando diocezijoje. įcuse Ave 

navo "Ave Maria" , "Tykiai , 
t y k i a i " ir "O, Tėvyne mano
ji" , kur ia i i r muziką pa ra šė 
Cerienė (ji buvo a tvykus i iš 
New Yorko) . 

Nors daugeliui su t rukdė _ _ . . „ n i l l l l l M t l i 
. . . . b. , . Ieškau Agotos Bylakaziutes, 

a tvyk t i vyks tą s SUSISiekimo g y v Vilkaviškio apskr., Paežerių 
s t re ikas , vis dėlto nemažai valsč., čekbalės km., j Ameriką 
lietuvių paminėj ime dalyva- atvykusios apie 1928 m. ir ap-„^ \r;«sf;«»« M U M M «I O «*.Q sigvvenusios Chicagoje ar jos a-vo. Minėjimo p rogramą pra- p*fink5je I e S k o : A . Dovydaitis, 

43 Jefferson St., Cambridge, Mass. 

— Šv. Kazimiero parap i 
jos sekmadienio mokyklos 
mokiniai ruoš ia birželio 25 
d. mokslo užbaigimo šven
tę su įvair ia dainų, baleto, 

Lie tuvos Genocido 
Minėj imas 

Šūkio — Nenusimint i , bet 

Trumpa i 
— Didelis lietuvių t remt i 

nių g e r a d a r y s i r žinomas 
ouiviu — *• •••.•.' . , ; ; — | Clevelando veikėjas P i jus 

d a r lab iau sus t ipr in t i kovą! ft i t ą s e k m a d i e n į 

už Lie tuvos islaivinimą. - s a y o ž i o j e rezidencijoje 
nuota ikoje praėjo didžiosios A y o n L a k e a t š v e n t ė 50 m e t ų 
l ietuvių t a u t o s t r a g e d i j o s m i - j A m e r i k o n a t v a ž i a v i m o su-
nė j imas Lietuvių Kul tū ros , ^ ^ š v e n t § j e d a l y v a v o p e r 
daržely . Visos iškilmes t ru - J g a s m e n ų . Tremt in ių Dr-
put į p r imine Kauno Karo e į k ė d ė k o g i r s v e i k i . 
Muzie jaus sodelio iškilmes,, į ^ a d r e ^ 
k a d a minios žmonių susi
r i n k d a v o pas idžiaugt i t au- — Birželio 25 d., sekma-
t o s a r va ls tybes laimėjimais dienį, Naujoji pa r ap i j a ren-
i r pas i semt i s t ip rybės rūška- gia pikniką, kur io pelnas 
nose ^ienose. skiriamas bažnyčios staty-

T R U M P A I 
(Atke l ta jš 3 pusi.) 

rodė minis ter iui , t a r d a m a s : 
— Matote , i r gražia i , i r 

s t ipr ia i pril ipo. 
—Teisybe, prezidente, bet 

visa bėda, kad žmonės į tą 
ženklą spiauna iš ki tos pu
sės... 

mo fondui. Vieta — parapi 
jos sodas. P radž ia 2i30 vai. 
po piet. 

—Sv. J u r g i o parapi jos 
karn iva las įvyks liepos 27-30 
d. 

— S. G. 

W«. kurie kenkta nuo SENU. AT
VIRU ir SKAUDŽIU 2A1ZDU. V* 
negali ramiai sftdStt ir naktimi* 
miegoti nea Ju udbriaenėjuaios Jaizdoa 
aletti ir akauda. Kad paAalintl U 
mež§jim» ir akaud&jima aenu atyi-
ru Ir skaudžiu žaiadu. uždėkite 
l/EOULO Ointmant. J u g y d o m o s 

patybės palengvins JOau akaud»Ji-
rvą ir galėsite ramiai niiegotl nak-
'i Vartokite Jas taipgi nuo akau 
»«u nudegimų. Joa taipgi paaaltna 
niežėjimą Hgo* vadinamos PSORIA-
=»ia Taipgi pasalina perMJira* ligoe 

NUO UZSiSENfcJUSUl 

Skcrudančių Žaizd" 
IR ATVIEŲ ODOS UGV 

.adlnamoe ATHLETE'S FOOT su-

.tabdo džiovinimą odoa ir perplyftlma 
arpiričlu. Jo* yia tinkamos TtLr-
t^i M O džiOstanBos ir susldlustos 
Klua. Jos ywt geros gyduoMs nuo 
vigu' išvtriinlų odos 
Igu. LBOULO Oint-
-nent suteiks jums 
MLgalba nuo nuvar
gusiu, perfitamu '* 
nležinoiu kojų- T>su-
lo Olntment yra par-
luodamas po 75a. 
$1.16 ir tl.R0 Pirki
te vaistinėse Chioagoj 
ir apylinkėse arba 
ttslųsktte money or-
lert 1 — 

LEGULO. Department D 
1847 W. Uth SI, Cicero 50, I1L 

DfOSNrS ATSKAITYMAS 
ui JŪSŲ sena šaldytuvą. 

PHILCO 704 

TAIP... čia yra tikras patobu
linto išplanavimo, liuksusinės 
kokybes 7.2 kub. pd. Philco 
šaldytuvas už nuostabiai žemą 
kainą! Tik pažiūrėkite į aukš
čiausią kokybe modernišku įtai
symo — 

TIKRA ZERO ZONOS 
FREEZER'IO SPOfTEI^ft 

ištiso — pločio; visiškai uždara. 
< ŽLaiko dargi ir K-e Oreajn icicstai 
sušahljtą. Talpina 2S sv. maisto 

lšTISO^—PIA^IO SKLBfS 
į\I. l)YT(M.\S 

Sutalpina mėsas — greitai atšaldo 
gėrimus, desertus ir salotas. 

Jūsų tiktai už 

i savaite 

DU0SNUS ATSKAITYMAS 
už jūsų senį šaldytuvai 

Ę&T1SO PLONIO CRISPER 
s i A i . r u s 

Stiklu uždengtas, tžlaiko vaisius, 
daržines ir žaliam ynus šviežiais, 
trapiais ir skaniais dnčgname šal-
t*Ja 

PILNAI UENTYNOS 
SUTVARKOMOS 

Patvarkykite Jas taip. kad tiktų 
JŪSŲ maistui bet kokio didumo ar 
formos. 

^ 

n°fLf lK€ Farulturg a 
Appliances 

1809-02TWEST 47th STREET, 
* Corner Wood St. 
LAfayette 3-7771-2 

, CASH OR CREDIT * 
Open Mondavs and Thursdaya 

Irom » A. a t to » r , H Klaaa 

http://'SIKl.NKIMA.tHJ
http://tl.R0
http://siAi.ru
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Pabaltiečiai Demonstruoja Bostono Gatvėse 
•• i l — i — • N - i 1 i — i m • • • • m • ll 

BOSTON, Mass. — Laūd- valdybos buvo iš anksto pa-
nųjų birželio dienų paminė- skelbta, kad birželio 14 ir 
jimą Bostone surengė vieti- 15 d.d. nesilinksminama ir 
ne Amerikos Lietuvių Tary-1 nešokama, o birželio 14 d. 
ba. V.sa savaite praėjo po i demonstratyviai badaujama, 
gedulo skraiste, nes tiek nes tai mus įpareigoja ne
lietuvių, tiek vietine ameri-> tuvių tautos kankiniai, ku-
kiečių spauda kasdien pri- j rie jau 9 metai kenčia ne
minė ta i nelaimingas su- i žmoniškas kančias paverg-
kakt įves. toje Tėvynėj ir Sibiro ver-

Birželio 12 ir 13 d.d. ko- gų stovyklose. To atsilau-
misija iš ALT pirmininko kimo vietiniai lietuviai pa-
adv. J. J. Grigaliaus, dr. M. klausė ir savo susilaikymu 
Gimbutienės ir J. K. Vemb-įnuo valgio1 atkreipė d§mesį 
res aplankė net 7 Bostono di \ amerikiečių, dirbančių kar-
džiyjų laikraščių redakcijas | tu įstaigose ir dirbtuvėse, 
tikslu painformuoti apie Pamaldos 

Sekmadienį, birželio 18 d., 

LENKTYNES ARLINGTON PARKE 

12 vai., lietuvių Šv. Petro 
bažnyčioj įvyko pamaldos 
už kenčiančią Lietuvą ir jos 

dvejas liūdnas Lietuvos tra
gedijos sukaktuves. Kiek
vienoj redakcijoj buvo pa
liktas ALT vardu atitinka
mas raštas su informacine- j kankinamus sūnus. Šv. mi-
mia ir statistinėmis žinio- š i as laike ir pamokslą pa-
mis apie dabartinę Lietu- sakė tėvas A. Jurgelaitis, 
vos padėtį. Be to, dar įteik- O.P. 
tos knygos:: "Lithuania Mastais Susirinkimas 
through the Ages" -Geno- p Q ^ ^ U e t u v i a i 

C I ^ 1
, r : : T ^ R c d . S t a r

1 - . 1 nuijo tiesiog į Municipal 
Sekančią dieną visi laik- B u i l d i n ^ k u r į v y k o d i d e i i s 

rasciai jdejo informacinius; p r o t e s t o „utingas, kuriame 
straipsnius apie L'etuv* i r Į d a l 0 i e m _ 7 0 0 
rengiamą pabaltiecių de- ž m o n i ų e i a a t s i l a n k ė i r &. 
monstraciją. d ž i ų j u B o s t o n o dienraščių: 

Protesto demonstracija, . , l B o g t o n G l o b e » i r -Boston 
kurią surengė lietuviai, lat- P o s t „ reporteriai# 
viai ir estai birželio 14 d., • j ^ ^ k a l b a ^ a t i . 
prasidėjo nuo viešosios bi-1 d a r _ A L T p i r m i n i n k a s j . 
blioteko* ir žygiavo gatvė- K a s m a u s k a & f k u r i s SUjSįrin-
mis pro gubernaturą, mie- k i m u į v a d o v a u t i pakrėtė A. 
sto valdybos r u n t e ir di-, K e t u r a k į . Pirmiausia kalbė-
dziajame miesto parke pa- • j o i r d ^ ž o d i i 
sibaige. Nors buvo darbo, k - s p e c l a l i a i i š Washingto-
diena ir vidurdienis bet de- n o a t v y k ę s Kongreso atato-
monstrantų susirinko keh j VQ M o C o r m a c k į g a J iotinis . 
šimtai ir eisena nusitiesė, P a g r i n d i n i s kalbėtojas buvo 
v r š kilometro. Daug d e - ; D e t r o i t o u n i v e r s i t e t o prof. 
monstrantų buvo pasipuošę d r P r P adalskis, o po jo 
tautinius rūbais, nese tau- k a l b § j o ^ u v ^ e t U v o s seimų 
tinęs vėliavas ir plakatus su n a r y s K i p r a s B i e l i n i s . P a . 
įvairiais šūkiais. • b a i j k a l b § j o latvių ben-

Demonstracijoj dalyvavo d n i o ; n e r i e s atstovas pašto-
rius Blumits. 

Pasibaigus kalboms, susi-
_ . rinkimui buvo perskaityta 

tų anonių areštus ir tremi- j A L T s k y r i a u s valdybos pa-
m u^". , , — , - > ruošta rezoliucija, kurį bus 

Gubernatoriui ** "*- ' J 

Pirmąsias šių metų arklių lenktynes Arlington Parke laimėjo arklys Dasha, kurį šioj nuotraukoj matome dar 
antroje vietoje. (Acme) 

Lietuviai Miesto 100 Metu Jubiliejuje 
LYNN, Mass.—Šįmet sis 

miestas švenčia 100 metų 
įsikūrimo sukaktuves. Visas 
miestas papuoštas JAV vė
liavomis dr tautiniais ženk
lais. Ištisą savaitę vyksta 
paradai, .vaidinimai bei kar
navalai. Visų čia gyvenan
čių tautybių žmonės, jų tar
pe ir lietuviai, įnešė savo 
dalį iškilmėms paįvairinti. 

Naujojoje miesto valdybos 

ką. Publika ploja, šūkauja 
ir kiekvieno lūpose lietuvių 
vardas. (Daugumas iki šiol 
neatskirdavo lietuvių nuo 
lenkų). 

Po lietuvių pasirodžiusios 
tautos visgi nepajėgė labiau 
suįdominti publikos, tad vi
sų mintyse liko Lithuania. 
Dėka O. Ivaškienes taut. šo
kių grupes, J. Krištolaitytės, 
H. Kačinsko ir organizato-

rūmų auditorijoj įvyko tau-1 rės M. Preittienės, lietuvių 
tų festivalis, kuriame daly-1 vardas praskambėjo kelių 
vavo lietuvių, graikų, italų, j tūkstančių amerikiečių lū-

ir du automobiliai, prie jų 
čjo ginkluoti '* enkavedis
tai", kurie vaizdavo nekal 

prancūzų, len^H, negrų, ai
rių:, švedų ir žydų tautos. 
Kiekvienos tautybės atsto
vai stengėsi parodyti savo 
geriausias jėgas. Tokia pro
ga Lynn'e pasitaiko tik kas 
25 metai. 

pose. —Jurgis 

Pašventins Naujus 
Seminarijos Rūmus 

Lietuviškos Pamaldos 
Oregono Valstybėje 

PORTLAND, Ore. — Sek
madienį, birželio 18 d., 11:15 
vai. Portland Downtown Cha-
pel bažnyčioje, 500 W. Burn-
side St., įvyko pirmosios lie
tuviškos pamaldos šios toli
mos kolonijos lietuviams. 

Pamaldų dalyviai po mišių 
buvo prašomi nesiskirstyti, 
bet susirinkti arčiau prie di
džiojo altoriaus. Buvo per
skaityta lietuvių kalba Evan
gelija ir kan. P. Aleksos pa
sakytas pamokslas, po ku
rio sekė palaiminimas, mal
da ir giesmė "Marija, Mari
ja." 

Po, pamaldų virš bažny
čios esančioje parapijos sa
lėje įvyko trumpas lietuvių 

LLOYD NOLAN, garsus kino artistas ir geras 
šeimininkas sako: 

"Ateikite, prisidėkite 

drauge išgerti švelnų, 

nuostabų Schenley" 

S3.94 
4/5 QT. 

52.48 
PINT 

BLENDtD VVHiSKtr86PROOF.65% GRAIN NEUTR/U SPiRITS.SCHENLEYDIST.,INC.N.Y.G 

S 

cūzų sekė lietuvių pasirody 
mas. Reikia pripažinti, kad 
prieš mus pasirodžiusių jų 
tautiniai šokiai bei dainos 
gan monotoniški ir 

Klausykite ką sako VIENINTELE LIETUVIU 

BADIO PROGRAMA 

filARGUTLf ^ig§ komp- A"toDli 
Vanagaiti?. Jo darbą 
tęsia L. Vanagaitienė 

Tranattooj»m» KASDIEN 181 

Sekmadienį, birželio 25 i susirinkimas su pritaikyta 
U kard. Samuel Stritch pa~ j programa. Programos vedė-

Po graikų, lenkų ir pran-, ž v e n t i n s n a u j ą Maryknoll | Jas buvo dr. Vladas Juodei-
penkių aukštų kunigų semi- i *•- * * Murauskaitė ir Kons- j ̂  
nariją, pastatytą prie kelio i * * * * * Bieliauskaitė padai- \# 
Nr. 53 ties Roosevelt Rd. I š - : n a v o k e l * t a g j 4 * £ £ E ? 5 

r . r ; w i kilmės prasidės 3 vai. p. p. d a m ^ I n g n d a J u o d e i k a i t e 
liūdni. v j padeklemavo. 

Publika pradeda nerimauti' Iškilmėse dalyvaus 25 vai- i S. Paulauskas pa s a k ė 
ir ūžti. Kaikas apleidžia sa- stybių konsulai ()ų tarpe ir trumpą kalbą. 

6 PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekviena vakar* . . . . t : I 0 vai. 
Sekmadieniais . . . . I : t 0 Tai. p.p. 

Ketvl rtad ienlais 
Ejrtra. Programa . . 1 Iki 8 •.•. 

i 

ILaadten piutauiin«va ir vtetlnte žinios.—IvairOs {vykiai lietuviškame 
gyvenime.—Biznio firmų pranešimai.—UetuviAka muaika—dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės: 

6755 SO. 1VESTEBN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GRovehiU 6-2242 

J? 

P. Dever Gubernatoriui r . uever t A m e r i k o s p r e z i d e n . 
buvo jte.ktas memorandu- t u j v y r i a U 8 y b e i i r S e n a ; o 
ma s apie Pabalt.jo v a l s . y - ^ A t s t o v ų R u m ų n a r i a m S t 
b,ų užgrobimą ir naikinimą. to- u u ž g i e n i v a l s 
Pasku. gubernatorius balko- b j vyriausybėms. Rezoliu-
ne stovėdamas praleido v!- ^ • u š k a i p e ^ k ^ , 
są demonstraciją. Prie mie
sto valdybos rūmų buvo per 
skaityta* merui Hynes me
morandumas. Meras pats iš
ėjo į gatve ir išklausė me
morandumą. 

Pati demonstracija at
kreipė miesto gyventojų dė
mesį, tūkstančiai žmonių 
dalyvavo žiūrovais, didžių
jų namų bei įstaigų langai 
buvo užpildyti stebėtojais 

Spauda Ir Televitf ja 

(Mrs.) Cleveland, o lietu
viškai Ad. Jodka. 

Meninė Programa 
Po iškilmingo posėdžio 

sekė meninė programa. Ke
letą dainų padainavo estė 
Rita Keskula. Po to pasiro
dė mums gerai pažįstamas 
solistas Stasys Liepas, ku- i 
ris padainavo 4 tai dienai 
pritaikintas liūdnas ir sielą 

dainas. Jiems! 

Lietuvos konsulas dr. P. Buvo nutarta susirinkti 
Daužvardis), kurie, simbo- s y k i i mėnesį į šv. mišias. 
lizuodami pasaulio taiką, Išrinktas vykdomasis komi-
visi kartu ateis į sceną spe- tetas lietuvių reikalams. 
cialroie orocesiioie Svar- įvykdomąjį komitetą is-ciairoje procesijoje. &var r i n k t i : P a u l i u s p i r m i n i n . 
blausią Kaioą pasaKys Karo., ̂  p< j ^ r -

(iš Ore-
s t r l t c n * gon City), K. Bieliauskaitė, 

L. Savickienė ir (Mrs.) Po-
mer. 

lę. Mums lietuviams darosi 
nejauku, bijom, kad nesu-
gebėsim sudominti publikos. 
Ir štai — pranešėja skelbia 
Lietuvos vardą, t r u mpą 
Amerikos Hetuvdų istoriją 
ir pasižymėjusius Amerikos 
lietuvius. Salėje dar ūžia,, 
tačiau trumpam. Scenoje | Visu kviečiami į šias iškil-
pasigirsta akordeono muzi-jines. Atvykusieji Chicago, 
ka ir vijų įbėga tautinių šo-! Aurora and Elgin trauki- *„„„:„ u„„n nn„Q i 
kių šokėjai Salėje vaizdas' niais į Glen Ellyn stotį t a r p | ^ u - ž m o n ^ b u v o P l l n a ! 
pasikeitė. Prasidėjo ploji- | l:30 ir 3 vai. p.p. bus auto- s a i e * 
mai ir pasitenkinimas jau- ; mobiliais nuvežti į iškilmių 
nais energingais šokėjais. vietą. 
Po dviejų šokių J. Krištolai-1 

, veriančias 
Atžymi Demonstraciją įkomponavo Am. Tatarony-

_. -. . Inytė. Aktorius Henrikas Ka-
Tos pačios dienos vaka-; č j n s k a s M e k t o , m 

nniai ir sekančios daenos i i f e r a ^ i ų P a b a i g o j p a 8 7 r o . 
laikraščiai atžymėjo s.ą pa- d § u w o k t e t a s k u r į 
ba^b.ecių demonstraciją a p - l d a i n a v 0 J Uetuviškų 

-%n Inkai r\olorilriai > * M — m — . 

tytiė, akomponuojant H. Ka-j Aš sakau, kad kapas, kurs už-
činskui, išpildė tris liaudlies sidaro virš mirusių, atveria jiems 
dainas solo. Dar į sceną įbė-' dangaus skliautus, ir kad tas, ką 
go šokėjai ir "Oželiu" už- mes laikome pabaiga, tikrumoje 
baigė lietuviams skirtą lai- tėra tik pradžia. —V. Hugo 

Programa baigta Lietuvos 

— J. Petrokas 

PAKLUSNŪS MAMAI 

TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 

JOSŲ ĮDĖLIAI YRA APDRAUSTI 

iki #5,000.00 
Per Federal Savings and Loaii Insurance Corporation 

INSURED • 

rašydami ją labai palankiai 
ir įdėdami po kelias foto
grafijas. Vakare "Boston 
Post" televizijos programa 
parodė kelias demonstraci-

damų. . K. V. 

PAčiarODĖ DU VYRAI 
— Broleli, blogai su mano 

_ žmona: vinkas, ka tik až jai pa
jos nuotraukas ir atsilan- sakau — per vieną ausį įeina, 
kiusios į to laikraščio re-1 per kitą išeina. 
dakciją lietuvių delegacijos — Su maniške dar blogiau: jai 
fotografijas. per abi ausis įeina, o per burną 

ALT Bostono skyriaus išeina... 

VIENINTELE LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDftJE, 
kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose 

Mes atstovaujame atsakontfngas apdrOtulos kompanijas, todėl kiek
vienas mūsų kUjeutas visados yra apsuugotas, jeigu kam įvyksta 

kokia nelaime. 
FIRE—LIABIUTY CORfPENSATION 
AUTOMOBILE HOUSEHOLD 
DRAM SHOP ACCIDENTS 

suraųcc^gc t̂fy 

L 
6323 South YVestern Avenue Tet. PRospect 6-5162 

Agehtura yra CHAS. P. KAL Priežiūroje 
"% r ^ 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOOATION 

— Na, vaikeli, pasakykite man,\ 
kas pereita mėnesį buvo man-'l 
dagiausias ir viskfį darė, ko tik 
mama norėjo! 

— Mažais Karoliukas pirma- | B. R. PIETKIEWICZ, Pres. and Mgr. 
sis pasiskubino su atsakymu: I 

J TU tėveli. 2555 W 47th St., Chicago 32, III. Tel. LAf. 3-1083 
-V <? 

Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 
TAIP SMARKIAI AIGA TURTU IR TAUPYTOJAIS? TodSl, kad pas mus kiek
vieno taupytojo indėliai yra pilnai apdrausti iki $5.000 by an ajrrocy of the UaMed 
States Government. . . Todėl, 1cad pas mus valdyba ir direktoriai darbščiai ir ga
biai veda biznj ir išmoka aukšta dividendą savo taupytojams. . . Tod€l, kad Tfc* 
mus patarnavimas yra mandagus ir teisingas. Per 1049 metus pas mus pradėjo 
naujus taupymo aceounts virš 1,300 ypatų, o turtas per tą laika paaugo virš 
1.000.000 doleriu. Dabar mūsų turtas siekia arti 5,000,000 dolerių. 

Mes kviečiame kaip vietinius, taip ir tolimesnii«a lietinius: padėkite savo pini
gus šioj tvirtai apdraustoj finansinėj Įs ta igoj . . . Pas mus galite taupyti Ir per 

^ ^ ^ laišku*. (Klauskite). 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

INSURED 

6234 SO WESTERN AVE. Tel. — GRovehiU 8-7575 J. PAKEL, PreeidflBt. 

REZERVUOKITE LIEPOS (JULY) 9 DIENĄ, 1H8 M., TĖVU MARIJONU STATYBOS VAJAUS PIKNIKUI, VYTAUTO DARŽE! 
IĮ 

\ 
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• • CLASSIFIED, HE L P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
P A R D A V I M U I 

10-lies ix.iiM.itm Dešreles (Hot Dog) 
—Hot Taiiutles Ir Ice Creani va-

ii.i- 1-iliun |.aru.»~t.is I.i/uim. 
l*uikt progų Vasaros s«-xonui užsi

dirbti pinigu. Pardms ;<tski a \ 
ras pirkinys. Dėlei kitų interesų sku
biai parduos. 

Pasaukite savininką,: — 
i I . laiviiM 3-0754 

M A N S DIAMOND RING 
approximateiy "» Karat; » siones, 
sacrificing for $20<>. or best offer. 
Morey's Auto Parts. 2434 W. Mad-
Ison St. HAvinarfcet 1-81)06 

5 GRAVE LOT 
l»mlo> Hills Memortal Park, 

N'-ai Mutii Kntr 
Ylncenmes 

. l i « M « ' I » ' 
6-3966 

M ( i K M K S , CEDAR PARK 
< rmeterv A«*a«'la. Btock I 

. section lot 9. Sacrificing 
for utiick sale. Call: — 

STewart 3-0640 

3 Haddorf, Baby Grand 
PIANO, Mahogany in 

A-l condition. Sacrificing 
for $700.00 or best offer. 

Call: — RIverside 7-3984 

• "D R A U G O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

\l>\ ERTlSlNG DEPARTMENT 
"Draugas" Agency 
13 E. Jackaon BlvA 

VVEbster 9-3196 

HELP WANTED — VYRAI R E AL E.STATE 

PIANO. MAHOG. KPI NET. 
$3»<»; 3 pe. lNth O n t . bdrm set. 
glass top; spr. and matt.. l l § 6 ; 
S pr. newlv upholstered. wicker set 
$3.-.. FAlfa \ 4-03O4. 

AOPORDIAN WHITE MOTHER of 
l'RAKI. Scandelti make. Full size 

vvhlte. Sacrificing for 9176.66 or 
make offer. Call: — 

PAlisade 5-JUS I 

8 - GRAVI lot in Mt. Auhurn Mfmo-
rial Park, 4 Ist and Oak Park, nr. brau. 

Rose Arbor. Call PRo. 6-3333. 

Cigarų Dirbimui Įrankiai 
I\II .I .I \IIUIII \ . m..k.11 u i išmokysiu. 

TAIP PAT 
Pai davimui nedidele SPAUSTUVE. 
Prieinama kaina. daug vėliausios 
mados raidžiy. Presas 8x1 o. šaukite: 

HEmlcck 4-4440 

Kur Hale, OAK HILL CEM ETERY. 
8 giaves; wlll "tvide. CJtoice 

loration. Inųuire at i emetery Office 
for direetions or rali: 

s i pertor 7-5919 

R I S H and LAME 
Baby grand Piano. Mahogany. 

In exeelient condition. Sacrificing 
for $375.oO or best offer. Call: — 

s Agi na w 1-7834 

LAI HES1 YELLOW GOLI), 45 point 
dtumond ring. with 2 small 

diamonds on side. sacrificing for 
IlSu.Olt or make offer 
Pall: BIttersweet 8-3369 

MT. AUBURN 
M EM ORI AL PARK 

HOMEU'OOD SEtTION 
4 grave lot. 

MuM sell. Reaaonabje 
By ovvner. 

HELP WANTED — MOTERYs 

MOTOROLA 
VVill train young VVomen 

to 
WIRE 

and 
SOLDER 

at ne\v Clybnurn Ave. 
TELEVISION PLANT. 
E\nericnced rate for 

Uiialified girls. 
APPLT 

MOTOROLA 
EMPLOYMENT OFFICES 

3248 N. LINCOLN AVE. 
or 

MAIN PLANT 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

VVOMAN — AT ONCE 
General llght Honse Work and 

PI.AIN TOOKINO 
Nice Home — private room — Stay 

Oood starting salary with 
opportunity for pay increases. 

Call: — 
SAGINAW i - t t n 

mANTED AT ONCE 
Rriiable Woman \ \ub 

Excellent references 
to do general housework 
and a.s.si.st with little giri. 

Oood home and salary for 
the right person — Stay. 

Tali: — 
BAjrnort 1-9675 

Shirt Press Operators 
M U R BE ENPERIENCED. 
Ex<"eilent vvagcs pins bonus 

Ręst poriod. Paid vaeations. 
Air conditioned su/rroundings. 

UESTU'OOD LAl T NDRY 
7727 W. Graml Ave. 

IIUUIMNI Park. UI. 

Capable Single Farm Man 
ALL 'ROI'ND VVORKER 

Able to Drive tractor 
room: board: $120.00 month 

Oi S CHRI8TEN8EN 

Call Libertyville 2-3323 

ROUND LAKE, ILL. 
4 room Summer Home. 

Breakfast nook, Cabinet Kitchen, 
Attic floored: 

Frult trees and shrubbery. 
Chemical tollet, 

Mušt sell, very reusonably 
prlced by owner only $4.000. 

Phone Al si i n 7-8093 

AT ONCE 
Thoroughly Experienced 
R E F R l O E R A T I n N SERVU'E 

MAN 
Mušt ha ve at least 

5 years experlence 

Call ARdmore 1-3808 
After 5 P. M. 

AGG.RESSIVE SALESMAN 
Handle new line air circulator 

No canvassnig; straight commisslon. 
Muat have car. Minimum commls-
sion per sale about $19.00 Exeellent 

opportunity for the right man. 
COMECA INC. 

:.49 W. Randnlph St. 

Financial 8-4571 

E X P E R I E N C E D 

COLD MEAT MAN 
A ASS'T 2ND S H E F 

OOOD SALARY 
Private Club. 

10 N. Dearborn St. 
See M R. WAONER after 11 A. M. 

FARM and BOME 
10 acrea. Three Oakes; Mich. 76 

| miles from Chicago. f room modern 
all year round home vvith furnace 
heat.modern kitchen, electrh, auto-
matlc hot water heater, water soit-
ener, full basement. 2 car garage, 
sacrificing for quick sale. Make of
fer. Write RotiU' 2, B«>x 8-A 19191 
Oaks, Mlch., or call: LAfayette S-
9507. 

7208 C A L I M E T AVE. 2 flai brk. 
2—6's; a- l condition 

» Modern; atoker, steam ht. 
Auto. Ht. Wtr. Ht. 

Porches, 2 car garage; 
2 T.T. stovės, 2 refrig's; 

Large lot; I m m. Poss. of 1 flat 
Call during week 3 p.m. to 6 p.m. 

ABCrdecn 4-0055 

CABINET MAN W ANTED 
AT ONCE 

Best pay—Steady work for 
SOBER CAPABLE MAN 

Mušt be able to produce flnest 
<*abinet Work. Phone: — 

YORKTOWN SHOPS 
150 SO FIRKT STREET 

Hlgbland Park 2-40MA 

Bnildlng ' į v a d o Mcchanlcs 
AT ONCE 

Thoroughly experienced 
CAPABLE SOBER MEN 

with a-l reterences 
1 CARPENTER 

1 BRICK U T K R 
1 M AKTE R PLCMBER 
Call: W E B S T E R 9-4081 

H o l s F s S.U.—«2nd & K E E L E R 
5 rm., Brk. Bung. wlth rear 

enclosed porch; equal to extra 
rm. 2 car gar; Ht. Wtr. Ht. i^rge 
attlc. Bsmt. apt. rented for $20. wk. 
Prlce $16,f>00 ineltiding most of the 

furnitūra In exrra apt. 
Terms. Misa. U m h . 

ENglewood 4-3867 

16% RETirRN 
5194. & Oarpenter 

Cor. store & 1 apt. Brk. Bldg. Htd. 
Income $S,900. Nets $2.83«. 

$15,000 cash required 
SOL. K. G R A F F * SONS 

REALTORS 
ENgL 4-3957 oc WAibr. 5-3877 

In the 6225 S. Halsted Bldg. 

Phone MAywood 7484 
ARLINGTON CEMETERY 

(KAHtNftS) 
9 k.i |.,i sklypus (galinut st^ktral) 

Priverstas parduoti ir savininko 
įkainuotas už prieinam.i kaina 
Telefonas: — 

SPaulding 2-2458 

t l ' P R I C H T PIANO 
In excellent condition. Ivory finish; 
beautiful tone, Sacrificing for $12"». 

or best offer. Call: 
ItHiargatc 4-57H2 

'49 FORD 9 TI'DOK SEDAN. 
f»wned by one person. Driven only 
7000 miles. Sacrificir.fr for $1.886 or 
best offer. Call TRAV1S: — 

Mlngheacli 1-2900 

COOK 
Expericncrd; permanent position 

on country ettate; 45 minutes to loop 
Age 35 to 50 

Good salary, own 2 room apartmrnt 
Phone \Vrrk days betwrcn 9-5 

CHesapeake 3-8822 

M A I D 
Expcrienced 30—40 

General housework and cooking 
No laundrv: top salarj* 

Own room and bath. 2 adults; 
infant and nurse. Barrington Home. 

t all: .RAndolph 6-7156 
MI SS JOHNSON 

URGENT 
N E E D AT ONCE REIJABT-E 

CAPABLE \VOMAN 35-50 
for >reneral household care and 

cooking. This is for a woman who 
desires good permanent home more 

than high wages. Call: — 

REGENT 4-3441 

H E L P W A N T E D — VYRAI 

URGENT NEED 
CABINET MAKER; E.TPERIENCED 

with knowlc<l|re of powcr saw. 
Steady work; good pay. 
N E E D R Ef A ABLE MAN 

ITAIX> AMERICAN CO. 
3137 Ui-s t :.ist s l n . i 

PRospu't 6-2992 

REAL EJSTATE 

BRIDC.EVIEW APIELINKfVTE 
7143 S. Oketo Street 

MEDINIS NAMAS 
4 kambariai; 3 metų senumo 

2 automobiliu medints garažas 
Žemės sklypas 100x125 

KAINA $7.500 
SIEK REALfTY SERVICE 

5028 ARCHER A V E N C E 
LAfayette 3-8455 

N F f K A l M OJAMAS PrRKINYS 
(I nopiallftl bargalns) 

\ i i i k n . . Apžiūrėkite. įvertinkite. 
Prie gražaus Murąuette Parko. Pa
ruosti užėmimui 2 mūriniai namai, 
1 H aukšto. 6-IŲ kambarių ploto Cape 
Code; Taippat baigiami įrengti ge
rai išplanuoti 4-5-6 kambarių plo
to 1% aukšto De Luxe Cape Cods 
mūriniai namai dideliuose sklypuo
se. Erdvūs salionai ( l iving rooms). 
didelės sieninės spintos, (e losets) , 
pilnas rūsys, automatinis šildymas. 
Daug kitokių patogumų; arti C.I.A. 
susisiekimas, valstybinas bei para
pijinės mokyklos, krautuvės, baž
nyčios. Prieinamos kainos ir duo
damos paskolos prisitaikant jūsų 
biudžeto. Atdara kasdien in s ekma
dieniais nuo 9 vai. ryto Iki sutemos. 

MAROFETTE HOME l i l .DRs 
6255 S. Keeler Ave. iREBia. 5-2020 

2-jų AFKSTV M r R I N I S NVMAS. 
8 kambariai viršuj, 7 apaėioje. Ap
šildymas aliejumi. Pastatas gerame 
stovyje. Koklinė vonia (Ule bath) ; 
atdaras prieangis (porch) ; puikus 
kiemas; geras susisiekimas; arti val
stybinė ir parapijinė mokykla; Sa
vininkas parduoda tiktai už $11 500. 

YArda 7-3537 

P R A N E Š I M A S 
BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radioa. Televiaiona, 
Kefrifferators, VVashing Ifachine* 

and furniture. 
See ua be fore you buy. 

We aiao have a few uaed refrj-
gerators waahera and vačiium 
cleaners priced aa low as $15.— 
Come in to the top house fot 
valuea and aee for yourself. 

MES PAIMSIME SENĄ JŪSV 
PREKE IŠKEITIMUI 

A. C. Novok dc Sons 
M2S VVest 63rd St. 

TeL KKpublk 7-2850 
CHICAGO 29. IIX 

PI^VNNING a t.ridai shower. recep-
tion. graduation party? For foods 
of beauty and distinetion serve our 
hors d'oeuvres or buffet; conslde-
rately prlced. Phone Mrs. Harazin, 
C Ranford 7-4575. 

PLATINKITE "DRAUGE" 

Do 

WE ARE 
cash buyers 

of Real Estate 
WEST and SOI'TH SIDE 

WE MAKE LOANS 

Ii- i your pioperty wltlt 
us for ųuii k sales. 

( W e buy Colored property) 
not delay for quic.k service. 

ELMHURST LOT 100x200 
$995.00 or best offer 

or will trade for 
Chicaga property 

Call INdependence 3-3030 

STEVENSVILLE, MICH. 
ROSEMARY BEACH 

New Summer Cottage 
4 Rooms and Bath; 
AU modern conveniences 

Completely fumished 
Sleeps 6; 

Available immediately thru' 
LABOR DAY; 

Very reasonably priced by owner. 
Phone "wed. thru' Friday". 

and "Monday thru' Wed." 

MIchigan 2-3031 

VIC. HINSDALE 
2 LARGE HOMESITES 

Mušt sell, very reasonably 
priced by owner. 

only $1.750 each. 
Call between 3 and 3:30 P .M. 

PRospect 6-6411 

72nd PLACE and HOMAN 
Lot 30x125 ft. 

Mušt sell by owner 
Reasonably priced 

Phone CLiffside 4-0359 
(FOR COIX)RED) 

3 Flat brk. 4 room each 
Stove heat. Only $500.00 down, 

located on Campbell near Madlson. 
For appointment call: Mr. Hali. 

CRawford 7-1048 

PARDUODAMA ŽEME 
MINNESOTA 

40 akerių žemė su miškeliu, prieš 
Pancake l.ake, Goodland, Minneso
ta. Savininkas būtinai turi parduo
ti už prieinamą kainą—tiktai $2,800 

LAwndale 1-9492 

DU SABLE REALTY CO. 
35 S. Dearborn St. 

Financial 6-3486 
^9M>WĮa^9B99»«aa9ja9jaj n— M 

E X P E R T ( A R D READER 
fc < R V S T A L Telia Names, Dates. 

Etc. M ADA M E D E K K E R 
211 W. i i s.h St. 
PI l lman 5-5559 

HINSDALE — VACANT HOUSE 
4 I .arge Rooms, 

Cab. kitchen; pieture windows, 
Hardwood floors; utillty, 

? car gar.; near Bluebird Bue 
Mušt sell; Reasonably prlced by 

owner $8,250. 
Call mornines. 

RIversfale 7-2735 

ARIJNGTON HIGHTS 
l o t 10OJK2O0, IMW 

Subdivision Near Municipal 
swimming' popl. 

school. churches, shopplng, 
near North State road. Sacrificing 

for $1,250 or best offer. 
Private party. 

INdeioendence 3-9039 

OVER 90 N E W — D I F F E R E N T 
linines Ituilt and Occnpled 

CLOSING OITT OCR BEST 
B E A F T I F I I . LARGE 

WOODED IA7TS 
80x160 and larger—small down 

puyment — Easv terma 
New Streets — Ali Paid 

, GOLFMOOR P A R K 
In the Country—Onlv 2 blocks from 

City on 79th St. to 83rd St. 
Only 2 Blocks West of Cicero Ave. 

OFFrCK ON PROPERTY. 

JAMES E. LOYE 
REALTY COMPANY 

(Our 30th year of Good Senvice) 
Opcn Evcryday untll dark. 

DRRSHMAKI.VC. & ALTERATION. 
Brtdes maids gowns. and 

Wedding gowns. a specialty 
Priees reasonable 

Csll: COrnelia 7-L333 

TEACHER VVIIrf. TPTOR 
grades 3 to 8th. 

during July and August 
$2.00 an nour. 

Oall: VIncennes 6-0907 

Auka Dievui yra pirmoji pri
valomo sąlyga pakilti j malonft? 
viešpatiją. Auka tėra pradžia, o 
jos pabaijra — malong. 

—VI. Solovjovas 

LOT 100x117 
lOSrd Street and 76th Conrt. 

3 blocks W. of Harlem, $400. casn 
plus small monthly pavments. or 

best offer. Oall: BFSeriy 8-0690. 

SOUTH SHORE, 
LAKE COMO 

Beautiful log cab.; 
gas htd.; also 3 rm. 
gar.; lot 150x150; 

Priced to sell. 

elec. and 
guest hse.; 
landseaped. 
Owner. 

JUniper 8-9415 

7118 WEST 73IRD PLACE 
MEDINIS NAMAS 

7 Kambariai 
Centralinis apšildymas 
Žemės sklypas 50x125 

KAINA $7,800. 

Pietvakarinis Kampas 
Biznio sklypas, 47th * TTRJPP AVE. 

Puikus pirkinys. Parduodamas sa
l ininko, be jokių apsunkinimų. 

GEORGE MAZOR ~ 
4847 SO. KII.D ARE AVE. 

Tcl. YArds 7-4719 

BY OWNER 6 ROOM HOUSE. 
1% tile bath. 

St. Prictllas parish. 
Near schools, churches, college. 

Owner — PAlisade 5-4484 

MARQCETTE P A R K E 
49 nė<lu x 123 pėdu kampinis lotas 

Pardavimui lotas prie pietrytinio 
kampo W. 66-tos ir S. Talman Ave. 

Prieinama kaina. 
Kreipkitės prie savininko. 

Šaukite telefonu: 

U'Albrook 5-1780 

VALYKLA 
Pušiniai jrengimai (knotty pine fixtu-
rcs). Pilnai įrengta Labai pelninga vieta. 
Ideali vieta siuvėjui Prieinama nuoma. 
Gera sutartis. Turiu dvi krautuves ir 
vienam per sunku abi apeiti. Todėl sku-

. biai perleidžiu vieną už $3,500. 
4419 Milwaukee Ave. 

Skambinkite savininkui BErkshire 7-8350 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Grosernė Ir Mėsos Parduoimė 
Gerai einas biznis, surenkama 

$1,500.00 į savaitę. Modernus fikėe-
riai, daug prekių, nuoma $7 5.00. 3 
metų sutartis. Paaukojame už $7,000 
greitam pardavimui i s priežasties 
Kitų interesų. 

5104 ARCHER A V B N F E 
VIrginia 7-1922. 

DELFRATERF — SAIiDAINIŲ |r 
Mokyklos reikmenų krautuvė ir 2-Ju 
aukštu namas ir 2 automobilams ga
ražas. 6 kambariai viršuje. Virtuvė 
užpakalyje. Gerai veikiąs biznis. Dėl 
ligos skubiam pardavimui paaukos. 
Reikia pamatyti, kad J vertinus. 

6601 So. VVolroii Ave. 
Tel. PlRoapect 6-0744 

Saldumynų Parduotmč. < 'u k rainiai, 
I .«•;!.•• i. | \a°rumynal i r Mokyklai 
reikmenys. l aba i gerai einantis biz
nis, pilnas prekių. Nuoma $38, ge
ra sutartis, ideali vieta porai. No
rėdami įvertinti turite pamatyti. No
rime greit parduoti. Paaukojamc už 
18.866 dėl ligos. 1421 \V. Tuilor St., 

II \> markei 1-4284 

BAIiliROOM 
100 miles SiHith West of Chicago. 

All modern flxtures. 
Newly decorated. Fully equipped. 

Real moneymaker, for right party. 
Reasonable rent. Good lease. 
Saerlfloe for immedlate sale. 

• Due to other interests 
\ \ l.lliiucton 5-3469 

10 f? RETI'RN 
51st & Oarpenter 

Corn. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd 
Income $3.900. Nets $2.836. 

$15,000 cash reu.ulred. 
SOI/. K. G R A F F & SONS 

REALTOItS 
BMgt 4-3957 or WAlbr. 5-3877 

I n the 6225 S. Halsted Bldg*. 

SAI/DTTMYNV — MOKYK I A** 
REIKMENŲ KRAUTTJVft 

Vieta gyventi arba pulki galimybė 
d§l Delikatesų krautuvės priešais 
mokykla ant persėdimo kampo. Pri
einama nuoma. Apšildoma garu. Ge
ra sutartis. Negali vienas apsidirb
ti ir paaukos už $1.760. 3510 So. 
Wnllace Ave. Tel. FRont . 6-3822. 

GROCERY—«HEAT MARK E T 
Produce & Bakery Goods. 
with or wlthout bullding. 

Establlshed 25 years. 
No competitlon. Well stocked. 

Ali modern flxtures. 
Prlced to sell — Retlring 

247 W. 79TH STREET 
TRiangle 4-9357—4-9213 

C O N F E C n O N E R Y — F O I N T A I N 
LUNCH 

Saldumynai, Gaivinantieji Gėrimai. 
Užkandžiai. Gerai einanti prekyba. 
Gerai j rengta. Nuoma $5 5. 3-ims 
metams sutartis. Ideali vieta porai. 
Skubiai atiduodame už $2,250. Par
davimo priežastis — liga. 47 W. 103 
Street. COm. 4-9839. PUU. 5-1866 

ARTISTIC PLATI NG SHOP 
Electro Plating (metalu aptrau
kiami) . Kūdikių batukai — daik
tai atminimui — "Keepsakes". 
Darbas atl iekamas " už labai pri
einamą kainą. 

Rašykite ar skambinkite 
5140 W. 6 lt b Place 
POrtsmouth 7-5901 

I'.MNI Shop and Dairy 5?tore 
Good going business. Money 

maker for right party. 
Modern fixtures. Well stocked, 

Reasonable rent. l.ong lease. 
Sacrifice $3,500. for qulck sale. 

Due to other interests. 
5048 NO CI ARK STREET 

BIttcrsweet 8-7390 

SKUBIAI PARDUODAMAS GERAS 
PIRKINYS (bargain) . 

Maža užkandinė ( lunchroom) Pil
nai jrengta. Gera prekyba. 46-oj 
gatvėj prie Ashland Ave. Jmokėji-
ii.as (cash) $525. 

Skambinkite Jacobs, 

\VUiiDvoiili 6-1380 

Grosernė — Delikatesų Krautuvė 
Kepyklos gaminiai. Svtežla mėsa. Už
saldytas maistas. Gražus didelis 3-ju 
kambarių butas Ir vonia. Nuoma 
$75. Visi modernūs įrengimai. Ne
toli bažnyčios ir mokyklos. Dėlei 
ligos priverstas paaukoti skubiam 
pardavimui. Reikia pamatyti, kad 
jvertinus. 1734 West 89th St., Tel. 
HIII top 5-2517 

RADIO and TELEVISION SHOP 
Sales and service. Fully equipped. Well 
established. No competition. Lovely 6 
room flat in rear. Hrated. 5 year lease. 
Reasonable rent. Mušt see to appreciate. 
Leaving city, will sacrifice $3,000 for 
uuick sale. 
5843 W. LAKE ST. ESterbrook 8-5867 

SCHOOL STORE - GRILL - Ice Cream 
School Supplies e t c , with nice 4 room 
apart. H'ell established. Opportunity for 
couple — rent $60 — Good lease — 
mušt see to appreciate — will sacrifice 
for quick sale. Full price $2,550. 

3313 WEST HIRSCH STREET 
CApitol 7-6831 

OAK P A R K BEAUTY SHOP 
wlth fumished living quarters 

Citra Modern equlpt. $2,750 compl. 
Present owner in constant 

operation for oast 20 yrs. 
Retlring on proceeds ecquired 

In this business and moving to \Vis. 
HADRABA, 6847 CERMAK RD. 

Illsliop 2-2142 GUndersoB 4-0116 

BEAUTY SHOP 
f steigta prie* 12 metų. Gerai Jreng
ta. Nuoma $52.50. Garu apšildoma. 
Paaukos už $750. greitam pardavi
mui, priežastis kiti interesai. Kad 
Jvertlnua turite pamatyti. 

1618 W. Chicago. Avenue. 
HAymarket 1-6020 

REIKALINGAS BUTAS 

l.amllords, Immedlate Posncsslonll 
A very reliable couple vvith 1 child, are 
m desperate need of a 6 rm. unfurn. 
apt., on the Southwest sidr. Best of 
rcfi. — Help this fine couple. — They 
are tenants that any landlord can be 

proud of!! Plrase Call: 
VIrginia 7-2359 

landlords, 'We Are Yo««- Tenantsl" 
A very resp. yoting couple, about to 
be married, are In dire need of a 
3-3% rm. unfurn. apt., in one of 
the nearby Western Suburbs. Best 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of!! Please 
call ( I . m i ai 6-2107 Wkdays A SEe-
ley 3-6375— Eves. & Wknds 

Wante«l to Rent on Nortn or North 
West side. with option to buy — 
six room bu n galo w reasonable rent. 

Responsible party. Call: 
NAtional 2-6134 

landlords, Immedlate Possession!! 
A very reflned young oouple, are In 
dlre need of a 3-4 room. apt., in 
K va n st o n beglnlng August. Perma
nent. Best of refs. Help this fine 
famlly couple. They are tenants, that 
any landlord can b e proud of!!! 

Please call: RAvenswood 8-6533. 
Collect. After 5:30 P.M. 

I.andiortls. Imperatlvel! A very re-
liable couple, are in desperate need 
of a 3-4 rm. unfurn. apt.. on South 
or South^est slde. Willing to de-
corate. Best of refs. They are te
nants that any landlord c a n b e 
proud of!! Please call: POrts 7-2978 

Landlords — Imperative!! 
A very resp. young empPd couple, are 
in dire need of a 3—4 rm. unfurn. apt. 
on the North side. Needed by July Ist. 
No child. or pets. Brst of refs. They are 
fine couple — They are tenants that 
any landlord can be proud of!! Please 

Call: STevvan 3-1473 

REIKALINGAS BUTAS 

landlords, Help A vetrran!! A very 
resp. couple, expeeting their Ist 
child, are in desperate ne»-d of a 
3H-5 rm. unfurn. apt., on the North 
or Northwest side. Stove or Stm. ht. 
A-l refs. They are tenants that any 
landlord can be prourl o f I Please 

t-all: DIckens 2-2606 

Landlords — Stop — Look — Read!! 
A very retp. cmpl'd couple, are in des
perate neea of a 3 or more rm. unfurn. 
apt., in a nice locality on me North side. 
No child or pets, Best of refs. They are 
tenants that any landlord can be proud 

of!! Please Call: STewart 3-3159 

IŠNUOMOJAMA 

ROOM FOR MOTHER 
in private home: 

Excel. care for child; 
beau. back yard. 

HYtle Park 3-4768 

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 
SU GALIMYBE PIRKTI 
S miegantieji kambariai 

Kaina 816,000.00. 8110.00 mėnesiui 
Reikalinga jmokėti vienų metų nuo
ma is anksto. Namas ant didelio 
sklypo naujoje bendruomenėje pri^ 

127-os ir Harlem Avenue 
Telefonas: PALOS PARK 402 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

landlords, Immedlate Posoenofcml I 
A very refined young Lutheran 

eouple vvith 1 yr. old child. are in 
desperate need of a 3-4 rm. unfurn 
apt. in Kvanston. Best of refs. They 
are the perfect tenants for your 
apartment:: PieaSl- call: 

I Niversity 4-2907 

l.aiidlords, Imperative!! A very re
fined couple vvith 2 chlldren, des-
perately need a 5 rm. unfuru. apt.. 
in the vic. of North Ave. & St. Louls 
Will dec. Top refs. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: Mrs. Muoriante — 

I Ravv for.I 7-3325 
After 5.30 P. M. 

laial lords, Here art* yonr ienaiits: 
A very resp. young vvorking couple. 
are In desperate need of a 3-4 or 5 
rm. unfurn. apt., on the Southv\»-st 
side. No chiMren. Top refs. Help 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 

Plus . - call: Ulvingston 8-8303 

Laiidlonls. Imanediate Possession!! 
A very resp. copple. with 2 well-
trained children (little boy 21 mo. 
and little giri 5 wks.) are in de
sperate need of a 4-5-6 rm. unfurn. 
apt.. N. or NW. Best of refs. Help 
this fine famlly. They are tenants 
that any landlord can be proud off! 

Please ta i : : N.Ulonai 2-1983 

Atteittion. Ideal Tenants!! A very 
resp. young empl'd couple, are in 
dire need of a 3-4 rm. furn. or un
furn. apt.. in Evanston. Needed at 
onoe. Ręst of r*-fs. Help this fin»* 
couple. They are the perfect p-nants 
for your apartment!! Please call: 
l"Nlv 4-3300 Morns. & Afternoons. 
UNIv. 4-1723 Eves. & Wknds. 

I^rtdlords, Inaiicd.'ttvc l»o-ss«-..sioti!! 
A very reliable empl'd. coupl«*. ar»-
in desperate need of a 3-4 rm. un
furn. apt., NW. or \V. Best of n-fs. 
Help this fine couple. They ar«- te
nants that any landlord can b* 
proud off! Please call After 2p. m. 

Dlckcns 2- 0972 

IJUtUords, ImfimliaAe Possession!! 
A very reflned coupl*-, with 1 well-
behaved child. are in desperate need 
of a 3-4 rm. unfurn. apt., S. or S\V. 
Best of refs. Help this fin«- family. 
They are tenants that any landlord 
can be proud of!! Please call: Mrs. 
Pelman: — PRosnect 6-0214. 

U l I M l I o n l - M K - l i t i o l l . l l i l l tM d l . t l * 
Possession! Please let us rent yotir 
kitehinettes. apt., or flats. \\'e have 
fine tenants vvaiting vvith good refs. 
and steady positions. South or \Vest 
side. Coal or stm .heat. Tney are 
tenants that any landlord can be 
proud of! Please call: Mrs. Snead 
(Day-Night or Sund.) KEn. 8-1334. 

VALYKLA (cleaotng store) . Persė
dimo kampas. $350.00 pajamos ga
li būti padidintos. Pilnai jrengta. 
Presas, katilas, pilnas įrengimas 
skrybėlių valymui, {steigta prieš 18 
metų. Nuoma $150.00. Ideali vieta 
siuvėjui. Geriausias pasiūlymas virs 
$4,500 grynais pinigais (cash) . 
303-05 S. Cicero Ave. MAns. 6-2983 

i 
Maisto Produktų Krautuvė (groser-
nėV taverna, piknikams parkelis — 
viskas vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, laiveliai už gerą nuomą. Pasta
toma iki 100 automobilių per die
ną po 50c. už kiekvieną. Gyvena
mosios patalpos prijungtos prie krau 
tuvfs. Labai prieinama nuoma, ge-
tartis. Skubiai parduodama dėl iš
vykimo IS miesto. Oedar I « k e 8091. 

VALYKLA 
Savaitinė apyvarta — $350. Gali 
būti padidinta. Pilnai rengta {skai
tant klijentūrą ir 1947 m. Interna
tional sunkvežimj. Nuoma $60. Cen
tralinis (garu) šildymas. Gera su
tartis. Ideali vieta siuvpjui. Turiu 
atiduoti už $2.700. Priežastis — kiti 
interesai. 985'A W. Tavlor St. 

SEeley 8-0280 

RESTORANAS 
Didelio judėjimo gattvje 

30-ies vietų. Ideali vieta vedusių 
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta. Genai jren
gta. Reikia pamatyti norint įvertin
ti. Skubiai atiduodu už $2,500. Prie
žastis — liga. 8725 Montrose Ave. 

rNdependence 3-5596 

landlords , ImmciHate lYts-session!! 
A very resp. empl'd couple, are in dire 
need of a 2y i—3 rm. furn. or unfurn. 
apt., on the North side. Best of refs. 
They are tenants that any landlord can 

be proud of!! Please Call: 
GRraceland 2-2097 

REIKALINGAS F I A T A S 
ATSAKOMINGAI, tremtiniu Seimai iš 
3 suaugusių asmeny reikalingas ne
didelis flatus. saukite: 

lU.publH 7-4378 

l.iiiulloid-. Iniiin.li.il. l»os.ses*.ioiii!! 
A very refined couple, are in diiv 
need of a 2 bedrm. unfurn. apt . 
in the vicinity of Bervvyn, or Ci
cero. Best of refs. Help ihis fine 
couple. They are tenants that any 
landlord can be proud of!! Please 

call: STaniev 8-5182 

Laiidloi-ds. Inuiiediate l\)ssessk»n!! 
A very refined Veteran. Wife and l 
child, are in desperate need of • 
4-5 rm. unfurn. apt.. on the North-
we8t side. VVill deeorate. A-l refs. 
Help this fine family. They are te
nants any landlord can ls» proud of! 

Please call: \ \ KlIiJiclon 5-4545 

LanillortLs. S.O.S.!! A very refined 
heating engineer, wife and 2 ador-
able little daughters. are in despe
rate need of a 5-6 rm. unfurn. apt.. 
in or near Bervvyn. or Cicero. Best 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Please 

call: Glndersufi 4-4)267 

DELICATESSEN 
Good neighborhood. No competition 

vvith small living quarters. 
Rent $75.00. Wel| stocked; modern 

fixtures. Good reason for 
selling; vvlll sacrifice for $4,oo0 

Mušt see to appreciate. 
8926'.- Stony Islan<l Ave. 

1 tREgent 4-3795 

SHOE REPAIR SHOP. 27 years 
established in one place, good going 
business, Sacrificing for quick sale. 
Owner retlring from active business 
Make offer. Pri(vate;CalI: 

MErrimae 7-6508 

GROSERNft Ir MfiSOS RINKA 
I.G.A. patiems pasi tarną v imas. Ge
rai įsikūrusi. modernūs fikcieriai. 
Prieinama nuoma- Gera sutartis. 
Puiki šiaur. vakar, vieta. Dčlei ki
tų interesų skubiam pardaivimui pa
aukos. Reikia pamatyti, kad jver-
• lntumet. 

TH. LOngheacli 1-1197 

Tautieti, nepamiršk savo bro 
lių tremtyje. Jie laukia tavo pa-
rainos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk 
nors kuklią auką: United Li-
thuanian Relief Fund of Amerf 
ca, Inc., 105 Grand St. Brook 
Mm 11 M V 

SKELEKTraS DRAUGE 

Landlords, Immedlate Possession!! 
A very refined family of 4. 2 ador-
uble little girls 6-8, are in dire need 
of a 2" bedrm. ufurn. apt.. on the 
South side. in a desirable locality. 
Pres Add. 7 yrs. Husband vvilling 
to assist vvith repair wotk. Top refs 
They are the perfect tenants for your 
apt. Please call: Mldvva.y 3-3035. 

I andlonls. lnunetliate Possesskm!! 
A very resp. couple. expecting Ist. 
child, are in desperate need of a 
3V4-6 rm. unfurn. apt. N. or N\V. 
Will cooperate. Best of refs. Help 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: U n e o | n 9-6820 Apt. 404 

Latulloids. Immedlate Possession!! 
A very refined couple. with sweet 
2 yr. old daughter, desperatety need 
a 4 rm. unfurn. apt.. on the South 
Side. Best of refs. Private bath. 
Help this fine family. They are te
nants that any landlord cari be proud 
of!! Please call: Lfvlnjrstnn 8-S8S."i 

I aiuEorvk Here Are Your Tenants! 
A very resp. Veteran. \ \ ife and 11 
month old baby. living in one room. 
are in desperate need of a 3 or 4 
rm. unfurn. apt.. on the South side 
in a nice locality. Will dec. Top refs 
They are tenants that anv landlord 
can be proud of!! Please call: 

POrtsmouth 7-7433 

U7S!S^kykite 'Draugę* 
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Paminėjo Genocido Dieną Naujojoj Meksikoj SUSIRINKIMAI 
Keliems ypatingai svarbiems 

Kiek daugiau kaip prieš ;tų kunigystes sukaktis, ir SSSTm^SS^STat T t 
pusmetį į J A V a t v y k ę s l i e - j o s minėj imą j i sa i at idėjo štadienj, 7 v. v. Saukiamas trem-
fcivis tremtinys kun. Stasys birželio mėnesiui, kad būtų tinty mokytoju susirinkimas. J 
Aleksiejus įsigijo tokį EI geresnė proga su n e l i e t u - ' % * $ £ * . ^ ™ ^ V ^ 
Paso vyskupo pasitikėjimą, viais parapijiečiais paminė- i bendrojo lavinimo mokytojai bei 
kad jau yra paskirtas kle- ti Lietuvos genocido dieną, i auklėtojai, gyvenantieji Chicagoje 

TV rfipnn cWi»« i kun Turk- i r J08 apyl'nkėse. Susinnkimas į-
A ą . a i e l " • J U t ^ „ v i r o V W « „ o o l ė i p 9 A . M W 4 7 S t 

IEŠKOJIMO REZULTATAS , ŠKOTAS NELAIKO; ŠUNIES 
— Viena šeimininkS, kuri, su 

degtuku rankoje, ieškojo, pro kur 
veržiasi iš krosnies gazas, dabar 
guli ligoninėje... 

— Na, ir nesuradd? 
— Ji gazo nesurado, bet gazas 

ją surado... 

deika atlaike šv. mišias, o 
kun. L. Lukošiūnas pasakė 
pamokslą. Gausiai susirin
kę žmonės- girdėjo, kaip la
bai kenčia lietuvių tauta. 

Kun. St. 

vyks Vyčių salėje, 2451 W. 47 St. 
I.TB Švietimo Sekcija 

Kūrejai-sąvanoriai, gyvenantie
ji Chicagoje ir apylinkėje, birže
lio 24 d. 7 v.v. kviečiami į bendrą 

Aleks ie jus yra susirinkimą Tremtinių Namuose, 
2 2 4 4 W. 23 PI. 

Kun. Stasys Aleksiejus 

bonu Hatch parapijon, prie bar jo adresas: Rev, St. 
kurios yra ir t ry s misijos. Aleksiejus, P.O. 700, Hatch, 

šiemet sueina jam 8 me- New Mexico. • 

Tragiškyjg Birželio Dienu Minėjimas 
NEW BRITAIN, Conn. - dagavusi memerandumą, ku-

Lietuvių skausmo dienų mi- ris turėtų būti tuoj pasiųs-
nejimas įvyko birželio 17 d.; tas Washingtonan. Tekstas 
pradėtas 8 vai. ryto pamal-įbuvo čia pat perskaitytas, 
domis vietos lietuvių Šv. An- kuriam susirinkusieji mielai 
driejaus parapijos bažnyčio-'pritarė, ir numatyta tuojau 
je. Pamaldose dalyvavo ir su trimis parašais pasiųsti į i 
Stanley Ryiz postas, Auxilia- VVashingtoną. 
ry ir Gold Star Mothers. Vietos lietuvių parapijos j 

Vakare 8 vai. parapijos klebonas kun. V. Karkaus-i 
salėje įvyko minėjimas, ku-|kas savo žodyje ragino visus-
rį pravedė J. Maksimavieius, dirbti Lietuvos išlaisvinimui,, 
nušviesdamas tas siaubo die. prisimenant tas mūsų tau-
nas Lietuvoje. Paskaitą skai- tos aukas, ir Lietuva bus 
te dabartinis lietuvių para-j vieną kartą laisva. Jis taip 
pijos vargonininkas prof. V.jpat padėkojo, nors ir nela-
Marijošius, vaizdžiai nusa- bai gausingam, susirinkusių-
kydamas tų dienų įvykius ir!jų būreliui už atėjimą čia. 
pačią mūsų tėvynes okupa- Atsistojimu buvo pagerbti 
ciją. Po paskaitos jis taip visi žuvusieji, 
pat pranešė, kad vietos A. šį minėjimą ruošė vietinis 
L. T. yra numačiusi ir sure- A. L. T. skyrius. 

LIŪDNŲJŲ SUKAKČIŲ PAMINĖJIMAS 
VVORCESTER, Mass. — deklamavo Brazdžionio "De 

Lietuvos užgrobimo dešimt- profundis" ir ''Tėvų name-
mečio ir lietuvių ištrėmimo l iai ' \ Meno būrelio choras 
į Sibirą devynerių metų su- vėl sugiedojo gedulo mar-
kak&ų minėjimas įvyko <šą "Kovoj jŪ3 jau žūvot" ir 
dviejose vietose. i "Lietuva brangi". Minėji-

Birželio 17 d. 7:30 v. v. Imas pradėtas Amerikos ir 
Lietuvių Klubo patalpose j Lietuvos himnais, baigtas 
minėjo klubo nariai. A t i t i n - | g i e s m e « M a r i j a Marija...'' 
karna paskaitą skaitė VI.' . . . . . . 
K u k a i t i s . Meno būrelio P o . " U B e j a n o P r » m t a r e z o " 
choras, vadovaujamas Snar- l m c l J a -
skio, sugiedojo žuvusiems į -j 
pagerbti gedulo maršą "Ko-Į p ' 
voj jūs jau žūvot..." ir "Lie
tuva brangi". Minėjimas 
pradėtas Amerikos ir Lie
tuvos himnais. Po minėjimo 
priimta atitinkama rezoliu
cija. 

Birželio 18 d. minėjo Šv. 
Kazimiero parapija; 10 vai. 
atlaikytos iškilmingos pa
maldos, per kurias pritai
kytą pamokslą, pasakė kun. 
St. Būdavas. Minėjimo ak
tas įvyko 2 vai. parapijos 
salėje. Paskaitą skaitė Pr. 
Pauli ukonis. Po paskaitos 
kalbėjo parapijos klebonas 
kun. Petraitis, skatindamas 
naujai atvykusius lietuvius 
nenutautėti, nes daugelis 
senųjų lietuvių susižavėju
sių vietos gera duona, jau 
nutauto. Be to, dar kalbėjo 
kun. St. Būdavas ir Maria* 
napolio akademijos rekto
rius kun. Jagminas. 

Gražina Pauli ukony te pa-

g i m ę s 1916 m Skaudvi lės i Dienotvarkėje numatyta: orga 
parapijoje. Vokieč ių okupa- mizaciniai reikalai, lėšų klausimas, 
cilOS m e t u buvo administra- • valdybos rinkimai, įstatų paruoai-
tm-iumi N e m a k š č i u o s e kur! m o komisijos rinkimai ir sumany-toriumi įNemansciuose, KUI ; m a į g i s g^įrinkunas bus pra-
pas ta tė naują bažnyčią, dėtas punktualiai ir laikomas te -
Tremtyje dirbo Feucht pa- sėtu, nežiūrint dalyvių skaičiaus. 
rapooje , O Vėliau buvo nau- , -Organizacinis Komitetas 
jai sutvertos Lagwasserio i . ( ( n _ *Jį$ 
stovyklos klebonu ir Nuern- JTSlsakvklte LJ raugę 
bergo vaikų TB sanatorijos 
kapelionu. Amerikon atvy
ko 1949 m. rugsėjo 6 d., da-

KANČIAS 

m sr*,* £ 

urtliritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampa, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos i karta. Sudėtis 
jfrynu žolių, duagelis ju yra re
tos ir braagios. 

Z-G *OLIV ARBATA No. 2 — 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arUiritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žme-
nlų. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
(91.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai liuo-
suoja vidurius juos sunormuoja. 

STANIS Analgesls SALVE— 
( t 1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
Stanis —f- "» in 1'' kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina "sekuudė-
mis" pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas. . 

Kai nuo skaudančių kojų jau
čiatės senas- tai Stanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokU.!! . 

Didelis, pusės svaro gabalas, 
tiktai u i 75c. siunta a p m o k ė t a 
Speciali pasiūla, 3 gabalai už $2.00 
Ateikite arba atsiųskite ' m o n e y 
order". Gaunama geresnioae ap-
tiekose Ir Wieboldt krautuvėse. 

A. A 
ALEKSANDRAS 
PALUBINSKIS 

Gyveno 4418 8. Hermitage Ave 
Tel. YArds 7-2346 

Mirč birželio 2ld., 1950. su
laukęs senatvės. (Jimė Ivietu-
voje. Amerikoje išgytveno 50 
metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
aūnuH VV'alter. marti Antoinette 
Dvi dukterys: Stephanie Wil-
Hams, žentas lx>uis: Alice Set-
zke, žentas Herb. Trys anūkai 
ir kiti gimines, draugai ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotn s John Y, 
Eudeikio koplyčioje, 46(»5 So. 
Hermitage Avenue. 

l^aidotuvčs įvyks šeštadienį, 
birž. 24 d. IS koplyčios 8:30 v„ 
ryto bus atlydėtas i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nnliūdc: sūmis , Lhiktervs, 
Marti, Žentai, Anūkai. 

la idotuvių direkt. John F. 
Kudeikis. Tel. YArds 7-1714 

— Ar turite nakties sargą šu
nį! — paklausė škotas savo bi-
ClUll. 

— Žinai, kad perbrangu šunį 
išlaikyti. Kai tik Išgirstu kokį 
triukšmą nakčia, aš pats suloju. 

Z. 8. 
COMPANY 

2822 ARCHER AVE. 
CHICAGO 8, DLL. 

Dept. ir. 

J O N A S P E T R O N I S 

Gyveno 2944 l>e«ington Ave. 
Tel. Van Buren 6-1820 

Mirė birželio 20d., 1950, 5:30 
vai. vak.* sulaukęs 44 m. amž. 

Gimė Lietuvoje. 
Amerikoje išgyveno 37 met. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

motina Liudvika, po tėvais Be-
nikaitė. Brolis VVilliam ir bro
lienė Haael ir jų sūnus Ro-
bert. Pusseserė Bronė Monti-
kiene, ir jos šeima. Teta Be-
nikienė ir jos šeima. (VVhit-e 
Marsh, Md.). Pusseserė Ona 
Vasiliauskienė i r jos šeima, 
(Baltimore, Maryland), ir ki
ti giminės, draugai ir pažįs
tami. Lietuvoje pasiliko pus
brolis kun. Juozapas Maksvy
tis, ir pusbrolis Antanas Mak
svytis ir jo šeima. 

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave., Cicero. 

Laidotuves įvyks birželio 24 
dieną. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. An
tano parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero •kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NuHūde: Motina, Brolis, Pus
seserė, Pusbroliai, Teta ir jų 
šeimos. 

Laidotuvių direkt. A. Pet
kus, Tel. TOvvnhall 3-2109. 

NULIŪDIMO V A L A N D O J E KKfcil 'KiTtfe r * * 4 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOTŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave., Cicero, HL 
N e f o i M TOWNH A L L 3-2109 

6812 So. Westėm Ave., Chicago, 11L 
Telefonas GRovehill 6-0142 

Mūsų patarnavimai yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam storini prieinamas. 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šaukit* 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ 

• 9 4 5 So. We$tem Ave. 
6-0099 

DIREKTORIAI 
3319 UtvonUo Avo. 

PRospect 
fcom sT^en. Vito** 

V Arda 7-1158; 7-1139 
koplyfif arčUu jasq 

A A 
O N A N O W A C K I 

(PANKAUSKAITfi) 
Gyvena 3020 S. Broad - Street Tel. YArds 7-0681 

Mirė birželio 22d., 1950, 1 vai. ryte, sulaukusi pusamžio. 
Gttne Lietuvoje. t 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leo. Trys dukterys: 

Mary Žukauskas, žentas Edvvard, Anna Nosek, žentas Ekiu-
ard, Josephine Stark, žentas Paul. Keturi sūnūs: John; An-
thony, George, marti Lorraine; ir Edward. Trys snūkai. Se
suo Emily Smolenski, švogeris Frank. Brolis Stanley Pan-
kauskis, švogerka Veronika, giminaičiai: Valuckių šeima; 
Urbų šeima. Ir gaminės Rockforde, Illinois. 

Priklausė prie Šv. Onos Draugijos, Royal Neighbors of 
America Nr. 7308 Camp. ir Gyvojo Rožančiaus. » 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi. 3319 S. Lituanica. 
Laidotuves įvyks pirmad. birželio 26d. Iš kopi. 8:(K) vai. 

ryto bus atlydėta j Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. PQ pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sunūs, Anūkai, Sesuo, Brolis 
ir visi kiti Giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. YArds 7-1138 

INSURED 

Paskolos ant Pirmųjų Morgičio 
Už Žemą Nuošimti, 

Mažais Mėnesiniais Atmokėjlmals 

MUTUAL FIDERAL SAYINGS 
and Loan Association 

Ch&rtered and Supervlaed b j tbe V. S. Government 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN i. KAZANAUSKAS, Pres TEL.—Vlrgtnla 7-77« 

BE 

* 

$iMd§ūtiim 
SAUGI IR 

HovJR " t o ^ 

V I E T A 
Taupymui 

Valdžia Apdraudžia 
Taupymo Sąskaitas 

Kiekviena taupymo sąskaita 
yra U. S. Valdžios agentūros 
apdrausta iki $5,000.00. Tau
pyti galite kiek tik norite ir 
kada norite. ^* 

PELNINGAS DIVIDENDAS 
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
į darbą ir neša jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mėnesiai. 

± 

STASYS UTWINAS SAKO: 

affl 

DABAR-f f r\ A n A n TAI GERIAUSIAS LAKAS 
PIRKTI VISOKIOS RCSIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plyru-Išvaizdos Sidings 
- r Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų— 
Harduare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
ltūšies Insuliacijos Materiolo — šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — \Vallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LTTIVINAS, Prez. 

3039 S. HALSTED ST. TEL VICTORY 2-1272 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

Seštad. — 8 vai. iki 3 vaL popiet. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
- LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, gaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
visame Cbicagos ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 VV. 23rd PLACE 
10756 S. M1CHIGAN 

Phone: VlrginU 7-6673 
PUUmafei ft-1279 

PETRAS P. GURSKIS 
659 YVEST 18th STREET Phone SEeley t-57U 

ALFREDAS IVASAITIS 
1446 So. 50th Ave., Cicero, 11L Tel. OlympM 1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3351 & HALSTED BĮ. 710 W. 18th 8TKEET 

Telephoae: YAKrds 7-19U 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAM AVE. Phone: PUllman 5-0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
tso7 a LTUJANICA AVE. wįm gtoji Hgg 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 So. CaJiforaia Ave. Phone LAiayette 3-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 West 46th Street YArds 7-0781 

54VING* 
V Joi M. Mex«rlt. $MHirr 

3236 So. Halsted Street 
Phon«: CAIumet 5-4118 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vienaa Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias paminklams 

planų pasirinkimas mieste 

Telefonas CEdarctest 3^335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių Įstaigos 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-7-1742 
4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPKiYdOA 

i • • • » 

RADIO PROGRAMAI IŠ, STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles) 

j g M j į t i kas šeštadieni nuo 9:15 M 9:80 vaL ryto 

x. 
-

^ 
; 
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A. J. VALSTYBĖSE 
— P. Viščinio informaciją 

apie Lietuvos pavergimą, 
kankinimą ir žudymą įside-

< Dėmesio vykstantiems j o , B r o c k t o n paiiy Enter-
i TT. Marijonų ūkj. Ruošian p r i g e » vienintelis anglų kal
tiems vykti į Tėvų Marijonų | b a dįenraštis B r o ckton, 

IŠARTI IR TOLU DID 

bendradarbių pikniką atei
nanti sekmadienį, marijonų 
ūkyje pranešama, kad Bur-

Mass. Toji informacija tilpo 
ryšium su Lietuvos pavergi; 
mo 10 metų liūdnomis su-

lington geležinkelio trauke kaktuvėmis. Joje nurodyta, 
niai is Chicagog išeina kas k a i p sk ie tų Rusija, sulau-
valandą. Traukinai išeina žydama pasirašytas taikos, 
iš Union stotie* (prie Canal draugiškumo ir savitarpines 
ir Jackson), Western (prie pagalbos sutartis, klasta ir 
18-tos g.) ir Cicero. Išlipus j s m u r t u užpuolė Lietuvą, ją 
Hmsdalyje trys-keturi žmo- pavergė ir siekia jos visiško 
nes gali nusisamdyti taksį, I sunaikinimo. 
už $1 atveš į ūkį. 

— J. Ginkaus vad. lietu-X Tėvu Marijonų Staty- vtška radijo valanda Brook-
bos Fondo Komisija liepos; l y n e jgivede kultūrines pro 
9 d., Vytauto parke ruošia, g r a m a s , kuriose dalyvauti 
"Ali Chicago Picnic and Į kviečiami visi apylinkėje e-
Lithuanian Softball Tourna-1 gantieji lietuviai meninin-

(visų Chicagos l ie- |k a i Paskutinėse programo ment 
tuvių pikniką i r minkštosios | ̂  dalyvavo operos "solistė 
boles rungtynes). Sako, pik
nike žemaičiai su aukštai
čiais išbandys savo jėgas 
virvės traukime. 

X J. F. Gribauskas, St. 
Anthony Savings and Loan 
Ass'n., sekretorius Cicero j , 
dar vis dalina cigarus savoj 
draugams ir kostumeriams, 
nors jo sūnus jau pakrikš
tytas Juozuku. Nemažiau 
džiaugias ir Gribauskų mo
tinos, susilaukusios anūko. 
Viena Gribauskų duktė jau 
lanko parapijos pradžios mo 
kyklą. 

Elar* širvinskaitė, duk 

V. Jbnuškaitė, pianistas A. 
Mrozir.skas, dramos akto
riai Toska E>aubaraitė, Ka
zys Gandrimas, Kazys Va
siliauskas ir kt. Trėmimų 
dienoms paminėti buvo su
vaidintas V. Žukausko para
šytas radijo vaizdelis ''Bai
siosios dienos". 

— L. Baiienė Mancheste-

— A. Blažytė, ūkininkai
tė, dirbanti Haworthe teks
tilės fabrike audėja, ruošia
si emigruoti Kanadon. Jos 
emigracijos reikalais rūpina 
si Kanadoj gyvenanti P. 
Drevinskienė, kurios vyrą, 
buvusį susisiekimo vicemi-
nisterį Drevinsk?, bolševikai 
per pirmąjį lietuvių deporta 
vimą, 1941 m. birželio 14 d. 
išvežė į Sibirą. P. Drevins-
kienė apie savo vyrą* nuo de 
portacijos dienos jokių ži
nių neturi. 

— B. Valiukevičiūte nuo 
Pilviškių, atvykus iš Dani
jos, dabar dirbanti tekstilės 
fabrike Haworthe, yra ga
vusi žinių, kad jos tėvas Si-
bere mirė kankinio mirtimi, 
brolis žuvo Lietuvoj. Ji gal
voja emigruoti Kanadon. 
Jos emigracijos reikalais rū
pinasi Kanadoj gyvenantie
ji Kaminskai. 

— O. AndrJuškevičiūtė ir 
Alpis Sutton birželio 3 d. 
Craigneuke susituokė. Baž
nyčioj per mišias, kurių me
tu jaunieji buvo sujungti, 
vargonais grojc P. Mullin-
Varnaitytė. 

i i 

Belgijos lietuviai Apie Svečius Iš Amerikos 

*tt • * * * • 

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PARODA 

11 LietuviiĮ Gyvenimo Tremtyje 
* 

Kiek DP Išvyko Svarstoma Problema 

Netikėtai mus aplankė 
svečiai amerikiečiai * kun. 
Valantiejus, kun. Juškaitis, 
Tėvas Vaškys ir kun. Raila. 

Kaip ir visi amerikiečiai, 
šie keliauninkai praktiški: 
atsigabenę didžiulį automo
bilį ir visi keturi "draivina" 
po Europą: aplankė Pran
cūziją, Ispaniją, Portugali
ją, Italiją, Palestiną, Švei
cariją, Vokieti j ą, Belgiją ir 
Angliją. Kelionė truko apie 
tris mėnesius. 

Įdomus buvo jų vizitas 
Belgijos lietuviams Liege a-
pylinkėse. Turėdami labai 
mažai laiko, jie galėjo ap
lankyti tiktai vieną Tilleur 
lietuvių grupę. Pasistatę 
automobilį prie dievnamio ir 
pagarbinę švenčiausiąjį, už
suko į angliakasių stovyklą. 
Čia vienas po kito prisistato 

Iš Prancūzijos! F a r r j o j e ir A^e[muraiukai vaikai ^odini, 

mis 

žymybes": barakus, vaikus, 
angliakasius ir pagaliau su 
viena lietuvių grupele kar
tu nusitraukė visi svečiai. 
Aplankė keletą lietuvių šei
mų, pamatė kaip jos susi
kimšusiai gyvena. Gyvai tei 
ravosi medžiagine angliaka
sių būkle ir čia pat konsta
tavo, kad Amerikos anglia
kasiai, lengviau dirbdami, už 
dirba dvigubai tiek, kiek Bei 
gijcj, būtent, 12-14 dolerių 
per dieną. Svečiai amerikie
čiai visiems patarė veržtis 
į Kanadą, nes į JAV iš Bel
gijos neįmanoma patekti. T. 
Vaškys pasiėmė vieną kitą 
adresą ir būdamas Kanadoj 
bandys surasti darbo ir bu
to garantijų. Mūsiškiai mie
lai atsakinėjo į svečių klau 
simus, bet paskui ir patys 
ėmė Kibti svečiams į skver
nus pakišdami klausimus 
apie emigraciją... Taip Til
leur barakų vaizdai išvys 
Ameriką, kur mūsų tautie-

x - ^ " T < ~ " i T T * T I ^ s ^ ! d e r m i m u - L. Balienė tapybą te BnghtOB Park veikėjųU s t u d i j a v o t r e m t j e g t 
yra Lietuvos Vyčių 36-tosĮ ^ xriMmM4m4

 J J * 
ruošiamo išvažiavimo komi
sijos pirmininkė. Išvažiavi
mas įvyks šeštadienį, birže-

te, Vokietijoj. 
— ALT Newarke, N. J. 

Lietuvos okupacijos ir bir-
lio 24 d., Maple Lake, Fo-! želio trėmimų minėjimu pa-
rest Preserve. darė gražaus pelno, kuris 

X E l e n a Pečeliūnąitė, i padalintas tarp BALF-o ir 
veikli šv. Kryžiaus parapi-|N. J. Lietuvių Tarybos. 

AUSTRALIJOJ 
— Lietuvių miestelis ku

riasi netoli Melbourne, Gee-
longo miestelyje, kur apie 

rio, N. H., Meno instituto 200 sklypų yra nutarę iš-
mokslo metų baigimo stu- pirkti lietuviai. Sklypas kai-
dentų meno darbų parodoje | nuoja apie $100, o namo sta 
išstatė septynis paveikslus, tyba — apie $2,500. Bankas 
kurie nuo kitų skyrėsi ne tik duoda 30-čiai metų paskolą, 
savo europiejiškomis temo- _ g ^ ^ 
• J ą bet ir gražiu spalvų su-1 lggo m e t a i s s i k š t o n , ų

6
 k a i . 

me. Joniškėlio vai., sakoma, 
yra pirmutinis lietuvis Nau
joj Zelandijoj. Jis išgyve
nęs visą šimtą metų, dukart 
vedęs — maorę, su kuria 

ančių tremtinių ap- — drąsiausi stovyklos gy 
ELTOS surinktomis žinio- j rūpinimas bei jų teisinė, me j ventojai. Svečiai paleidžia 
is, iki 1950 m. birželio 1 'džiaginė globa ir birželio mė ji darbą foto aparatus ir už-

d. lietuviai karo pabėgėliai nesį nebus reikiamu būdu iš | fiksuoja visas stovyklos "į-' čiai pamatys tikrąją būklę. 
apleido Prancūziją išvykda- \ spręsta. Kiek tai liečia IRO, 
mi į sekančius kraštus: \sprendimas paaiškėsiąs š. 

Į Angliją 2, Argentiną 5, |m. spalio mėnesį, kada Že-
Australiją 11, Belgiją 11, nevoje susirinks IRO gener. 
Belgijos Congo 5, Braziliją Į tarybos susirinkimas. Llku-, w m 
31, Daniją (grįžo atgal į čia įsieji Vokietijoje tremtiniai Į Atidarė Kelią Gatves^ j Uz lUjJantų Reikalau)a 

CHIC4G0J IR APYLINKĖSE 
atvykę) 7, Egiptą 3, Italiją būsią pavadinti United^Na 
2, Ispaniją 5, Jungtines A- | tions Refugee vardu. Visais 

atžvilgiais pirmenybe bū
sianti taikoma tiems, kurie | drausti" Pulaski 'gatvės pre-

Vardui Pakeisti 
Aukštesnis teismas atme

tė lenkų grupes prašymą už-merikos Valstybes 122 (į šį 
skaičių įtraukti ir tie, ku
rie netiesiogiai iš Prancūzi- j jau nuo senesnių laikų gyve- j kybininkams veikti už grą 
jos į JAV nuvyko )t karo zo
nas Vokietijon išvyko ar grį 
žo 45, .Kanadą 11, svetimša 
lių legijooą 47 (neskaitant 
tų, kurie jau svet. legijone 
pateko po karo veiksmų tuo 
jau), Liuksemburgą 5, Lie
tuvą (išvežtų prievarta) 
skaičius nežinomas, Lietuvą 
savanoriškai grįžusių 29, Pa 
lestiną žinomų 27 (nežino-

na tremtyje. 

— Adv. B. Kalvaitis iš So. 
Bostono, Mass., lietuvių 
Cambridge, Mass., suruoš
tam birželio 14-15 minėjime 
skaitė paskaitą. 

jos choro narė ir sodalietė, 
birželio 25 d. susi.uoks su 
R. Keefe. Šliūbas Šv. Kry
žiaus bažnyčioj bus 10 vai. 
ryto. 

X Barboros (buv. Balis) 
ir Stanley Pocių užeigą 3958 
W. 111 St. dažnai yra čika-
giečių lankoma. Abu preky-j — W. E. Harriso, piliety-
bininkai yra rėmėjai orga- , b § s ir imigracijos ministe-
nizacijų veikimo. Žada taip-

prigyveno sūnų, ir anglę, su l™ų kiek — nežinia), Šve
diją 1, Urugvajų 4, Venezue 
lą 9. Viso 383. 

kuria turi kelis sūnus. 

KANADOJ 

gi dalyvauti ir Tėvų Mari
jonų bendradarbių išvažia-

X Izabelė Shuttleworth 
(buv. Vaišvilaitė) su savo 
vyru ir sūnumi iš Phoenix, 
Arizonos, viešėjo Cicero j . 
Buvo atvykę aplankyti pas
kutiniuoju laiku susirgusią 
Izabelės motiną kurį dabar 
jau pasveikus. 

X Seserų kazimieriečių 
vedamose pradžios mokyk
loje Chicagos arkidiecezijoj 
mokslą baigė 265 mokiniai. į dukters. 
Tokias žinias patiekė sesuo 
Eucharista. 

B. Cicenienė, v e i k l i 
Town of Lake draugijose, 
taip pat nuoširdi "Draugo" 
bičiule-korespondentė, pas
kutinėmis dienomis sunega-
lėjo. 

rio apskaičiavimais Toronto 
mugės laikraštyje "Cana-
dian International Trade 
Fair News" No. 1. lietuvių 
atvykusių iš tremties į Ka
nadą skaičius yra 8,059. 
Pirmoje vietoj stovi lenkai 
(30,805), antroj — ukrainie
čiai (19,465), trečioj — žy
dai (17,873). Už lietuvių sto 
vi latviai, estai ir k. 

— Maryte Lemešyte-Diki-
nienė, buv. Vilniaus Vaidi
los Teatro artistė, dabar gy 
venanti Kanadoj, susilaukė 

KOLOMBIJOJ 
— Nikodemas Saldukas, 

lietuvis salezietis, yra pre
fektu Leono XIII kolegijos 
Bogotoje. Jo paveikslą įdė-

fjo Bogotos laikraštis "Don 
Bosco". 

— Motinos Dieną bogotiš-
kiai suruošė gegužės 28 die
ną su menine programėle, 
dalyvaujant kolonijjos vai
kučiams. 

— Lietuvių Įdubas Bogo
toje galutinai užsidarė: bran 
gi nuoma už butą ir kitos 
klubui išlaikyti išlaidos da
vė nuostolių ir privedė prie 
jo likvidacijos. 

. Įvertino BALF-ą 
BALF-o atstovas Vokieti

joje p. J. Valaitis birželio 
mėn. turėjo pasikalbėjimą 
su IRO gen. direktorium 
Vienoje Mr. Kinpley. Pa- j š y tų~60 nUoš." visų "namų ir 

žinimą tai gatvei senovinio 
vardo Crawford Ave. Teisė
jas pareiškė, kad šis klausi
mas yra miesto tarybos rei
kalas. 

Illinois valstybės įstaty
mu, gatvės vardui pakeisti 
reikia, kad peticijoj pasira 

18 Tūkstančių 
H. E. Crozier, 5842 She-

ridan Rd., teisme iškėlė by
lą U. S. Laivyno departa
mentui, reikalaudamas $18,-
000 atlyginimo. Skunde pa
sakyta, kas per karą tar
naujant laivyne jam į dantų 
smegenis įsimetė pyorrhea, 
kurios laivyno dantistai ne
išgydė ir dėl to jis neteko 
dešimties dantų. 

Tėvai-Mokytojai Ruošias 
Konferencijai 

Sunki Repatrijavusių 
Emigracija 

BALF-o vadovai prof. 
kun. Končius ir J. Valaitis 
įvairiose įstaigose darė žy
gius, kad būtų teigiamu bū 
du išspręstas klausimas tų 
lietuvių, kurie 1941 m. iš Lie 
tuvos repatrijavo į Vokieti-

minėjus lietuvių tautos ne- j prekybos savininkų toje gat 
laimes, Mr. Kingsley pareis-j v § j e Grąžinimui Crawford \ Tėvų ir Mokytojų Taryba 
kė, kad kol pasaulyje bus v a r d 0 sakoma, jau surink- Illinois valstybėj ruošiasi 
likusių diktatorių, tol tu-1 t a g reikalingas nuošimtis pa mokslinei konferencijai, ku-
rėsime tremtinių problemų. r a š ų ri j v y k s Urbana, ni.f tarp 
Direktorius ypatingai pabre Crawford vardas gatvei birželio 27 ir 30 d. Chicagos 
že, kad be šalpos organiza- j duotas 
cijų IRO nebūtų galėjusi 
tiek daug padaryti, kiek da
bar atlieka. 

Amerikiečiu Pagalba 

pagerbimui vieno j delegacijoj bus ir Chicago 
ankstybųjų Chicagos gyven- į universiteto rektorius R. M. 
tojų. 1933 metais minint Pu j Hutchinson, kuris konferen-

BELGIJOJ 
— K. Matukevičius, dir

bęs dvejetą metų anglių ka
sykloje ir vienerius metus 

.1 cinko įmonėj, susitaupęs 
j kiek pinigų ir pažįstamųjų 

X B. Juzulėnienė is Town Į padedamas, išvyko Venecue-
of Lake turėjo sunkią ope-! l o n ijetuvoj jis tarnavo po 
raciją, po kurios sveiksta, i l ic i ;j0j i r n e t t r i s k a r t u s bol-
Juzulėnai yra nuolatiniai &eVikai buvo apsupę jo šei-
"Draugo" skaitytojai ir dos-| m o f l n a m U 8 ) bet jiems nepa-
nūs aukotojai. 

X Vladas Neffas, senas 
West Side prekybininkas, s(U 
žmona ir dukterim ruošias 
atostogų, kuriose žada ap
lankyti visą eilę pietvakari
nių valstybių. 

vyko. Matukevičius su ki
tais 6 bičiuliais išėjo l miš
kus, kur išbuvo 8 mėnesius. 
Ypatingai žiauru buvo žie
mą. Išsikasę krante urvuo
se po egle dienomis miego
davo, o naktimis išeidavo 
maisto ieškoti. Kartais tek-

X A. Paladinskas iš Towni davo badauti ištisą savaitę, 
of Lake, 80 m., atleistas i Ūkininkai bijodavę įsileisti 
pensiją jūrininkas, praėjusį į namus, bet atnešdavę mais 
trečiadienį staiga mirė nuo| to sutartom vieton. Taip mai 
širdies smūgio. I tindavo partizanus. 

TREMTYJE 
— Schw. Gmuendo sto

vykloje šiuo metu yra apie 
300 lietuvių ir jų šeimos na 
rių, kuriems kelionė į JAV 
ar Kanadą atidėta keletui 
mėnesių, dažniausia sveika
tos sumetimais. Deja, jie vi
si neturi jokios galimybės 
čia bent kiek atsigauti, nes 
pagal IRO planus turi būti 
iškelti į kitas stovyklas. 

• 

— Stasys J u r g e l a i t i s , 
Liet. Raud. Kryžiaus Ingol-
stadto skyriaus įgaliotinis, 
skelbia, kad toji apylinkė 
gavo iš BALF-o drabužių Ir 
avalynės siuntą. Dovanos iš
dalintos pirmoj eilėj tiems 
lietuviams, kurie neturi IRO 
globos, tai yra klaipėdie
čiams ir iš&kryninguotiems, 
o antroj eilėj — stovykloj 
gyvenantiems lietuviams. 

— Kun. Dainys, kuris ilgą 
laiką gyveno Sovietuose ir 
buvo laikomas rusų kacetuo 
se, * vėliau drauge su vysk. 
Matulioniu atvykęs į Lietu
vą, vis dar tebėra tremtyje, 
nes neturi galimybes išemi
gruoti. .- , Į_ 

Amerikos piliečiai per 
1949 m. suaukavo $126,048,-
000 padėti gyventojams, 

ją. Remiantis US DP įsta- j tremtiniams ir pabėgėliams 
tymu, negali į Ameriką įva- j Europoje ir kitur, ši suma 
žiuoti asmens gavę, vokie 
čių pilietybę ar padavę pra
šymus jai gauti. Šiuo metu 
tokių nuo emigracijos su
laikytų repatrijantų yra per 
1,000. Deja, ne visiems šiuo 
metu bus suteikta galimy
bė pagelbėti, bet kai bus su
teikta galimybė emigruoti 
vokiečiams, BALF-as steng 
sis, kad šie mūsų tautiečiai 
išemigruotų pirmieji. 

Džiovininkai I Kanada? 
Austrijos vyriausybė jau 

kuris laikas veda su Kana
dos vyriausybe tikslu dalį 
Austrijoje gyvenančių DP 
džiovininkų perkelti į Kana
dą. Jeigu pavyks susitarti, 
pirmieji džiovininkai išvyk-
sią 6-9 mėnesių laikotarpy
je. Be to, IRO ir karinė val
džia jau susitarė su Austri
jos vyriausybe, kad ji po bir 
žeio 30 d. teiktų tremti
niams maistą ir išlaikymą. 
Čia taip pat vedamos dery
bos ir su atitinkamomis ti
kybinėmis organizacijomis. 

PAVYDI ŽMONA 

— Žfaona:—Na, parodyk man 
ta_ laišką, tą kur laikai. Matau iš 
rankraščio, kad tai moters raš
tas... Aha, tu net pabalai, kai ji 
perskaitei... 

Vyras:—Ir kaipgi aš nepabal
siu T Juk tai sąskaita nuo tavo 
siuvėjos... ( 

suaukota per 50 Amerikos 
Voluntary Agencies, kurios 
užsiregistruotos Stato De
partamento Voluntary Advi 
šory Committee on Foreign 
Aid, ir nieko bendro neturi 
su oficialia Jungt. Valstybių 
valdžios pagalba. 

Išsiųsta maisto, drabužių, 
medikališkų ir chirurgiškų 
reikmenų, amatų ir apšvie-
tos reikmenų, mokykloms, Ii 

laskio 100 metų mirties su
kaktį lenkai pasidarbavo 
Crawford vardą pakeisti į 
Pulaski. 

cijoj kalbės bendram posė
džiui. 

Du Priemiesčiai Be 
Ateities 

US cenzo pirmomis žinio 
mis, iš dvylikos Chicagos 
priemiesčių per paskutinį 
dešimtmetį du sumažėjo gy
ventojų skaičiumi. Kenil-
worth 1940 m. turėjo 2,935 
gyv., šiemet cenzas rado 2,-
774. Winnetka 1940 m. gyv. 
turėjo 12,430, šiemet cenzas 
rado 11,998. 

Atvyc Žibėdami, Namo 
Grįž Liūdedami 

James Riley su žmona iš 
]Pekin, 111., į baldų gaminto
jų sąjungos suvažiavimą at
vyko pasipuošę deimanti
niais žiedais. Antrą naktį 
viešbutyje į jų kambarį įsi
laužę vagys išnešė visas 
brangenybes. 

Arkliai Taip Pat Turi 
Įstatymą 

Valstybės registracijos de 
goninėms ir sveikatos cent- . partamentc viršininkas Cho
rams įrengimų, industriji 
nių įrengimų, ir pan 

Veteranai Ir Dypukai 
Baigė Mokyklą 

cagoj pradėjo tirti, ar visi 
arklių kaustytojai yra isiai-

Dante vardo augusių pra
džios mokyklą baigė 17 ka-

| ro veteranų ir 22 dypukai 
iš dvylikos kraštų. Baigu
siųjų tarpe nė vieno lietu
vio. 

Atskiros šalys per 1949 |kc valstybinius kvotimus ir 
m. gavo: Austrija — $4,-
097,233, Belgija — $1,357,-
483, Bulgarija — $6,674, Cy 

Iešmininkai Ruošias 
Streikui 

p r u s — $2,760, Čekoslovaki
ja — $1,841,690, Danija — 
$10,074, Airija — $23,889, 
Suomija — $464,816, Pran
cūzija — $5,207,908, Vokie
tija — $21,465,112. 

Graikija — $1,882,149, 
Vengrija $7,197,713, Italija 
— $4,153,921, Luxemburgas 
— $110,862, Malta — $900, 
Olandija — $1,262,626, Nor
vegija $54,863, Lenkija — 
$4,462,871, Portugalija — 
$65,506, Rumunija $58,687, 
Rusija — $5,960. 

Ispanija — $37,436, Šve
dija — $11,231, Šveicarija 
— $8,864, 074, 'fcriestas — 
$217,124, D. Britanija — 
$2,061,471, Jugoslavija — 
$245,255, kitur Europoj 
$340,817. -_ 

turi leidimą tam darbui. Jau, 
sulaikyti du kalviai, kurių 1 
pakaustyti arkliai pradėjo | Rock Island geležinkelio 
šlubuoti. 11,400 iešmininkų ruošias iš

eiti į streiką sekmadienį, jei 
nebus susitarta dėl jų reika 
lavimų. Streikas paliestų 
23,000 kitų geležinkelio dar
bininkų. 

Vaikai Džiaugės Iš Tokios 
Nelaimes 

Prie Elston ir Kimball 
gatvių susidūrė gatvėkaris 
su sunkvežimiu pilnu saldai 
nių. Poilcijai prisėjo susi
siekimą nustatyti kita kryp-

Iš Lakūno Paliko Vagis 
R. Ruttrell, buvęs Izraelio 

timi iki subėgę vaikai su-1 karinis lakūnas, kriminali-
rinko visus pabyrusius sal
dainius. 

Saugumo Salele 
Neapsaugojo 

Prie 78-tos ir Vincennes 
Ave. į saugumo salelę atsi
trenkęs Mrs. A. Burley vai
ruojamas automobilis apvir
to, ją pačią sunkiai sužeis
damas. 

nio teismo nubaustas kalėji
mu penkiems metams už vi-, 
są eilę vagysčių ir apiplėši
mų. 

Meškeriotojas Nuskendo 
64-tos gatvės prieplaukoj 

meškeriodamas įkrito į eže
rą R. Esposito, 1456 W. 63 
St. Išvtlkus į krantą jau ne-

1 J bepavyko jo atgaivinti. 
-


