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JAVJŪRU IR ORO LAIVYNAI PADEDA KORĖJAI
Lietuvos Valdovai Kremliaus "Seime"

APŽICRI KORftJOS ĮSITVIRTINIMUS

Vengrijos Dvasiškių
Areštai Buvę Žiaurūs

Mobilizacija Tuo Tarpu Nenumatoma
Anglija Remia U, S. Veiksmus

VATIKANAS, birž. 27. —
Vakar pranešėme, kad Ven
grijos sostinėje Budapešte
buvo areštuota apie 1000 kaVVASHINGTON, birž. 27. — Prezidentas Trumanas,
Su dideliu pasivėlavimu Kremliuje susirinko naujai
talikų kunigų ir vienuolių, po ilgų pasitarimų su diplomatais, kariškiais ir kongreso
išrinktasis "parlamentas": Sąjungos ir Tautybių Tary
vyrų ir moterų, ir uždaryta į abiejų partijų vadais davė įsakymą Amerikos laivynui ir
bos. Kodėl toks vėlavimasis ir nusižengimas konstituci
nežinomas koncentracijos sto aviacijai suteikti pilną pagalbą Pietų Korėjai komunistų
jai? Manoma, kad svarbiausioji priežastis buvo Stalino
vykias. Pasirodo, kad tie areš invazijai atremti. Laivynui Įsakyta ginti ir Formozą.
liga.
_ ^
tai buvo vykdomi ne pačiame
Paskutinės dvi dienos A- ~ !
T
[ . .. XT ..
Birželio 12 dieną į Kremlių
Budapešte, bet visu Jugosla- m e rikos vyriausybei buvo pa ^ „ f į
š±^l™«£
sudardėjo iš visų pakraščių Matulis Džiaugiasi Sovietų
vijos pasieniu.-Ar butą arės- čios kritiškiausios po II pa nai Gard ir Reserve Service.
Okupacija
"išrinktieji", jų tarpe ir lie
tų Budapešte, žinios nepatvir | saulinio karo — reikėjo ga Ar Užsidegs III Pasaulinis
tuviški Stalino liokajai.
Karas?
tintos.
Maskvai tarnaująs Matu
lop apsispręsti, kaip reaguo
Pirmąją posėdžio dieną bu lis turėjo dar drąsos pasigir
Areštai buvo vykdomi ne- ti į paskutinę Sovietų RusiŠitoks klausimas šiandien
vo išrinktas Tautybių Tary ti nuveiktis darbais, kurie
paprastai žiauriai. Visi vie-jjos provokaciją, kuriai šį- yra kiekvieno žmogaus lūpo
bos prezidiumas; tarp ketu vyko Stalino "genialumo" še
nuolynai ir klebonijos buvo j kartą buvo pasirinkta Korė- se. Bet atsakymą žino tik ne
rių vice pirmininkų pateko ir sėly.
užpultos naktį, išlaužytos du ja, sukeliant ginkluotą kon didelis būrelis žmonių ir jie
mūsiškis Antanas Sniečkus,
rys ir vartai, išdaužyti lan fliktą ir bandant ją pasigrob visi gyvena Maskvoje. Jei
Tuo laiku, kada kapitaužimdamas tuojau pat gar- h s t i n i a m e pasauly auga kri
John Foster Dullea (su juoda skrybėle) apžiūr. pietinės Korėjos
gai. Niekam nebuvo leista ką ti kitiems rankas fcr galvas R u g į j a g i ų 8 į K o r § j ą s a v o ^
įsitvirtinimus.
Dabar
čia
jau
vyksta
kautynės.
Dulles,
Valsty
bingą vietą" prie prezidiumo | ^ n e d a r b a s i r krenta gamynors pasiimti ir visi tuojau nuleidus stovint ir žiūrint.
vyną ir aviaciją, tai III pašau
bes
Departamento
įgaliotinis,
pažadėjo
pietinei
Korėjai
J.
V.
stalo, dešinėje Tautybių Ta-, b&' L i e t u v o j e pramonė dirba
buvo
kaip
koki
nusikaltėliai
pagalbą.
(Acme)
Amerikos Laikysena
linis karas bus užkurtas, jei
rybos pirmininko.
:pakaly p U n u t e m p U j k a i p numato
surakinti. Areštuotųjų buvi
Radikaliai Pakito
ne, tai pietų Korėjos užpuolijų susėdo vyriausybių atsto penkmečio planas, — kalbė
mo vieta nežinoma. Spėjama,
-» . x
.. _ _ m_, i kai bus išvyti už 38 paralelės
vai ir visai pačiame paskuti jo jis. Jis dar pastebėjo, jog
kad jie dar tebėra Vengrijoje,
^ u ^ u ^ ^ ^ a , ^ ^ . ,
Prieš pusmeti prez. Tru-j
. . a nasibaies ties Koniame suole, užlindęs už An lietuviai šį mėnesį švenčia so
bet neabejojama, kad visi bus manas Kinijos krizės metu "1 ™ * * * £ 1 ^ ^ llarfta
drejevo nugaros, atsisėdo vietiško rėžimo dešimtmetį.
išvežti į Rusijos gilumas sun- atsisakė paremti kariškių £ £1
£ ™ £ * J £ T S
Stalinas. Iš dešinės ir kairės j L i e t U v o s ūkis, pagal Matulio
kiesiems
darbams
IriAaiomct H
arhomo
I nuomone
„ , „ v « „ « ^ kad
\r*A Amerika
Arr^or-ilro turi
riif»i ^ S * " e p a n a U U tiesioginiai
O S m e K U T išKi
ložėse susėdo partijos vadai, žodžius, nežiūrint gautų iš
Areštai vyko tose vietose, paskelbti v.esai, jog v.som s
^ „ ^
v
o salė buvo pripildyta "iš hitleriškos Vokietijos žaizdų,
kur, kaip Europos sostinėse savo kariškomis jėgomis.
rinktaisiais" ir "palaimintai spėjo pasitaisyti dėka sovie
turimos žinios skelbia, grei gins Formozos salą, jeigu už • Dabartinė Amerikos karištai vyksią didžiuliai Raudo valdę Kiniją komunistai mė- ka akcija Korėjoje nėra nu
šiais
tiško rėžimo. Vilnų gamyba
nosios Armijos manevrai.
viršijanti prieškarinę 67 nuo
gins ją pulti. Tada Amerikos kreipta prieš jokią valstybę
Lietuviai Įėjo Į Tris
šimčiais (deja, Matulis ne
prezidentas parėmė ne gene- agresiniais tikslais — ji tik
WASHINGTON, birž. 27. nutarimas, įsakąs šiaurinei
Komisijas
pasakė, kiek kilogramų ar to
VYASHTNGTON, birž. 27. ralinį štabą, bet savo užsie- vykdo UN Saugumo Tarybos
Vėliau prasidėjo įvairių nų vilnų pagaminta); Lietu — Valstybės departamentas Korėjai sustabdyti karo veiks
praneša, kad U. S. vyriausy mus ir pasitraukti už 38 para — FBI skelbia, kad jau vis nių reikalų ministerį, kuris j prašymą padėti sudrausti už
komisijų
"rinkimai".
Sąrašai
K"Jų .V—.TT' ' „T Q t:I voje baigiama atstatyti se- bė tiesioginiai kreipėsi į Mas lėlės, yra neteisėtas ir Sovie kas paruošta pavojingiems įtikinėjo, kad toks Amerikos puoliką ir atstatyti Korėjoje
*
projektuoja kvą, prašydama Rusijos vy
jau buvo iš anksto sudaryti į 5J
tt
r
tų Rusijos vyriausybės nepri asmenims U. S. teritorijoje įsipareigojimas reikš karą. įtaiką.
.
ir deputatams" beliko tik J*" '
y
riausybę paveikti šiaurės Ko
Anglijos Parama
priploti. Lietuviai patekcrf M a t u ] i g g u d i d e H u p ^ n . rėjos vyriausybę sustabdyti pažįjstarnas, nes* jis buvo pa įzoliuoti tuo atveju, jeigu ka
Šiandien
Amerikos
prezi
Užtikrinto
darytas be Sovietų Rusi jos ir ras pasidarytų nebeišvengia
tris komisijas: Motiejus Šu- kinimu paskelbė iš tribūnos,
dentas
savo
politiką
tuo
rei
invaziją į pietų Korėją ir at
mauskas į mandatų komisi- jog Lietuvos kaime padaryta statyti taikos padėtį. Mas Kinijos dalyvavimo. Rusija, mas. Pirmiausia bus padary- kalu radikaliai pakeitė.
Po ilgo Anglijos ministekaip
žinome,
sekmadienio
ti
nepavojingais
visi
žinomi
ir
ją. Vladas Niunka į įstatymų jį. « ra ^ „ „ ^
rių kabineto posėdžio min.
kvos atsakymas dar nežino Saugumo Tarybos posėdį, | atarti komunistų vadai, o pasprojektų komisiją ir Mečis
Kaimiečiai, įsitikinę kol mas. Kartu Maskvai buvo kuris tą nutarimą priėmė, kui bus palaipsniui suimamos U. S. Aviacija Rems Kovas pirmininkas Attlee oficialiai
lovas Gedvilas į biudžeto ko chozų jėga, veik visi įsijungė pranešta apie Amerikos prie
parlamente pranešė, kad Anboikotavo.
ir mažesnes žuvys.
misiją. Charekteringa, kad į į kolchozinį gyvenimą. Šiuo
Amerikos aviacijai duotas .glija palaikys visas priemomones karo veiksmams už
užsienių reikalų komisiją bu metu daugiau kaip 75 nuo
įsakymas bombarduoti pietų nes taikai Korėjoje atstatyti,
baigti.
vo paskirti visi rusai.
Korėjoje visas komunistų už kokių tik Amerikos vyriausy
šimčiai visų ūkininkų yra Vakar tik per Maskvos ra
Po to buvo pereita prie ki įstoję į kolchozus. Tai yra
imtas vietas ir dengti iš oro I be UN Saugumo Taryboje pa
tų darbotvarkės punktų, didelė pergalė mūsų respub diją buvo duotas oficialus
visus pietų Korėjos kariuo- reikalaus,
kaip tai Aukščiausios Tary likoje, — tvirtino Maskvos Tass agentūros pranešimas,
menės veiksmus. Iš kokių ba
kad UN Saugumo Tarybos
TOKIO, birž. 27. — Visi da
Vyriausybė, Amerikos am zių ir kokiomis jėgomis ope- • • Aliaskoje stovinti aviabos įsakų tvirtinimo, Aukš tarnas.
viniai rodo, kad pietų Korė basadorius ir Amerikos kariš
čiausios Tarybos prezidiumo
Latvijoje
Beveik
Visi
Ūkiai
jos respublikos kariuomenė ka misija tebėra Seule. Ame ruos Amerikos aviacija, yra cija ir priešlėktuvinė apsauBet Maskva Stabdo
išrinkimo, Ministrų Tarybos
Įjungti Į Kolchozus
atsigavo po pirmojo nelaukto rikos ginklai vežami Korėjon kariška paslaptis. Aišku tik, ga yra budėjimo padėty.
Mokslinimą
sudarymo ir biudžeto tvirti
kad ji veiks žaibiškai ir grei
• Filipinų kariškos pajė
smūgio ir gavusi pagalbos lėktuvais ir laivais.
nimo.
čiausiu laiku stengsis palauz gos yra aliarmo stovy. Ma
Matulis pranešė, kad nuo
Latvijos atstovas J. Os- ginklais ir kariškais patari
Amerikos
aviacija
jau
pra
pereitų metų Lietuvoje mo trov irgi paskelbė, jog Latvi mais pradėjo sėkmingai prie
Paleckis Dar Malonėje
ti iš šiaurės atkilusių įsibro noma tuoj pašaukti į kareivi
dėjo veikti ir karo veiksmams
kyklos perorganizuotos ir į- ja švenčianti (tprisijungimo" šintis.
nes tris rezervistų divizijas.
Birželio 19 dienos posėdy, vestas priverstinas 7 metų prie Rusijos dešimtmetį, gy
vadovaująs amerikietis gene vėlių jėgas.
Sostinės Seulo pakraščiai
...Ir U. S. Karo Laivynas Parlamentas šaukiamas į ne
Melnikovui pasiūlius, buvo
, i1
rėsi pramonės išvystymu ir apvalyti nuo priešo, kuris rolas, nors šios pastarosios
Amerikos 7-toji karo lai paprastą sesiją.
žinios oficialiai nepatvirtino
, .
.
* 1 -v. 1 mokymasis, kad 11 aukštųjų švaistėsi nuošimčiais kiek ko
esąs atstumtas apie 20 mylių nė VVashingtonas nė Tokio. vyno grupė, kuri remiasi Fi
išrinktas
naujas JAukščiau/ J. , mokosi
J A i, An : 10
m tukstan*,-,i,af««
• Kari von \Viegand, se
rr,
,
1
mokyklų
pagaminta,
nepatiekdamas
sios Tarybos
prezidiumas,
ku,
v.
.
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„
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i
a
į
šiaurę.
;
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n
w
. x. , .
r . cių studentų ir šiais metais konkrečių skaičių.
lipinais, gavo Įsakymą sau niausias Auerikos žurnalistas
ų
Yra
tik
tikra,
kad
pačioje
Į
šiaurę
nuo
Seulo
atimtas
name ir s, kartą matome f.- i š , e i d ž i a m a
ntI0
tūks.
goti Formozą nuo galimos užsieniuose, mano, kad KorėVėliau jis prisipažino:
r U
iš
priešo
svarbus
punktas
ir
Korėjoje
jau
veikia
nedidelis
fkaip
" _ vieną
° ^ iš
, / vicepirmininkų
£ * . J S f i * agronomų
tančio inžinierių,
mokytojų.
komunistų invazijos ir taip jos karas yra įžanga į III pair gydytojų.
Bet
— Tačiau Latvijos respub
Vadinasi, Paleckis dar nėra šis skaičius esąs per mažas, likos pramonėje ir transpor nukirstas priešo kelias pietų gen. Mac Arthur štabas, va pat padėti karo veiksmuose saulinį karą. Amerikos drądovaująs fronto veiksmams. Korėjoje. Amerikos kariškos šios priemonės Rusijos nenupasidaręs "titistu" ar "troc- nes pareikalavimas didelis. te dar yra didelių trūkumų. link.
kifltu", bet klusniai pildo pa Ypač respublikai reikalingi Nepakankamai energingai ve
jėgos Filipinuose bus sustip- gąsdins, nes panašius pasiraidžiui visus Stalino "uka- inžinieriai. Kauno universite dama kova už darbo organi
rintos ir Filipinų vyriausybė rengimus kaip šiaurės Korėir kitur.
zus
gaus iš Amerikos reikalingą joje
' * ji" yra padariusi
*~
tas dėl savo struktūros nega- zacijos pagerinimą, už tech
paramą.
Diskusijose dėl biudžeto iš i lįs paruošti didesnį jų skai- nikos išplėtimą, bet latvių
N
• U. S. kariuomenės sau
—•
Gen.
Mac
Arthur
štabas
praneša,
kad
U.
S.
avia
lietuvių "deputatų" kalbėjo čių, tai buvo iškeltas suma- darbininkai deda visas pa cija Ir laivynas jau pradėjo veiksmus prieš šiaurės Ko
Prezidentas taip pat pra gumo organai žinojo kas
Mečislovas Gedvilą ir J. Ma-1 nymas perorganizuoti Kauno stangas, kad artimiausiu lai
nešė, kad paskubinto pagal vyksta už 38 paralelėsfir Ame
tūlis.
i universitetą. Tačiau Rusijos ku pašalintų visus tuos trū rėjos kariuomenę į pietus nuo 38 paralelės.
— Saugumo Tarybos pirmininkas manąs daryti žygių ba Indokinijai ir ten tuojau rikos vyriausybė žinojo gre
švie mo
kumus.
Pirmasis pasakė kalbą S ą - '
"
ministerija nelaiko
išvyksta Amerikos kariška siantį pavojų. Tuo išaiškina
prezidentui Trumanui ir Stalinui į konferenciją suvesti.
Čia,
matyt,
kalbėtojas
no
mas tas greitumas, kuriuo
.
1 Tarybos,
ZT VC antrasis
• Tau
m šio klausimo aktualiu ir sumisija.
jungos
laikė sprendimą.
rėjo bakstelti į šoną tiems
— Visi Amerikos piliečiai, kurių buvimas Korėjoje
buvo paruoštas pasipriešini
tybių Tarybos posėdy. Matu — Mes laikome tai aktua- latviams komunistams, ku
Kaip
Su
Kariuomene
Ir
nereikalingas, saugiai išvežti | Japoniją. Priešo lėktuvai
mas.
lis, nors ir mokytas, žmogus,
Mobilizacija?
rie pateko į nemalonę, kad bandė evakuacijas trukdyti, bet buvo numušti arba iš
pasakė labai paprastą k & , Matulis,
S ^ ^—
J Z
S J E T Skad
S dėl jų kaltės visa tai atsiti
* Irano šachas pavedė sa
ir norėtume,
,
Amerikos sausumos ka vo generalinio štabo viršinin
visą laiką stengdamasis iš Kauno universiteto perorga kę, nes neužtenkamai stali- blaškyti.
riuomenė tuo tarpu pačioje kui sudaryti stiprią ir vienin
aukštinti partijos nuopelnus nizavimas būtų padarytas
— Australijos lėktuvų* grupe permesta f Singapore Korėjoje
nistiški
buvę.
nebus naudojama ir gą vyriausybę po to, kai pa
ir išgarbinti Staliną. Žino nuo ateinančių mokslo metų
šiai anglu laivyno bazei Malajuose sustiprinti.
—
Latvijos
kaime
įvyko
di
pačioje Amerikoje vyrų mo didėjo Rusijos spaudimas į
ma, abu kalbėjo rusiškai.
pradžios.
delis persilaužimas. Ūkinin
U. B. vyriausybe paprašė gen. Chiang Kai-sheką. bilizacija tuo tarpu nenuma
Jo kalba turėjo liesti biu
Matulis, girdamasis, kad kai, gaudami iš partijos cen sulaikyti tuo tarpu karo veiksmus prieš Kinijos žemyną, toma. Tokį atsakymą davė Irano pasienius.
džetą. Tikrumoje, ten nebu Lietuvoje atidaromi nauji tro komiteto paramą ir ma kad butų: išvengto didesnio įtempimo.
žurnalistams krašto apsau
KALENDORIUS
vo jokių diskusijų, kokias teatrai, nusiskundė, jog me tydami gretimose respubli
gos sekretorius L. Johnson.
Birželio 28 d.: šv. Leonas,
— Anglijos vyriausybe gavo parlamento pasitikėji
esame įpratę matyti vakarų no komisija prie Maskvos mi kose kolchozų pažangą, sto
Bet kongreso komisijos popiežius. Senovės: Rangis
parlamentuose. R u s i joje, nistrų tarybos visai maža pa jo į kolchozinį gyvenimą. Per mą dėl savo laikysenos Prancūzijos plano, siūlančio su
priešingai, ta proga sakomos galbos teduodanti lietuviams trumpą laiką 95% visų Latvi jungti Europos anglies ir plieno pramonę vienon vado- skubina karo prievolės pra ir Taugela.
ilginimo įstatymo priėmimą
propagandinės kalbos, kurio artistams.
Birželio 29 d.: šv. Petras
jos ūkininkų įsijungė į kol vyben, reikalu.
se kiekvienas atstovas stenir jau priimtą tekstą apvalė j i r Povilas, apaštalai. SenoSavo kalbą jis baigė pritar chozus...
^ ^ kariškų
^ ^ " ^sankcijų
^ ^ ^ pritaikymą
^ ^ • ^ ^ Siaurės
J ^ ^ Korėjai,
r r m l o visų pataisų,' kuriomis!vės: Parajus ir Gendrimė.
giasi išgirti ministrų tarybos! damas biudžetui ir kviesdaOstrov buvo tris kartus ris svarstė
buvo suvaržytos prezidento j
ORAS
patiektą biudžetą ir kviečia! mas jį patvirtinti, duodamas pertrauktas aplodismentais, Sovietų Rusijos delegacija nedalyvavo.
jį patvirtinti. Dar nebuvo! pasižadėjimą, jog lietuvių nes jis nepagailėjo Stalinui
teisės skelbti mobilizaciją be
Giedra, malonus nekarš— Atsistatydino Japonijos vyriausybe, kad dabarti kongreso pritarimo. Pagal tas oras.
Rusijoje atsitikimo, kad ku- tauta dės visas pastangas ir pagyrimų, o Rusijoje pami
ris nors atstovas pasisakytų nepavargstančiai dirbs penk- nėjus Stalino vardą būtinai nis ministeris pirmininkas galėtų ją pertvarkyti pagal vakar priimtą naują tekstai Saulė teka 5:18, leidžiasi
prieš.
I mečio planui įvykdyti.
šios vafendos reikalavimus.
prezidentas be kongreso pri-|8:30.
reikia ploti...
VYT. ARCNAS
"DRAUGO" Korespondentas Paryžiuje

Amerika Pranešė Maskvai Apie
Žygius Korėjoje Ir Kvietė Padėti
Korėjos Krizę Likviduoti

Žinios Iš Korėjos Karo Fronto

NAUJAUSIU ZINIU SANTRAUKA
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2

SURADO LĖKTUVO LIKUČIUS

PAS MCSV NAUJAKURIUS

I Ū K I U S P A T E K I D. P.

TreBadieni*, biri 2$, 1950

• iivftji

s
nus. Su nepaprasta užuojau
ta, pergyvenimu ir nuošir
dumu tiek senieji, tiek nau
jieji ateiviai sekė S. Lau
ciaus veikalą "Paslaptingoj
zonoj", kurį vaidino tremti
niai scenos mėgėjai, vado
vaujami energingo režisie
riaus K. Miklaševrciaus.
Puikų scenovaizdį padarė
Vitalijus Švažas, vykusį ap
švietimą — A. Patamsis.
Didi padėka tenka režisie
riui K. MiklaseviČiui, kuris
vien savo ryžtu sugebėjo įgyvendinti šio veikalo pa
statymą, kuris, kaip bitelė,
rankiojo ir tempė visą rei
kiamą dekoracijoms medžia
gą, rūbus ir pan.
— Alm. Ram.

POILSIO NAMAI
GYDYMOSI
NAMAS
malame
miestelyje, besveikstantiems. sene
liams, ligoniams, p e n a i oniertai
priimami. 24 vai. slaugių aptar
navimais. Dėl palankiu kainų ralykite:
GRAM NURKIMG ROME
189 N. Jeferson Ave. Autboy, IU.
Phone 231 — Rašykite, telefonuokite ar atvykite šiandien.

Dėmesio Nuosavybių
Savininkai!
Įvalrū-s

medžio darbo remontai
Prieinamos kainos
Mes vykstame visur mieste ar
priemiesčiuose
Saukite VYhitehall 4-5762

Kiek teko sutikti naujai Į ir yra išnaudojami lab'au,
atvykusius tremtinius ūki [negu DP.
Daugelis naujai atvykusių
ninkus, visi turi dirbti kas
dien nuo 12 iki 14 valandų. I šiose sąlygose nustoja pir
DĖMESIO
NUOSAVYBIŲ
Retam pasitaiko laime sek mykščio entuziazmo ir ieš
SAVININKAI!
Užsisakykite sau Oil Burner—alie
DemetOo Maniu havtnkekai!
madieniais dirbti puse die ko progos pasprukti. Gerai,
jaus degintuvą dabar! Speciali kaina
STANLEY SOPALA
nos.
Darbdaviai, žinoma, i jei šeima nedidelė. Su ma
Birželio mėn. $299.50. Automatinu
Ktaliaus darbai pagal sutarti ir
"fun-type" aliejau* degiotuvat M
dirba pagal ūpą. Todėl DP žais vaikais tai neįmanoma.
statymas.
Modernus
perstatymas
dviem kubilais, pilnas aptarnavimas
(remodeling).
Garažų
ir kt.
ūkininkai neturi kada net Ką daryti? Šis klausimas
ir išvalymas. Mes vykstame visur —
Apskaičiavimai veltui.
mieste ar priemiesčiuose.
laikraščio perskaityti. Laiš kyla ne vienam į ūkį atvy
41 niper 8-4929
J. D. Furnace Co. ARmitage 6-0999
kus prisieina rašyti nakti kusiam tremtiniui. Daugeli*,
mis. Apie bet kokį kultūri jei maža šeima, meta darbą
DfcMKMO,
AT04TOGfXIBTKAI!
Atvažiuokite j garsia Manitswish
nį ar visuomeninį gyvenimą ir bando laimę mieste. Žino Pa*aam»ų sargybos kutens Makinac netoli Benton Harbor,
Dėmesio, Nuosavybių Savininkai t
\Vaters puikioms atostogoms. Mo
negali būtį nė kalbos. O ma, tuo atveju amerikiečių Mich.. surado nukritusio ežeran Northweat oro linijos lėktuvo
įsigykite
mūsų
apskaičiavimus
dernus įrengimas
Šeimininkavi
ant bent kokios rūšie*
mui arba maži namukai su pil
žmogus juk ne viena duona akyse lietuviai gadina savo likučius. Daugiausia surasta sėdynių uždangalų ir keleivių
"sheet metai" darbą,
nu išlaikymu
(American
Plan
drabužių.
(Acme)
vardą, palieka "tinginiai ir
Air Conditioning.
Furnaces,
gyvas.
Cabincs)! Kambarys
ir išlaiky
Oil Burners.
mas $45.00 savaitei. Dėl prospeiclaimės ieškotojai". Bet iš
Pašaukit Dovvners Grove 250
tų ir informacijų rašykite J O X E 8
Amerikiečiai ūki n i n k a i kitos pusės sąlygos per sun
DOWNERS GROVE SHEET
LAKEWOOD
LODGK.
ManitoMETAL W O R K 8
vrish,
Wis.
Telefonas
l
t
.
daugiausia reikalauja vyrų kios, kad iš tremtinių būtų
darbo jėgos. Todėl iš dides galima reikalauti pasilikti
TeL: Ofiso PR.8-844* Ros. HE.4-S150
ROSELAND.
—
Birželio
29
d.,
GREAT
NECK,
N.
Y.
—
dį,
2urn.
S-gos
pirm.
A.
(
nių šeimų, jei nėra suaugu vietoje. Ką daryti?
DR. F. C. VmtSKUIAS
•
- II— i •
i .A• • •! i ketvirtadienį, Lietuvos Vyčių 8k
Nuosavybių
Turėtojai!!
sių sūnų, atlyginimą gauna
'Dypukai'' žemės dar Lietuvių tauto a kankinių Merkelis skaitė originalią t o j i taopa t u r t , nepaprastą su Domesio, (PlasteHavimas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tik šeimos galva. Atlygini bams vyksta daugiausia į minėj imas, įvykęs birželio | ir įspūdingą, paskaitą. Po ttf brinkimą 8 v.v. bažnytinėje salė
24Z9 We»t Marąuette Bd.
K I NG I
SONS
mas — 40-50c valandai. Kai Michigan'o valstybę per jos 15 d., buvo įspūdingiausia sekė" konsulo" Budrio kalbai *• Visi kviečiami atsilankyti
V
AL.:
Nuo 2 iki 4 po p.; € iki 8 rak.
20 metų patyrimas
ir Trečiad. pacal sutarti.
kurie prie to dar prideda komisiją DP reikalams. Ne švente, kokios seniai nėra ir vaikučių deklamacijos. S.
w,x»r/vmiT
įomri^TVCi
Pla&teriavimag
—Arkados
—
lai
W
bos — Pakeitimai —
kasdien kvortą pieno arba susidūręs su to s komisijos pergyvenę vietos lietuviai. lakienč su v a l č i a i * paro- IEŠKOMI ASMIiJN IJS
Tel.:Ofteo GK.8-1321 Res. HE.4-3&31
Kaminų pataisymai.
TKLiEF. D i V E R S E T 1-8831
po kiaušinį dienai. Atlygi atstovu, tremtinys nežino, Jame dalyvavo tokie žymūs « gyvąjį paveiksle vai*- p e t r M ^ ^
Dr. Edward B. MURASKAS
^ 44 Temp_
nimą nustato darbdavys, to kur ir pas ką vyksta. Lietu asmenys, kaip konsulas J. duojanti skaudžiojų birželio Į le st., Nashua, N. H., prašo at
GYDYTOJAS IR CpiRURGAS
5452 Sonth Kedzie Ave.
dėl nemėgsta tų DP, kurie viai toje komisijoje taip pat Budrys, prel. J. Balkonas, įvykių akimirką. Rašytojo siliepti buvr Haunstetten'o sto Užsisakykite *Draugę
LIGONIUS
PRIIMA: Kaadien nuo 1
čia turi giminių, nes nusto atstovaujami vieno asmens. einąs BALF-o pirm. parei S. Urbono fragmentas iš il vyklos tremtinius Vincą ir Liuciją
iki
4
ir
nuo
7 iki 9 v. v. geitad. nuo
2 iki 4 v. Tre£. — pagal susitarimą.
ja pigios darbo jėgos. Gi Gaila tik, kad jis niekada gas J. Boley, gen. Pundze gesnio veikalo (gal ir peril- Gudelius.
TeL: Ofiso OL.2-8«52 t rex. YA.T-8283
finansiškai nepajėgus DP neturi laiko pasitikti atvyks vičius ir skaitlinga mase gas) literatūriniu atžvilgiu
Rašydami savo draugams ir gi
Ofiso telefonas Vlrgtaia 7-1888
neturi ką rinktis ir privalo tančius, atsakyti į atvyku
DR.
STASYS
BUDRYS
tauriųjų lietuvių; šio minė buvo stiprus ir gyvai paryš minėms Europoje, atsiminkite,
DR. AL RAMUS
pasitenkinti tuo pačiu. Vie sių laiškus ir informacijų
Lietuvos laisvi kino dienos reikšmę.
kad jūsų laiškas yra ambasadoGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tiniai darbininkai nedirba prašymus. Charakteringas jimo metu
DR. MILDA BUDRYS
;
4204 Archer Avenue
Po trumpų prel. Balkūno rius iš Amerikos.
už mažiau kaip $1 į valandą, jo veiklos pavyzdys: per sa nimo re kalams surinkta pi
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI VAL.: Kasdien nuo 2:88 iki 8:08 v a i
ir ūkininkai samdo juos tik vo įgaliotinį pasiuntęs vieną nigų suma prašoka visas ir Al. Vasiliausko kalbų at
5946 W. Cermak Rd., Cicero, DL Trečiad. ir Sekmad. tik susitarus.
Plunksna
gali
būti
galingesne
ankstyvesnes
sumas.
sidarė
scenos
uždanga,
ir
paskutiniu atveju savaitei DP šeimą į ūkį, jų daiktus
VAL. 2—5 ir 6—8, šeštad. 2—4 p.p. TeL: Ofiso. GR.3-4020,
už
kardą.
Jūsų
laiškai
giminėms
Minėjimas
pradėtas
prel.
žiūrovų
akys
nukrypo
į
lie
arba dviems. Mačiau ne vie paliko stovėti Detroito sto
Br. Alexander J. Javois
Tei.: OfiooWA.»-30M, Rez.OOul-llST
!
Balkūno
atkalbėta
malda.
S.
tuviškos
pirkios
scenovaizir
draugams
Europoje
padeda
(JOVAIftAS)
ną "farmerį", kuria ''glo ties halėj apie mėnesį laiko.
DR.
Z.
DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
boja*' silpnapročius. Už juos Į paklausimus laiškais ne Urbonui tarus įžanginį žo- dį, į legendarinius partiza- skleisti teisybę apie Ameriką!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
242S Went MarqaeUe Bd.
valstybei reikia mokėti la atsakinėjo, tik šiaip taip su
V A U : Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak.
10748
So.
Michigan
Ave,
Trečiad. ir iestad. pagal autarų.
=
^
VAL.: (išskyrus Sežtad. ir Sekmad.)
bai mažą atlyginimą. Dau sirišus telefonu atsiuntė tai tir
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7 — t T. v. šeagumas tinka fiziniam darbui šeimai bagažo kvitus. Žino
BR. STRK0L
tad, priima tik pagal susitarimą.
Rexld.: 10838 So. Wabash Ave.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ma, kaina turės būti nemaža
Tel.: Ofiso YA.7-5557 R e z . R E . 7 - 4 t « «
4645 & Ashland Ave^ Chicsvgo
atsiimant ir atims vargšui
VAL. N u o 2—4 ir 4—8; trečiad., §e*DR. FRANK C. KWIHH
tad. ir Sekmad. tik pagal sutarti.
ūkininkui paskutinius cen
(KVIEČINSKAS)
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez. P R S - l t S O
tus.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS Jei neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite: M I d w a j 3-0001
1651 We«t 47th Street
NOVV...GENUINE
Esant didėlei žemės ūkio
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nno 2 TeL: Ofiso CA.8-0237, rez. PR.8-8838
darbininkų paklausai, skirsvai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki. 8:20
DR. P. L ZAUT0RIS
r. v. Išskyrus trečlad, ir Sestad. vak.
TIKTAI
UZ
tantieji tremtinius pas ūki-j
Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. ML3-2880 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
n inkus galėtų su jais su d a
1821 So. Halsted Street
DR. CHARLES SEGAL
Rezftd. 8800 S. A i t n i — Ava.
ryti sutartis, kad apsaugotų
VAL.: 11 v. ryto iki 8 p.p.; C—8-T. vak.
G Y D Y T O J A S IR
CHIRURGAS
juog nuo išnaudojimo. B A
4740 So. Ashland Avenue
TeL: Ofiso YT.7-3883,' rea. RE.7-7888
A Home fe A Home vVith
DUOSNI7S ATSKAITYMAS
(antras aukštas)
LF-as,
visą
laiką
rūpinęsis
BEAUTIFUL LAWN
u i jūsų seną šaldytuvą.
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto.
DR. BIEZIS
mumis, ištraukęs iš Vokie
Beautify Your Ho«e niUi
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:20
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
i >ur Tested Graas Seed
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. dieną
PHILCO 7 0 4
tijos griuvėsių^ parūpinęs
2201 We*t Cermak Road
N H I H W A 1 " 8 SIPERIOR
1 A\\ N
Uoierg.
Tel.
gFik.1*
2-2848
VAL.:
1—3 p o p i e t ir 7—8 v. vak.
darbo
ir
kelionę,
galėtų
pas
GRASS -» l I > . . .
Trečiad. ir Sekmad. ofiaaa uždarytas
Hi*h Gcrmination — High PuBR. EMILY V. KRUKAS
kutinėje vietoje mūsų neuž
Sestad. tik nuo 1—8 vai. popiet
rity of Btonded Permanenta UraaRezidencija
3241 W. 88TH PLACE
GYL>YTOJA IR CHIRURGE
M&
Maximutn frt-edom
f ro m
miršti. Prisidėjęs darbu ir
weeds — contains n a crabgrass.
TAIP... «ia yra tikras patobu
4146 Archer Ave., Chlcago, IU.
pinigais prie tremtinių įkur
D R, B. C. BRUŽAS
3 Ihs. uaed for 1000 so,. ft. oi
Tel. LAfayette 3-2210
linto ifii>lan»vimo, liuksu.si«»ė»
30x20 ft. 5 Lb*. for W.o0 — 10
dinimo, turėtų teisę tarti
VAL.: pirm., antrad., ketv.. 12—2:30
DANTISTAS
kokybes 7.2 kub. pd. Philco
Lbe>. for *H.:»0 Postpahl.
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:81
VALANDOS:
10 iki 8
šaldytuvas
už
nuostabiai
žemą
savo žodį ir toje komisijoje.
1601 — S l t r * t W A Y * 8
6234
Archer
Road,
Argo,
IHinoig
Trečiadieniais
tik
susttarua
kainą! Tik pažiūrėkite į aukš
Iii K-k FORD PA l i k
MLYTIRE
Tel. Sunimit 1580
Tada
ir
mes
,
pasmerktume
4003
Archer
Avenue
čiausią kokybę modernišku įtai
This is by far best mixture" of
Į VAL.: pirm. antr ir ketv. 2—5 T. T.
Truputį } rytus nuo C a l i f o m a
"laimės ieškotojus", kurie
permanent grasaes for fine tex
symu —
t r s a a d . , penkt., ir i e i t a d . 8—8 v. v.
Tel. YArds 7-7772
tured lawna Centains Kentucky
bėga
į
miestą.
Brue G r u i ,
Red Feecue,
Ry e
DR. P. ATKOČIŪNAS
DR. I. L MAKAR
Grasa, Red Top and White Dutch
O dabar ar ne griauna
DANTISTAS
Clover.
Recomended
for
a 11
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ma tai, kas jau buvo beveik
L t w u , new or old, except i n
1446 So. 49th Conrt, Cicero
11750 So. Parneši
heavy ahade.
VAL.: Antrad. Ketvirtad. ir Penktad.
baigta
statyti?
Tel.:
P l l l m a n 5-8277
1MB — *Ht M * \ 1 s
FtiKKsl
nuo 10—12 ryte; 2—6, 7—9 vak.
JVALANDOS:
pagal susitarimą
CITY SHADY PLACK M I X T l Kfc
—
M.
Bv.
3147
S.
Halsted
St.,
Chlcago
A s pečiai blend of tolerant per-

PUIKIAI PAVYKUSI ŠVENTE

SUSIRINKIMAI

T0WN OF LAKE UTILITIES

PHILCO

$229.50'

Advanced Design.

I Mianest H hade grs—ea. Reconiend
ed for sovring bctween buildings,
under treea and otaer s h a d y
places on your lawn. Blend con
tains more Ked Fescue that CHtabliahes heavier
r o o t systems
that thfceken* turf.
Culture oo l a « n <."are Included
in Kvery Order.
l'mitorm
Priee.H cm Afcove T w o
išmmmt:
% lb.. 50c; 1 I k . 8.V«-:
t % th*.. 82.3©; S Ibs.. $4.50; 10
rhr.. 88.30, IN»>tpai.I. Scnd O n l e r t o
R. H M I I M U A Y
SfcfcDMAN,
ROOKFORD, ILL,

VAL.: Pirmad. Treč ir Sėst. 8—8 p.p.

ŠIO

UI

T I K R A ZERO ZONOS
FREEZER'IO
SPINTELfi
vi«i*kai
oirt«ra.
( *ti.«o — pločio;
» i U i k o dargi ir Ice OTCMB kietai
sušaldyta. TalpUia 2 * sv. m a i s t o

ARKUESA

1

— Vyreli, turi tuojau pirkti
šunį.
— Kodėl?
—- Tik įsivaizdink! Mano drau
ge pamate mane išeinančia, iš ar
klienos parduotuves. Turėjau jai
pasakyti, kad buva-u mėsos mūsų
šuniui.

DR. WALTER J. KIRSTUK

9e

Jūsų tiktai už

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

y.OU

!

' savaite

0r

f

Ovol

°tor.

° f/ie Pricę I

DUOSNUS ATSKAITYMAS
u i j ŪSŲ seni šaldytuve!

IiTISO'-PliOeiO CRISPER
gTAliCIUS
Stiklu uždengtas. I f l a l k o vaistus,
dai'žm-es ir ialiuiuymui šviežiais,
trapiais ir skaniais d r ė g n a m e šal
tyje.
PILNAI L E N T Y N O S
NUTYARKOMOS
Patvarkykite jas taip, kad
tiktų
JŪSŲ maistui bet kokio didumo- ar
formos.

Egzaatlmsoja

Pritaiko
Akinius

DR. J. i. SMETAMA, « .

PHISICIAN and SURGEON
(Lietuvis Gydytojas)
3025 Weat 50th Street

OPTOMETRISTASs,

AKIŲ SPECIALISTAS
VAL.: 2—4 popiet, 8:80—8:80
IMI So. AshJand Avenue
rais. Treciad. pagal sutarta.
S VAL.: Pirmad.. Antrad. Kertrtad.,
TeL: Ofiso YA.7-1188, rez. DA.8-1128 1 Penktad. f ; 8 0 — 1 2 ; 1:38—8 • . • .
Treciad. uždaryta, iestad. 1:28 lkl
18; 1:80 iki 8 vai. vak.
OAnal
8-0523.
P l a t t Bldg.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
( k a m p a s Halsted ir 3 i -tos gatv.)
VAL.: 1—4 Ir 4:30—8:20 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir sestad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus.
Rez. 3247 S. KM ERA I T> AVE.

BR.I. SiRKEA
UETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
2a metu

TeL: Ofiso HL.4-5849, ras. HE.4-2824

patyrfenaa
TeL YArds 7-1821
Pritaiko
Akinius

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6757 So. YVestern Ave.

Ofisas h* Akiniu

Ištaiso
Dirbtuve

5401 So. Bnteted Street

VAL.: Trečiad. ir ftestad. pagal su
sitarimą; kitomis dienomis nuo
Z iki 4 p o p i e t 7—t vakare.

K a m p a s 84th Street
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo C iki 8. Tre
ciad. nuo 10—12. Sestad. 10—4 p.p.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba?

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

InstsJ prašalins i i organiamo rugstla Ir
..
gą llapuma. J«4 Jie netvasttoj*, nuodinga materija
l a k a k t o e Ir j l a v krautąja. J e i turite s u a k n m o
nusišlapinta, jei n a k e i s dainai turit kaltis. Jei g a l v a

U i n ^ f L f l K e fiinrtt«rf»
Appliancet

• • 8 a sfltVL^nj

paakiai

C ASH OR CREDIT

ii

Open Mondays and Thursdayt

0 UW**^

patina,

m^kmrmmMA^m

^e»^s^*^en*^

na ^P4P^ ener^p^

^Va

J^B»^§

vartoklt

MEDlKALlaKTJ * O L I \ A R B A T Ą SAVITAS KO. 801
Kaina $1.10 su persiuntimu. M ū s * medikalisku tolių
arbata j r a ekspertu sudaryta remiantis ilgy metų pa
tyrimu. Rašykite Ir pirugua prisiųaklta.

f Corner Wood St.
LAfayette 3-7771-2

SffHtry

Praneša atidarymą jo kabineto
Stffcreaa 8 8 t l S. LO09OS ST.
V A L : Pirmad. ir Ketvirtad. nuo
12 iki 2:80 vai. vak.; Antradienį.
Penktad., Sefttad. nuo 9—6:89 v.v.

756 Weet S5th Street

Chaii en

1809-02 WEŠf 47th STREET

Jot M. Mw*rii,

OPTOMETRISTAS

DR. J. GUDAUSKAS

Taupymo Sąskaitas

3236 So. Holstad Str«et
Phone- CAIumet 5-4U 8

GYDYTOJAS)

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:38
iki 9 vak. šettad. nuo 2—4 popiet.
Trečiad. ir Sekmad. uždaryta
Telefonas: REUanoe 3-1811

Valdžia Apdraudžia

PELNINGAS DIVIDENDAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2500 West 63rd Street

fK$tict to4%i^4
SAUGI IR
PELNINGA
VIETA
Taupymui

DR. A. JENKINS
LIETUVIS

I8TI80—PLOČIO S K U B U S
S.VLDYTtVAS
Sutalpina mė^as — greitai atšaldo
&&i-iaku.s, dekcrtiLs ir salotatk

DR. N. J. DIAMOND

Tel.: Ofiso PR. 8-3838, i r s . VI. 7-2421

W%lter Klaah
Proprietor.y

SANITAS HSSBS
llfas mhr»okee Ave.
Chlcago f t DL

•

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCAGG, O.CINOIS

'V Trečiadienis, birž. 2S, 1950

3

=

D R A U G A S
TflE IJTHAUN1AN DAILY FRIEND
ZM4 s. Oakley Am, Chicago 8, III. IVI Ylrginia 7-6640; 7-6641
Mirr-r^a aa Reeon.l-Claas Matter March 31. 191« at Ohlcayo.
Under th<* Act of March 8. 1*7*

Illtnola

MIINTlpUnn
Rntfft:
|7.0rt per year OUISMP of Chlra^o;

M*>mb«»r of the CathoHo Pr**aa Ass'n
J'ui.lish.-.l dally. exc«»pt Mundaya.
$8.00 per ycar In Chicago * Cicero;
h v t ha
$7.00 per year In Canada.
l.ithuaninn Cathollc Pr*»sa Soctety. Foreiirn |l«.(»0 per year.
Prenumerata:

Chicago i ir Cicero j
Kitur JAV ir Kanadoje
U ž a i e n y j e
Skelbimų

Metama % met.
I8.no
84.ft»
87.00
810.00

84.00
85.50

8 m»'n.
82.50
82.25
82.90

1 men
80.90
$0.80
81.O0

kainos prisiunčiamos gani?. rraSymą

Amerika Gina PiefŲ
JAU VEIKIA JOS AVIACIJA IR LAIVYNAS
Kitaip ir negalėtų būti. Šioj vietoj vakar rašėme,
kad su pietų Korėjos likimu yra surišta Amerikos gar
be. Ji ją išlaisvino iš japonų militarislų, atstatė ją
laisva ir nepriklausoma valstybe. Ir kai šiaurės Ko
rėjos komunistų armijos, suprantama, su rusų pagal
ba ją užpuolė. Jungtinės Valstybės yra įpareigotos
ginti to krašto laisvę.
Ir gina!
*
Vakar ir vyriausybė, ir karo vadovybė, ir Kongresas,
ir abiejų partijų vadai aiškiai ir vieningai nusistatė —
gelbėti pietų Korėjos gyventojams gintis nuo užpuo
likų. U. S. karo aviacija ir karo laivynas jau talk : na
stumti užpuolikus lauk. Vadinas, Jungtinių Valstybių
nusistatyta savo tebeglobojamą valstybę apginti. Jos
garbė to pareikalavo.
Jei Amerika to būtų nedarius, kaip vakar sakėm,
ji būtų nustojusi viso laisvojo pasaulio pasitikėjimo
ir, pagaliau, pagarbos.
KĄ DARYS KREMLIUS?
Kad komunistai savo ekspansijai militarines jėgas
panaudoja, U. S. vyriausybė skubiai sustiprina apsau
gos priemones pačiuose svarbiausiuose strategikos
punktuose. PažymėJna. kad jau dabar ir Formozos sa
lai bus duodama Amerikos ginkluotųjų jėgų apsauga.
Šiuos žodžius rašant, dar nebuvo aišku, ką Maskva
darys? Ar ji atvirai stos Korėjos komunistų' pusėn ir
drauge su jais puls pietiečius ir amerikiečius, ar savo
jėgų karo fronte atvirai nerodys? Jei taip, reiškia ji
atvirai išeina į karą prieš Ameriką. Ir tada iš to punk
to gali prasidėti tretysis pasaulio karas.
Amerika, stojusį pietų Korėjai j talką gintis, neturi
tikslo Rusiją į karą, iššaukti. Ji tik savo labai svarbią
pareigą atlieka: gina kraštą, kurį išlaisvino, nepri
klausomu atstatė ir už kurio gerovę ir egzistenciją
ji atsako.
Šiam Amerikos žygiui ir visos vakarų demokratijos
pritaria. Pritaria ir Jungtinių Tautų Saugumo Taryba.
Svarbiausia — pritaria visa patriotingoji Jungtinių
Valstybių visuomenė.

Japonijos Reikalai
KAIP BAIGTI MILITARINĘ OKUPACIJĄ?
Karas Korėjoj turės nemažai įtakos į daromus pla
nus Japonijai. Jei Kremlius įsakė Korėjos komunis
tams pulti pietinę to krašto dalį, kuri amerikiečių dėka
buvo atstatyta laisva ir nepriklausoma valstybe, tai
aišku, kad sovietai turi savo planuose ir Japoniją savo
kontrolėn paimti.
Per keturis metus ir dešimt mėnesių Japonija buvo
Jungtinių Valstybių mili tarinėj okupacijoj. Nors prieš
tą okupaciją japonų tauta nekėlė triukšmo•(priešingai:
jos dauguma ja buvo patenkinta) t tačiau taip ilgai pa
silikti negales. Nepaprastu gen. MacArthur taktu ir
išm ntimi, japonai persiorientuoja. Jiems duoti visi ga
limumai demokratinėmis priemonėmis pasirinkti val
džios santvarką, išsirinkti parlamentą, susidaryti vy
riausybę. Amerika padeda ekonominiai pokarinę-Japo
niją atstatyti. Tuo būdu jau laikas baigti to krašto
militarinę okupaciją ir jos administraciją kuo kitu
pake : sti.
Kaip tie pakeitimai bus padaryti, tuo tarpu dar ne
visai aišku. Tuo labiau, kad dabar, kaip minėjom, Ja
ponijos pašony karas siaučia.
Kai aną savaitę Japonijoj lankėsi krašto apsaugos
sekretorius Johnson ir valstybės departamento pata
rėjas John Dulles drauge su generalinio štabo virši
ninku gen. Omar Bradley, buvo aišku, kad jie tarėsi
su gen. MacArthur ir daro Japoniją liečiančius planus.
GEN. MacARTHUR NUOMONE
Buvo manoma, kad Jungtinėms Valstybėms tiksliau
siai bus planuoti separatinę taiką su Japonija ir vis
tik palaikyti ten militarines bazes. Dėl šių pasiūlymų
Vašingtono politinėse sferose nuomonė nebuvo vieno
d a Kai kurie, mat, Sovietų Rusijos prisibijo. Bet įvy
kiai Korėjoj ir tų ''bailiųjų" nuomonę tikriausiai pakeis.
Gen. MacArthur daug ir gerai dirba, tačiau mažai
tekalba apie savo darbą ir planus. Bet šiomis dieno
mis jo artimesnieji bendradarbiai generolo nusistaty
mą šiaip atpasakoja:

1) Perdaug prailginta Japonijos okupacija nesveika
nei okupantui nei okupuotam kraštui. Savo taikingu
mu ir tvarkinga elgesiu penkerių metų bagyje, Japo
nija pelno taikos sutarties..,
2) Dabartinė pasaulio tarptautinė būklė yra tokia,
kad nuginkluotosios tautos yra reikalingos apsaugos
nuo prieše iš lauko ir nuo chaoso viduje.
3) Planuojant Vakarų apsaugą, Japonija negali būti
laikoma atskira problema, bet ji turi būti įjungta į
viso Pacifiko gynimo problemą, ypač sąryšyje s u Formoza ir Korėja.
Nėra jokios abejonės, kad planuojant Japonijos atei
tį, bus skaitomasi su gen. MacArthur nuomone ir atsi
žvelgta į pačios Japonijos žmonių pageidavimus ir in
teresus.

Ekonominė "Sešiu" Konferenciįa
EDENO PRITARIMAS

.

Didžiosios Britanijos darbo partija yra pasisakiusi
prieš Schumano planą. Jos nusistatymas daug ką nu
stebino. Ypač nusistebėjo kitų kraštų politikai, kurie
tikėjosi iš Anglijos paramos, jų manymu, reikalingam
darbui Europoje atlikti.
Iš praėjusį pirmadienį pasakytos Anthony Edeno
kalbos parlamente paaiškėjo, kad ir konservatoriai re
mia Schumano planą. Buvęs Britanijos užsienių reika
lų sekretorius ir konservatorių vado Churchill padėjė
jas p. Eden energingai ragino Didžiosios Britanijos
vyriausybę remti planą. Jis visai teisingai konstatavo,
kad vyriausybės nusistatymas prieš planą, žymiai su
silpnina vakarų prieškomunistinį frontą. Sovietų Ru
sija kaip tik to ir laukianti, kad vokiečių-prancūzų san
tykiuose Didžioji Britanija pasiliktų tiktai stebėtojos
vaidmenyje. Ypač po to, kai komunistai pradėjo karą
Korėjoj, prieškomunistinis pasaulis turįs būti labiau
vieningas, negu bet kada pirmiau.
šitoks p. Edeno pasisakymas gal bent kiek padarys
įtakos į darbiečiiis keisti savo pirmykštį nusistatymą.
PIJVNAS IR PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZft
Prancūzijos vyriausybės krizė ir sukėlė šiek tiek bai
mės, kad "šešių" konferencija Schumano planui vyk
dyti ,gali iširti, tačiau, atsižvelgdami į momento rimtį,
prancūzų politinių partijų vadai, atrodo, prie to neprileis. Jei, pagaliau, "šešių" konferencija suirtų, jei
Prancūzijoje susidarytų tokia vyriausybė, kuri atmes
tų; Schumano planą, Europts laisvųjų tautų, vieningu
mui būtų užduotas tikrai skaudus smūgis.
Schumano pasiūlymas susitarti dėl bendros plieno
ir "anglies .gamybos ir bendro naudojimo, patraukė
vokiečius, belgus, italus, olandus, luksemburgiečius, ir
suprantama, prancūzus. Taigi, šių šešių tautų atsto
vai šiuo metu ir konferuoja. Anot plano autoriaus kal
bos konferencijos pradžioj, šis užsimojimas turi pa
vykti. Juo siekiama eliminloti ekonominį lenktyniavimą
ir pavydą, kas amžiais "griaužė" Vakarų Europą, nu
statė tautas prieš tautą ir tai būdavo svarbiausiomis
karo priežastimis.
Ypač tai svarbu Vakarų Vokietijai. Jos atstovas (Dr„
VValter Hallstein, Frankfort universiteto profesorius)
pirmą kartą po antrojo pasaulio karo dalyvauja tarp
tautinėj konferencijoj lygiomis teisėmis.

Ateistinio Komunizmo Siautėjimas
Vengrijos komunistinis režimas, kaip jau žinom, yra
užsimojęs galutinai sunaikinti katalikybę tame krašte.
To siekia sistematingai. Pirmiausiai sunaikina kuni
gus, vienuolius ir vienuoles, likviduoja visokį katalikų
sąjūdį. Tiktai per vieną naktį komunistų budeliai su
ėmę tūkstantį kunigų ir vienuolių. Koks likimas lau
kia suimtųjų ir kokioj būklėj atsiranda Katalikų Baž
nyčia Vengrijoj, baisu yra apie tai ir pagalvoti.

— J. DAUMANTAS

Partizanai Už Geležines Uždangos

Keistenybes Ir Įdomybės
J. R. P,
Maskolbernių o r g a n a s
"Vilnis" ne žodeliu neprisi
minė Lietuvos okupacijos
birželio 15 d. — kažin ar
Maskva neužsirūstins ant
to s taradaįkos./
• •
•
"Darbininkas" rašo, kad
šveicarų žurnalas "Anima"
atpasakojo Lietuvos katali
kų laišką Šv. Tėvui ir kad
to straipsnio atspaudas švei
carai platina per Šveicarijos
katalikų parapijas, o surink
tas už jį sumas skiria lietu
viams tremtiniams. Kodėl gi
lietuviai negalėtų to paties
daryti f
• •
*
Minint Latvijos nepriklau
somybės paskelbimo sukak
tį, Lietuvos konsulai Daužvardis savo kalboje padarė
klausytojams keletą pasiū
lymų, kurių tarpe vienas bu
vo: kelti sovietų skriaudas
Latvijai, Lietuvai ir Estijai
visur ir visokiais būdais —
rezoliucijomis, laiškais ir t.t.
Latvių veikėjas Kalninš pra
nešė siu; žodžių rašytojui,
kad Daužvardžio pasiūlymas
pas latvius stipriai prigijęs
ir išsivystęs į platų darbą
— birželio tragingųjų dienų
proga latviai rašą laiškus
vyriausybei, kongreso atsto
vams, laikraščiams, radijo
komenta toriams ir kitiems
atitinkamiems žmonėms.
*

*

(Tęsinys)
Enkavedistų žvalgai, pasiekę Kukoriš
kės pievas, pastebėjo partizanų pėdsakus. Padidinę atsargu
me dviguboj kautynių ištęstoj vorelėj jie pasiekė tiltą. Par
tizanai, neatidengę ugnies, praleido žvalgus pro savo pozi
cijas. Dautartas gavo įsakymą sunaikinti enkavedistus Vil
ko lauke. Jis laiku užėmė naujas pozicijas ir į rusus paleido
ugnį tuo momentu, kada jie, jau išėję iš miško, slinko j Vil
ko sodyibą. Po kelių minučių taiklios ugnies, visi enkavedis
tai, be dviejų sužeistųjų, buvo sunaikinti, nespėję net susi
orientuoti, iš kur į juos šaudoma. Šaudyti buvo pradėta, ka
da priešas buvo atsidūręs plikame lauke ir negalėjo greitai
surasti net menkiausių uždangų. Abu sužeistuosius partiza
nai sutvarstė ir, išdrožė atitinkamus pamokymus, nusiuntė
atgal į dalinj, perspedami vadovybę greičiau nešdintis, iš kur
atėję. Politinj enkavedistų apšvietimą atliko šio dalinio ko
votojas Mikalojus.
— Už ką jūs liejat savo kraują, bukapročiai?... Pakan
ka, kad Rusijoj jus mulkino... BadasNir darbo klases išnau
dojimas siaučia ne šituose kraštuose, bet anam pasaulio
penktadaly, kuri naikina komunistai... Tuo jau ir jūs patys
gavot įsitikinti... Grįžkite atgal ii>praneškite savo draugams,
kad tenedrįsta jie ltovoti prieš partizanus. Išskersime visus
iki paskutinio, — baigė savo švietimą Mikalojus.
Susižinojus su Dešiniu, sužeistieji belaisviai buvo iš
tikrųjų paleisti. Tuo pačiu keliu jie buvo grąžinti atgal.
Jiems buvo liepta visa, ką girdėję ir ką matę, papasakoti
savo draugams. Abu sužeistieji ir dabar nepastebėjo gerai
užsimaskavusių ir pasiruošusių abipus tilto partizanų, iš vi
so nesiorientuodami nei kiek apie partizanų skaičių ir pozi
cijas.
Ilgai laukti neteko. Pagrindinės enkavedistų pajėgos iš
Skerdupio ir Pajesio, po sužeistųjų draugų pranešimo, lei
dosi Kukoriškės tilto link. Į Kukoriškės pievą išsipylė pir
mieji bolševikai. Pirmieji du partizanų skyriai paleido ugnį,
retindami pirmyn besiveržiančias enkavedistų gretas. Tirpo
vyras po vyro. Nei vienam nepavykus pasiekti tilto, likę pa
sitraukė. Bolševikai, apgauti žvalgų, per anksti sutikti par
tizanų ugnies, įsitikino, kad per Kukoriškės tiltą nebus įma
noma jokiu būdu prasiveržti, nes, kaip jie patyrė, jį gynė
gerai*veikiančių kulkosvaidžių ir keliolika taikliai šaudan
čių automatų. Jie baigė puolę ir pasitraukė į pirmąsias iš
eities pozicijas.
Partizanai, papildę šovinių atsargas, sustiprinę žvalgy
bą, laukė antro puolimo. Pagrindinės rusų jėgos krypo į
pietus. Reikėjo sustiprinti kairįjį sparną ir pasiruošti neti
kėtumams iš kitų fronto pusių. Ir neapsirikta. Po geros va
landos bolševikai, perbridę brastą, esančią apie pusantro
kilometro nuo tilto, pradėjo didelėmis pajėgomis brautis į
Kareivio skyriaus rajoną. Šiuo kartu bolševikų puolimas
buvo daug ilgesnis ir kietesnis. Rusams j kautynių vietą
pavyko atsivežti trejetą sunkiųjų kulkosvaidžių. Daugumas
šovinių buvo sprogstami, o tai neretai klaidindavo tikrąją
fronto padėtį, nes kietai sprogstančios kulkos sprogdavo
kažkur toli miške. Ir šis puolimas partizanų buvo atlaikytas.
Pats stipriausias buvo trečiasis bolševikų puolimas.
Kareivio skyrius, taip puikiai kovęsis antrojo puolimo metu,
naujo puolimo toje pačioje vietoje jau beveik nesitikėjo.
Taip jam laisvai jaučiantis, pagrindinės rusų jėgos staigiu
puolimu vėl kirto stiprų smūgį. Bolševikams šį kartą pavy
ko pralaužti kairįjį partizanų sparną. Bandant spragą už
kišti, žuvo ir pats Kareivis su trimis geriausiais kovotojais.
Kareivio skyrius, be vado, pradėjo trauktis iš savo pozicijų.
Jie artėjo prie pagrindinių partizanų jėgų. Tik pirmo ir an
tro skyriaus pagalba pavyko bolševikus sulaikyti.

*

Bolševikų žiaurybes ir bai
sybes . turėtų ir galėtų nu
šviesti spaudai ir atitinka
miems kolumnistams bei ko
mentatoriams tremtiniai ir
kankiniai savo trumpais bei
vaizdžiais la'škais — pripil
dytais grynais faktais; vie
nas toks laiškas buvo "Chicago Tribūne" birželio 17 d.
laidoje.
Tenka priminti, kad ra
šant laiškus ir net rezoliu
cijas reikia akcentuoti ne
viduramžio Lietuvos istori
ją, bet šių dienų Lietuvos ir
lietuvių tautos kančias, ku.*ias jom užkrovė raudonie
ji banditai — dvidešimtojo
šimtmečio tarpt a u t i n i a i
gengsteriai.
*

*

*

Neseniai "Drauge" buvo
atspausta Geography of Our
World kritika A. J. parašu.
Kyla klausimas, ar tuo kri
tika ir baigta, ar yra para
šyta ir leidėjams. Jeigu baig
ta, tai ji mažai ką reišk : a
— esu tikras, kad William
Sadlier korporacija "Drau
go" neskaito ir A. J. pasta
bų nepastebės. Mokslinių
veikahjr reikalu turėtų susi
rūpinti lietuviai profesoriai.

>

Del šio pasitraukimo pasikeitė partizanų pozicijos. Ka
reivio skyrius traukėsi užnugarin, o jo vietą užėmė Dešinio
vadovaujamas skyrius. Partizanai sutrumpino savo frontą,
pamažu traukdamiesi į rytinę šiaurinę Degimų palaukę, pri
laikydami priešą atsipalaiduojančia ugnimi, šis trečiasis
puolimas truko ligi sutemų. Kautynės vyko iš labai arti, di
delėj miško tankynėj, pačioj Degimų palaukėj. Sutemus par
tizanai pasitraukė nepersekiojami.
(Bus daugiau)

LINKSMIAU

APŽVALGA
"Nesusipratimas

II

"Amerika" pastebi, kad Bostono lietuviai, skelbdami
protestui prieš sovietinį genocidą lietuvių' bado dieną,
pažymėjo, jog tą dieną normaliai leistina valgyti tik
sunkiai dirbantiesiems, ligoniams ir vaikams. Supran
tama, jog tai buvo kalbama apie Bostono lietuvius. Bet
A. Bimba, ar būdamas girtai, ar kvailu apsimetęs "Lais
vėj" sapalioja, jog "kryžiokai" išsitarė, kad Lietuvoje
normaliai valgo sunkiai dirbantieji, ligoniai ir vaikai.
Deja, mes su gailesčiu turime pasakyti, jog Lietuvo"
sočiai valgo tik soviet ; nė aristokratija — komisarai
enkavedistai ir komunistų partijos bonzos, o jų api
plėšti mūsų broliai badmiriauja.
Šią savaitę Hotel Lord Baltimore, Baltimore, Md.,
mieste vyksta SLA tseimas, kuriam vadovauja tos or
ganizacijos pirmininkas W. Laukaitis.
A. L. T. Sandaros seimas įvyko birželio 24 ir 25 d.d.,
Baltimore, Md.

ATSIMINIMAS '
— Jei esi geras, išvaduosi ma
ne iš depresijos paskolindamas j
tūkstantį dolerių, — prašė vie
nas lengvabūdis.
s — Betgi ant rankos turi labai
brangu žiedą. Oaletum jį u/sta
tytis
— Negaliu, tai mano motinos
man paliktas atsiminimas.
— O mano pinigai —'atsimi
nimas mano tėvo.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOC1ATION

ATSIKIRTO
Mauriee Maeterlink nelabai su
tarė su George Bernąrd (Shaw.
Vieną dieną Maeterlinkas, labiau
susierzinęs pratarė: *
— Shaw—tai sena piiis, kurio
je jau jokia dvasia neibegyvena.
Atsikirsdamas Barnard Sha\
prabilo:
*
,
— Maeterlinko niekas nenušvilpe.
Tam yra geru priežasčių; ;
kaip gi galima tuo paeiu laiku
i
švilpti ir... žiovauti. ^ »

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį
TAUPYK SAUGIAI
mes per 41 metus visiems išmokėjome ant pareikalavimo.
Turtas virš 25 milijonu dolerių. Atsargos fondas virš Z 1/4 mil.
U. S. Govenrnemt Securitfes ir cash virš 12 milijoną
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA
Naryg Federal Savings and Loan Ins. Corp.
JUSTIN MACKEWICZ PRESIDENT IR MGR.
4192 Arche rAvenue
Chicago 32, Illinois
TELEFONAS VIRGENIA 7-1141
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 vai.
Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki H vai
J
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILELNOII
ORGANIZUOJA VAIKŲ

LAISVALAIKĮ

ATEITININKAI RENGIA KELIONE KANADON

SKAUTYBES KELIAS

Trečiadienis, birž. 28, 1950

SKAITYTOJAI RAŠO

Liepos 1 — 4 d.d. Chica- karo pinigus už kelionę. Be ŠLYKŠTUS PRASIMANYMAS
gos moksleiviai ateitininkai to, Kanados sienai perženg
ANSONIA, Conn. — 1950 m,
ruošia įdomią kelionę į Ka ti yra reikalingas J. A. V. balandžio 15 d. Nr. 70 "Laisve"
nadą. Išvykus iš Chicagos valdžios leidimas. Šiuos lei- paskelbė aukotojų kovai su "kry
žiokais" sąrašą, kuriame, didžiau
pirmas sustojimas numato- dimus išduoda Immigra/tion aiam mano nustebimui ir pasipik
Buvo karšta vasara. Lais- siuto baisi audra. Vanduo
mas Detroite, kur mūsų lau- i and Naturalization skyrius, tinimui, paminėta ir mano pavar
vos dienos ir pakilusi skau- kibirais pylėsi iš to vakare
kia svetingi detroitiečiai. Iš kuris yra naujuosiuose paš de, suprask, aukojusio 2 dolerius
siuntusio "Laisvei" linkėjimus.
tiška nuotaika viliote vibo- buvusio giedro dangaus.
Detroito vyksime į Torontą to rūmuose (433 W. Van ir Kadangi
"kultūringieji" "Lais
jo jaunuolius po atviru danTik dabar visi atsiminė,
gražių miškų ir ežerų apy Buren St., kamb. Nr. 904).vės" darbuotojai iki šiol mano nu
kad apie palapines nebuvo
linkėmis. Toronte dalyvau- Užsiregistravusieji ne vėliau siusto atšaukimo savo laikraštyje
grumi.
nepaskelbė, tai maloniai prašau
sime visos Kanados lietuvių kaip penktadieni įstaigos Tamstą,
Susiradome tinkamą, vie grioveliui. Ir kaip galėjome
Pone Redaktoriau, įdėti
tą ir įkūrėme stovyklą. Už tą pirmaeilj darbą atide.i?
katalikų kongrese, kur ture- darbo valandomis patys as- Jūsų redaguojamame dienraštyje
Su maudymosi kelnaitė
penkių žingsnių nuo palapi
sime progos sU3itifcti daug j meniškai turi nuvykti Į pa- "Draugas" šį mano pareiškimą:
Aš, A. Kasperavičius, gyv. Annių jau buvo vanduo — pla- mis šovein lauk ir čiupome
mielų pažįstamų. Grįžtant j minėtą skyrių, nunešti vie- sonia, Conn., jokios aukos ir jo
ti upe. Priešingoje nuo upės kasti griovelius. 2aibo švieaplankysime Hamiltono lie ną fotografiją ir suteikti kių linkėjimų "laisvininkams" ne
pusėje stovyklos rajonas rė soje matėme apie kitas pa
tuvių koloniją, garsiuosius asmens žkiias, pagal kurias su siuntęs ir niekada nemanau
siųsti, o tokį jų pasielgimą lai
mėsi į bulvių lauką. Už ke lapines taip pat šokinėjan
Niagaros
krioklius,
Buffalo
vietoje
bus
išduodami
leidi
kau biauriu šantažu ir provoka
jaunimo organizacija CYO liepos 5 «. miesto parkuose
lių šimtui metrų nuo pala čius miegalius. Baigę darbą Katalikų
cija.
Vienintelis mano linkėjimas
ir Clevelandą.
mai.
atidaro vaikams atostogų centrus, kurie veiks nuo 9 vai. ryto
pinių dangų rėme keturi di lengviau atsidusome ir tru ikd vidurdienio pirmadieniais-penktadieniais iki rugpiūčio I i d.
Iš
ChicagOS
i š v y k s t a m e "kisvininkams" galėtų būti tik
Šiai kelionei yra nusam
Vaikai
nuo
6
iki
14
metų
bus
mokomi
įvairių
žaidimų,
rank
deli medžiai — ten buvo putėli užsnūdome. O lauke
v
t J n.**n I linkėjimas galų gale pabusti iš
dytas ''DeLujęe" bendrovės v VA J darbių ir plaukyti.
puiki laužavietė. Tarp pala vig lijo, lijo...
liuksas'nis autobusas. Ke šeštadieni, liepos 1 d., 7.30 a p j a k i m o i r U a u t į S garbinti sveval. rytą nuo Šv. Kryžiaus timus dievus, tuo būdu savąją
Kai nu būdom, saulė jau
pinių maišėsi keli paupio
lionės kaina .— dvidešimt b a ž n y č i o s ( 4 5 5 7 S o . W o o d j Tautą ir Tėvynę^žudant•
krūmokšniai
ir prie pat buvo aukštai ir rodė vidurdolerių.
St.). Grįžtame liepos 4 d.
kranto — žaliuojančios nen dienį. Išėjom užmiegotom aNorintieji šioje ekskursi- vakare.
DĖKINGI U 2 LIETUVIŠKĄ
drės.
kim iš palapinių ir... užsiLAIKRAŠTĮ
Kelionei vadovauja Chica*
Back of the Yards Neigh- dalyvauja kunigai: Bernard | J°i* dalyvauti prašomi paVos pakibo ant stiebų pa merkėm. O varge! Visi pa
borhood Council šiandien va- Sokolowski, Antanas Zaka- skubėti užsiregistruoti šiuo; gos ateitininkų dvasios va
ST. JOHN, N. B. — Neseniai
lapines ir suplevėsavo v:l a- puošalai buvo nunešti į upę.,
atvykęs
į JAV iš Vokietijos bu
PriT^7» r ^ I f ™ ~ h n ™ ~ ™ ikare stadione, esančiame rauskas (Šv. Kryžiaus par-), I adresu: J. Manelis, 7019 S. das kun. J. Borevičius, S J .
va, šokome puošti stovykla
vęs
savo
laiku Blorabergo stovyk
4 7 0- 3 sA - ruošia Charles Gryzcik;
r,
:u Albert
^S On^ ;Maplewood
MJ
R ™ . į r Chicagos moksleivių atei los klebonas kun. Vytautas Dedaryti
žuvų
bei
varlių
akva°
Damen'Ave.,
Ave.,
tel.
PRos
vietę: takus išbarstėm skam
mikis mūsų penkerių metų sutuok
biu žvyru, aplink palapines ! ri j urną, o vėliavos aikštelėje nepaprastas rungtynes, ku- driska, Roman J. Berendt, pect 6-4202, įmokant iki tininkų kuopos pirmininkas tuvių jubiliejaus proga padova
išrašėm skilčių vardus ir; bangavo ežerėlis. P.rmasis! ri U žiūrovais kviečiami apy- i V. Mikolaitis (Nekalto Pr. penktadienio (VT.30 d.) va-1J. Manelis.
nojo mums dienraštį "Draugą".
k
Kasdien su žmona džiaugiamės
skautiškus šūkius. Iškasėm mūsų darbas buvo pravesti j "n «* vaikai. Įvyk* rungty- | parap.), Frank Wachowski
tikrai turiningu ir {domiu laikraš
stalą, įrengėm ugniavietę, drenažą stovyklos rajone ir nes tarp vadinamo minkšto- ir John C. Malin (Maliniausčiu ir norime nuoširdžiai pasvei
prie vėliavos baltais akme- 3U juo sujungti palapinių jo sviedinio komandų, kurias kas — Šv. Kazimiero Akad.)
kinti "Draugą" ir palinkėti lan
sudarys
sporto
žurnalistai,
Be
to,
lolSjųi
tarpe
randaPORTLAND,
Oregon.
—
•
malda
<
'Palaimintas
Dievas
kyti kiekvieną lietuvį ir stiprinti
nukabs išdėstėm Vytį. Darbo griovelius,
Siame
mūs
dvasią dar ilgus ilgus metus.
radijo
ir
televizijos
p
r
a
n
e
m
e
Phil
Krause
(Feliksą
•
tolimame
Pacifiko
bei
tyliai,
bet
į
t
a
r
t
i
n
a
i
pa
pakako kelioms dienoms, i Tai buvo mums, nepritysėjai visuomenes vadai, vys- S Kriaučiūną), Mike Howlett, IPakrancių didmiestyje ir jo giedotos giesmes "Marija,; Taip pat nuoširdžiai dėkojame
Trečią dieną sumanėme pa- rusietns, kieta pamoka.
J
' kunigai, teisėjai ir Richard Nash, teisėją W i l - , f P ^ n k e s e gyvena apie 200 Marija" žodžiai. Tai buvo • mfi.» tautau ^ u n ^ ^ Dgdoui
sidaryti plaustą. Kaip čia
V. S., .Vokietija kupas,
liam V. Daly, Larry D a l e y , ! h e t u v 1 ^ * * * * tarpe rado | pirmosios Uetuviškos pamal\Z^ttBmX*J2*J&
miesto tarybos nariai.
gyventi prie pat upes ir ne
8 11
;
Pnegfaudą ir 20 DP. dos Portlande.
: tautieč ų. HoH uo labiau "DrauRungtynių komisionierius teigėją, Joseph Hermes, s e - *
turėti *'laivyno"f
Neilgai
P
o
p
a
m
a
l
d
ų
t
o
s
p
a
t
p
a
r
a
!
gas" yra mus labai mylimas ir
Lietuvių gyvenimas ilgą lai
trukus iš mūsų "uosto" iš
bus mėra3 Martin H. Ken- natorių Mike Ruddy, Saul
Chicagos akademikų skau nelly, o vienas iš teisėjų - p D. Alinsky, Bert Boerner, ką čia buvo apmiręs. Bet pijos salėje, papuoštoje gra
Muz. AH>. Vaičiulėnas
plaukė keletas mažų plausžia
tautine
vėliava,
įvyko
Felix Ko- prieš metu s atvyko čia su
tukų, kurių uždavinys buvo tų rengtas Joninių vakare policijos viršininkas John Andy Kovach,
seimą ir pastoviai įsi- minėjimo susirinkimas, šiltą
gaudyti medžiagą didžiajam ^ ^ neįvyko praeitą šeš- Prendergast. Vienai koman czynsta, Vic Yanz, Lawrence kvisa
^ Jrfodeika. žodį į susirinkusius tarė vie Užsisakykite 'Draugą'
flr§
d
del
plaustui. Po kurio laiko kran ^ 'f^
nepalankaus oro. dai vadovaus vyskupas Ber- Downey, Hank Bianco u- vai-1 g i e m e f J balandžio pabaitos klebonas kun. J. Schmitz
te jau buvo krūva tuščių Vadovaujantis jaUtu. kad,
tytoes gynėją J onn Boyie. j j e a t v y k o i š tremties ir ir jo pagelbininkas kun. J.
benzino bakų, o apie juos' s k a u t f nenustoja vilt.es , < c h i c a g 0 H erald-American"
Laikrastmmkams
padės u i p ^ mūrą,
^v. dr. P. Dillon. Prof. dr. V. Juodeika
GERIAUSIA flRKTI
XAa p a t s l a u z a
su
pacl a
su vielomis, plaktuku ir rep*u
J*
. s p o r t o skyriaus redaktorius Charley Comiskey, Irv KupAleksa, Pačių tremtinių tar sklandžiai pravedė susirin
<k
NAMAMS EALDITB
lemi, vaikščiojo skautas. \BgZ2
J * ± " £ & S T l l S
A e š vyskupo cinet ( Sun-Times") ir kt. pe atsirado keletas .gabių ir kimą,
primindamas
savo
— II —
matyt, "laivyno" statybos 'Seštadtaų ten pat — Liber- Sheil komandą loš Joel GoldJoseph B. Meegan, Back judrių moksleivių. Apmiręs prakalboje Tėvynės ir jos
LIETUVIŲ BENDBOVfcS
viršininkas. Taip ir praėjo ty Grove.
of the Yards Council direk lietuvių gyvenimas pradeda vaikų vargus. Žuvusieji už
blatt,
žinomos
didžiulės
krau
visa ketvirtoji diena sun-' S e 9 e s . b . r o l i u s **. ™uo' tuvės prezidentas, laikrašti torius, praneša, kad bus į- judė'i. Šią žiemą buvo gra Tėvynę ir jos laisvę pagerb
kaus darbo ženkle, ir vaka- menę rengėjai maloniai kvieninkai Jimmy Savage OChi- teiktas laikrodis William žiai paminėta Vasario 16-ji. ti atsistojimu ir tyliu susi
Cla a t o l U n k y t 1
re ''laivas'' jau stovėjo pa'
cago Tribūne'), John Car- Papiernik, įvertinant jo dar- i D a b a r g i SU ruoštas liūdnųjų kaupimu. Tremtinės A. Mu
ruoštas leisti į vandeni iš
miaahael ("Chicago Daily bą beisbolo komisionienaus birželio įvykių minėjimas. rauskaite, K. Bieliauskaitė
bandymui.
VAI. T E L E V I Z U O e Air L Juodeikai te minėj mo JlALrVTI
Newta''), Ed S a i n s b u r y pareigose.
Birželio
18
d.
11:15
vai.
PARATAI.
SKALBIAMOS MA— Ar žiurkes, broli, visas
Maloniai kviečiami ben- (UP),
Stasys Pieža C'He- Šioms rungtynėms teiaė- Portlando ir apylinkių lie programą paįvairino patrio 4HIOH, BALDAI, MATRACAI,
KTTJTUAI
RADIO
APARATAI,
išganiojai iš laivo? — pa- dradarbiauti korespondenci- rald-American"), Joe Rein jauti padės, šalia-policijos
tiniais eilėraščiais ir daine P V M A I ,
LOVOS
b
••**
tuviai
susirinko
į
jaukią
pa
klausė vienas išdykėlis, ir jom 3 bei rašiniais "Skauty- ("Daily News").
BALDAI
j vado Prendergast, senato- čiam miesto centre esančią lėmis, persunktomis Tėvy
garsus kitų skautukų juo- bės Kelio" skiltyse. Mūsų
DidilatulM PastrtnkliiiM
Vyskupo Sheil komandoje rius John Kluczynski.
Šv. Vincento a Paulo para nės ilgesio. JAV armijos at
:
kas nusiūbavo upės bango- ; skyr aus tvirtumas, progre%L\21AUSIOS KAINOS
pijos bažnyčią bendroms lie sargos pulkininką© PaulausttHB.
sas bei literatūrinis SVOTO
tuviškoms pamaldoms. Visai kas, senas žemaitis «avo
Baldai Padaromi
— Ne apie žiurkes dabar ! priklauso nuo m ū s ų visų,
eilė dalyvių priėmė šv. ko- žodyje nuoširdžiai sveikino
Pagal Užsakymą
laikas kalbėt, — supyko lai-1 kiek mes sugebame įvertinmuniją. Kiti šiaip nuošir- ( susirinkusius, ypač pasta
Lex*p iftuffloft Dmokėtlnao Sąljgot
vyno "admirolas", — geriau ti skautiškos spaudos reikš
&{ VAKARE RENKASI LABDARIAI
džiai pasimeldė už ašaromis I viai Portlande įsikūrusius ir
pagelbėkite man į upę įstum mę. Juk tik daug rankų di
ir kraujais plūstančią T ė - ! | lietuvišką darbą įsijunguniškų
pranešimų
Iš
buvusios
Labdariai, neužmirškime,
ti šį "kreiserį".
džią naštą pakelia.
vynę ir jos kenčiančius ar I sius kan. dr. P. Aleksą ir
Na ir sukibom.
Jau prie! kurį laiką pasi kad šiandien yra paskutinis rinkliavos ir pikniko ir taip jau mirusius vaikus. Pasi- prof. dr. V. Juodeiką. Minė— Op, op, op, — girdėjo keitus "Skautybės Kelio" mėnesio trečiadienis ir todėl > pat iš senelių prieglaudos girdus bažnyčioje lietuvių jimas baigtas Tautos Himsi iš visų pusių. — Atsar redakcijai, visus rašin ; us vakare turime būti Šv. Kry- specialaus vajaus,
3224 S. H A L S T E D 8 T .
Mes, labdariai, negyvena- kalba Evangelijai ir kan. P. nu.
giai, nesulaužyki t, kol v a n - b e i korespondencijas siųski- žiaus parap. mažojoj salėj.
TeL VIctery 1432*
Aleksos ilkilmėms pritaiky-1 Minėjimo dalyviai išreišdenį pasieks!...
te adresu: Br. Juodelis, 5601 Šio vakaro — birželio 28 d. me vien tiktai praeitimi, bet
4183 A R C H E R A V E .
Didysis plausta© tik su- So. VVinchester Ave., Chica- susirinkimas bus ne tik svar rūpiname* ir ateitim, todėl tam žodžiui, nevienam daly- ke karstą pageidavimą, kad
ustCACio. n i
skruostus suvilgė gail lietuviškos pamaldos ir pagirgždėjo, apsivertė ant ki go 36. I1L, telef. PRospect bus bet ir savotiškai įdo- šio vakaro susirinkime ir vių
alara.
Daugelis
jų
jau
40
rengimai
būtų
rengiami
bent
Tel. LAiayette S-1171
mus. Išklausysime smulkme- j ateities veiklą paplanuosimet
to šono ir... pliaukšt į van 6-2346.
daugiau metų nebu- vieną kartą mėnesyje. Tam
— i Pirmoj eilėj teks pasvarsty- ar net
AntratHentols 7:*0 vml.
denį.
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bažnyčioje
lietuvisam
rengti
išrinko
laikii i fitoOaa WGES-1490, KJL
— Valio!... — sušukom ir rf
jtt€iituaa% Lietuviška* radio
i&vyką j Labdarių ūkį. Toji | visko žodžio. Visus žavėjo ną komitetą
VIENINTELĖ LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDfcJE,
rengėmės plaukti į atvirus
— Dalyvis
iivyka-išvažiavimas šiemet j iškilmingas
palaiminimas, i
^ ^
kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose
vandenis, tačiau vakaro ty
bus rurgsėjo 3 d., sekmadie
M >H atstovaujame nb«kc>nHnga8 aptli-atidos kompanljHH, todėl kiek
los švilpukas privertė visus
vienas mūsų klij< ma» visados yra apsunigotas,' J^ig" kam ivykata
n|. Mums tai ne tik yra
šliaužti į savus guolius.
kokia ncla.imS.
svarbu žinoti, bet reikia ir
COMPENSATION
FIRE—LIABIUTY .
Visi buvo patenkinti savo
HOUSEHOLD
AUTOMOBILE
J
tinkamo, kruopštaus pasi
nuveiktais darbai^ gyrėsi
TAIP SMARKIAI Al <1A TURTU IR TAUPVTOJAIS? Todft, kad pas mus kiek
DRAM SHOP
AC-CIDENTS
vieno taupjrtojo lod«flai yra pMnmi apdrausti Iki $5.(HIO by an mį&mcj of the United
ruošimo.
Labdarių
darbus
kas ką padarė ir niekas ne
States GoverameRt... TofHI. kad pas saus vaidyba ir direktoriai darbščiai ir ga
remiančiai visuomenei reikia
biai wda bizn| Ir išmoka aukšta dividendą savo taupytojams... TodH, kasi Irisas
sirūpino palapines apkasti
mtiR patarnsvimas rra ntssdams ta* srisaagas. Per 194* nseias pas mus pradėjo
^Oųc^Vopldljpupaijce^ieiiiiy
jau kiek galima dažniau pri
mcnpch
grioveliais.
flMMlas taupymo accounta virs 1,300 ypatų, o turtas per tą laika paaugo viri
1.000.000 doleriu. Dabar mūsų tortas siekia arti 5,000,000 dolerio.
|
minti mū)3.ų išvyką. .
— Kam to reik ; a? Toks
Mes kviečiame kaip vietinius, taip Ir to1imesnii«a lietusius: padekite savo pini
— Labdarys
gu** iioj tvirtai apdraustoj fiussnlnPiJ tstaigoj... Pas mas gaUte tSNiprU ar per
gražus oras... — šnekučiavo
lassk i is. (Klausute).
6322 South VVestern Aveaue
Tel. PRospect 6-5162
broliai. Tikrai oras buvo pui
Agentūra yra CIIAS. P. KAL Priežiūroje
kus. N ė vieno debesėlio ne
simatė nei virš galvų, nei
6234 SO VVESTERN AVE.
Tel. — ORoveUll 8 - 7 5 7 6
J. PA&EL,
Taveni Owners Alliance
horizonte.
of 111., kurios narių daugu
STASYS LITVV1NAS SAKO:
Naktį staiga visus paža
mą sudaro lietuviai užeigų
Jr
TAI GER1AUS1AS
dino baisus trenksmas ir asavininkai, rengia pikniką
LAIKAI
kinančios šviesos blykčioji
birželio 29 d. (ketvirtadie
U A D A K M PIRKTI VISOKIOS RtSIES
mai.
nį) vakare D a n Smith sode.
— Mama, karas!... — kaž
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS
Šis piknikas, turėjęs įvykti
StoRams Reikmeays — InsuluotŲ PlytŲ-lSvaiidos Sidings
kas suklykė mano palapinė
birželio 18 d., neįvyko del
— Langų — Durų — Tvoroms Maieriolo •— Maliavos —
je. Ir vėl viskas nurimo, tik
VarnMo — Enamelio — Geležiniu Namams. Reikmenų—
lietaus. Kadangi visos kitos
daug kas pasijuto begulį ant
Hardnare — Pleisterio — Cemento — Srnty — Visokios
vietos užimtos iki rudens,
llfisies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
kažko šlapio.
neturėta kito pasirinkimo. O
binacijos Durų — VYattboard — Flaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!
užeigų savininkai nori pa
— Įleiskit! — pasigirdo
vaisinti savo klientus.
APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
pagalbos šauksmas iš lau-:
ko, ir į vidų įsirito vienos!
Kaip visuomet, taip ir šie
palapinės gyventojai, pagal-'
met alus bus dykai. Bug ir
STASYS LITWiaAS, Praz. •
vėm ir antklodėm nešini.
užkandžių. Šokiams gros ge3039 S. HALSTED ST.
TEL VICTORY 2-1272
Bet ir čia buvo ta pati pa- [
uan Kuraitis, Jonas Bodinas, Vincas Parėdnis ir Antanas Bačkys
,ras
orkestras.
Visi
atsilan
VALANDOS:
Nuo
8-tos
vai.
ryto'iki
6-tos
vai.
vak
dėtis. Mūsų palapinėje buvo
TEL. - LAfayettt 3 • 2022
seatad. — B vai. iki 3 vai. popiet
kiusieji bus svetingai pri- | 9 0 7 WE$T 35th STREIT
galima plaukioti su plausiu

GERA

PAMOKA

mandį

Vyskupo Komanda Prieš

Birželio Dienų Minėjimas Prie Pacifiko

Joniniu Laužas

PROGRESS
KRAUTUVIŲ

Sesės Ir Broliai!

PLANUOS ATEITIES VEIKLA
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Kodėl CHICAGO SAV1NGS & LOAN ASS'N

• Miinis Piknikas

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
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BUICKĄ
ŠIANDIEN I
GALITE f
GAUTI I
PAS
J

Milda Buick Sales

CARR MOODY LUMBER CO.
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO,

Trečiadienis, b i r i 2S, 1950
—
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KORĖJOS KOMUNISTAI

KOMUNIS'PP PUOLIMO KRYPTIS
&2&

Adenaueris - Naujasis Vokietijos Bismarkas
MUIS

PRANYS ALSENAS

Kompartijos centre — netikra pinige fabrikas. — Kaip
raudonieji likvidavo politinių priešu vadą. — Slaptas rusiu
majoro laiškas, — Korėjos komunistų vadai.

Dėmesio \ u « * \ > W n Savininkai!
Psrtaukite mua datoar apakaiCtvvtm a m s stogo dengimui — "sidtng"
— altrmtnijinn žieminiu langu —
Gumines ir dirbtinės medžiagos
(plastic) sienoms "tile".
Apskaičiavimai nemokamai
Mes dirbame visur mieste ir
priemiesčiuose
Saukite: Boulevard 8-6085

Visi gerai žinome, kad j buvo ir vadinamas "Konradu
Bismarkas Vokietijoje, o \ Statytoju"...
Atėjus Hitleriui į valdžią,
taip pat ir užsienyje, buvo
vadinamas "geležiniu kanc Adenauerio žvaigždė turėjo
DR. J. PRUNSKIS
y
leriu". Tai tikrai buvo reto j kristi. Negana to, po pasikė
tvarkingumo, retų gabumų, sinimo prieš Hitlerį 1944 m.
Siekdami atkovoti laisvę egziMnei Korėjos vyriausy
o taip pat ir ypatingai kie liepos 20 d. Gestapas įskai
Korėjai, labiausiai susipra bei, atstumdami vyriausybę,
tos rankos Vokietijos prem tė ir jį atentatininkų eilėsna
tę tos šalies patriotai, po išaugusią iš partizanų.
ir uždarė į Braunweiler kon
jeras.
Jų vadas Lyuh pasijuto
nepavykusio sukilimo prieš
Gi dabar Vak. Vokietijos centracijos stovyklą, netoli
okupantus japonus, dar 1919 {žeistas ir galutinai palinko
premjeru yra senutis, einąs j Koelno miesto. Iš ten dr. K. j
į
raudonuosius,
kurie
irgi
metais sudarė užsienyje vy
74 metus, gana lėto būdo, ta Adenauer buvo išlaisvintas'
riausybę. Ji įsikūrė Šancha nepasiekė valstybės vairo.
čiau taip pat retų gabumų tik JAV armijai atėjus.
juje ir jai vadovavo Nepri-J Komunistų vadas Pak Huen
Išėjęs iš stovyklos, Ade
asmuo, dr. Konrad Adeklausomybės Partijos veikė- Yung, kurs dešimtį metų
nauer. Nors charekterio sa naueris vėl tapo Koelno mies
HOKI
i
išbuvo japonų
vybėmis jis labai skiriasi to meru ir tuojau pradėjo or
jai: Syngman Rhee ir Kim (iki 1929)
kalėjime, panoro bendradar
nuo Bismarko, tačiau vokie- ganizuoti C. D. U. (Christian
0 AN
Koo.
O
^
^
i
DOKt
čiai jį pradeda vadinti "nau-! Demokrat Union) partiją,
biauti su Lyuh.
Slaptoji Partija
juoju Bismarku". Kodėl? — ,Kaip matome, toji partija
Pagal Maskvos Liniją,
Tuo gi tarpu sovietams
Tik už jo didelius gabumus, dabar ir stovi vyriausybės
IAIGU ^ .
simpatizuoja korėjiečiai po
• ^ • t arthritiH, reumatizmo s k a u s m u s
Tik viename dalyke visos
ypatingą diplomatinį paty priekyje.
raumenų
įtampa,
kotėjima au
minėto sukilimo pabėgo į i korėjiečių partijos sutiko —
.šiomis sta|>tomig formulėmis, k u 
rimą
ir
sugebėjimą
"staty
KYOSMO
rios ėjo ii karto* į kartą. Sudėtis
DftMESIO!
Sibirą. Gavę reikiamą pa- k a d Korėja neturi būti pa
ti"...
grynu žotiu, duaffelis fa yra t e 
tos Ir brangios.
rjosimą jie vėl grįžo į ja- d a l i n t a į d v i d a l i K a i
^
Pereitą vasarą per lais
CHINHI
18 HOLES — O P E N TO T H E
HJSAf
i
ponų okupuotą Korėją ir čia I M a 8 k v 0 f l konferencijos 1945
vus rinkimus naujosios Va
PUBLIC ALL. TEA.R
Z-G iOLIV ARBATA No. %—
(S
1.25) — sėkmingai vartojama
karų Vokietijos federalinės
1925 m. balandžio 17 d. slap- m b u v o p a s k e l b t a , kad Ko
MID-CITY
nuo
reumatizmo,
arUtrttis
bei
vyriausybės prezidentu buvo
tą įsteigė komunistų parti- ^
b u s ^ ^ 1 ^ okupaci
lumbago
daugelio
dėkingu
žmo
GOI4F COURSE
nių.
išrinktas dr. Theodor Heuss,
ją. Daugumą jos nanų ir n i ų k a r i u o m e n i ų , komunis- Strėle žemėlapyje rodo, kuria kryptimi Siaurinės Korėjos ko
2401 GRACE SI H» t I
Z-G ŽOLIŲ AUBATA No. I t —
munistai prasiveržė iki pietinės Korėjos sostinės Seoul. Pietinės
tačiau
tikruoju
vyriausybės
AT W E S T E R X
(91.00) — GARSIOJI Skilrio Ar
sudarė tie grįžusieji iš Ru tai paskelbė protesto mitin Korėjos
valdžia ruošėsi išsikelti j Taiden (1) arba Kwongju (2).
bata 'eikia
greitus
reroltaKEyatoaa 9-6501
"bosu" buvo pastatytas 74
sijos.
tu.s sldltrlo ngose. Puikiai Muogą 1946 m. sausio 3 d. Ta J. V. karo aviacijos lėktuvų skridimai į Seoul sulaikyti, nes
suoja vidurius, juos suoormuoja.
metų senelis, dr. Konrad l>«'m«*«4o. Nuosavybių Savininkai!
Suprantama, kad komu- čiau atėįo žinia iš komin- atrodo, kad Kimpo (3) aerodromas užimtas komunistų. (Acme)
8TAMIS AnalgesL, SALVE—
Adenauer, kuris vokiškai va Sienų ir grindų "tillng" už žemas
nistai nepripažino nepnklau | t e r n o k a d M a s k v a
XMKOL
vasaros kainas. "Plastic" — alu($1.00) — duoda STEBĖTINUS
dinamas kancleriu, o bendra minijua — guma. — asfaltas: 30
rezultatus.
somos vyriausybės, sudary- \ padalinimui pritaria. Tada kuris užpuolė automobilį,! Korėjos priežodis sako:
spalvų.
N
e
m
o
k
a
m
a
s
apskaičiavi
prasme
—
ministeriu
pirmi
NAUJAS—KAIP STEBUKLAS
mas mieste ar priemiesčiuose —
tos Šanchajuje, bet savo tar- K o p ^ j O B k o m R l n i 8 t a i t u r ė j o kuriuo Seouk) gatvėmis va-1 — Kai banginiai kovoja,
Stanis
— "3 fa 1" kojų gydymas.
ninku.
Šį
žmogų
vokiečių
sadarbas
srarantuojamas.
žuvikės žūsta.
pe jie gerai nesutarė, buvo p a k e i s t i l i n i j ą i r & t o p r o _ žiavo Lyuh.
Vėsina ir palengvina "s^kund*CUSTOM
TfliE
CO.
_ 1 vaitra'štis "VVochenend" ne- Ariiiitaee 6-S056 OroveMU 6-1232
mis"
navargusias, degančias, pa
pasidalinę grupėmis, n e p a - ; t e s t o m i t i n g o padare... p r i Pinigų Dirbėjai
Korėjos žemėse
užvirė seniai ir apibūdino kaip "nau
tinusias ir skaudančias kojas.
kankamai klusnus Maskvai, Į tarimo pareiškimą,
grumtynės tarp pasaulio di- jąjft Bismarką".
* Kai nuo skaudančiu kojų jau
Visokiomis
priemonėmis
čiatės
senas, tai Stanis kojų TOtaigi kominternas Korėjos j B ū d a m a įsukimą Maskvai,
NORI
PIRKTI
|džiųjų kraštų, tarp šiuo me
nia
pagelbės,
kad norėsite n e t
Iš tikrųjų, didžiulė dau
komunistų partiją 1928 me komunistų partija pietų Ko stengdamiesi sustiprinti sa tu stipriųjų ideologijų: ko
sokU.!!
vo partiją ir pakenkti kari
guma
vokiečių šiandieną
WE ARE
tais likvidavo.
rėjoje išėjo opozicijon prieš nei amerikiečių administra munistinio imperializmo ir
Didelis, pusės svaro gabalas,
Adenauerį laiko įtakingiau
tiktai u i 75c. siunta a p m o k ė t a
cash
buyers
okupacinę amerikiečių ad
Speciali pasiūta, S gabafai u i f l . 0 0
Bendras Frontas
cijai, Korėjos komunistai demokratines l a i s v ė s ir siu žmogumi. Kaip jo parti
of
Real
Estate
Ateikite
arba atsiųskite *'money
ministraciją, nors patriotiorder". Gaunama geresniof
appradėjo dirbti netikrus pi vargšai korėjiečiai — jie jos draugai, taip ir opozicija
Tik 1935 metais kominter- j n%s korėjiečių grupės su a^
tlekose ir Wieboldt krautuvėse.
\VEST and SOUTH S I D E
malami
tarp
tų:
didžiųjų
gir
kancleriui priskiria didelius
nas leido susidaryti "Korė- m e rikiečiais
bendradarbia- nigus. Jie pagamino net de nų.
W E MAKE LOANS
nuopelnus. Jis gi jam prikin
jos komiinistų inif i a t o n ų v o ž i n o d a m o s k a d ta oku- vynis milijonus yenų, bet
L G. STANIS
I.Ast j o u r property w i t h
kytą vežimą kantriai ir "vejuos
sugavo,
atrasdami
par
u
s
for
<|iii«k
saJes.
gruper', kuri pasmerkė anks p^įja t ik laikina ir karo
C0MPAHY
( W e buy Colored property)
Kaip dažnai turėtume raurio za .
čiau buvusį susiskaldymą ir aplinkybėmis neišvengiama. tijos būstinėje jų visą pini
Do
not
delay
for
quick
service.
Konrad Adenauerr baigęs
2822 AKCHEB AVE.
gų fabrikėlį. Keturi komu nuoti dėl mūsų gražiausiu veiks
—-•-_s komunistų
w ~ - ^ . n , npar'iją,
o . s i 3 i Rįaašiu Organizatorei
sudarė
ekonomijos
bei
teisių
moksĮ
DU
SABLE
REALTY
CO.
nistai buvo nuteisti visam mų, jei pasaulis žinotų tikras
CHICAGO 8, UJU
pasivadinusią Korėjos Na
Amerįkiečių valdomoje Ko amžiui į kalėjimą,. Tą faktą,
lus, 1910 m. Koelno mieste
35
S.
Dearborn
St.
D.
pii/.astis, dėl kurių juos darėme.
cionalinės Revoliucijos Par rėjos dalyje komunistai pra
buvo
paskirtas
teisėju
—
Financial
6-3486
kaip Ir daugelį kitų, paduo^
—La Rochcfoucdukl
asistentu,
vėliau pradėjo
tija.
dėjo kiršinti gyventojus, kel ,da M. Ebon knygoj "Wor!d
dirbti kaip to paties miesto ^
1943 metais Nepriklauso ti streikus, riaušes; 1946} Communism".
Vaike, tavo gyslose teka tyras mero pavaduotojas. Tuojau
mybės Partija drauge su ko metų pabaigoje beveik kas
Matydami nešvarų sabo lietuvio kraujas; neužmiršk, kad po pirmojo pasaulinio karo
munistais sudarė Korėjos dieną civiliai grūmėsi su po
tažą iš komunistų pusės, a- kūnui ir širdžiai nešvariems pa Adenaueris buvo išrinktas
Partijos Kongresą,
kurio licija.
4061 S. Campbell Avenue
Tel.: FRontier 6-6082
stojus, nyksta visa tauta, nyksta Koelno miesto meru ir repre
merikiečiai
palinko
į
griež
centras buvo
Chunkinge,
Sekančiais metais ameri
TELEFONUOTI VAKARAIS NUO 7 IKI 9 V A L
visa žmonija.
zentavo
katalikų
partiją,
Chiang Kai-sheko globoje, kiečiai paskelbė rinkimus. tesnes priemones. Generolas
I
—Y y d fonas kaip jos vadovas. Savo var
STATOME NAUJUS NAMUS, ATLIEKAME REMONTO
nes patriotų korėjiečių vy Nesitikėdami juose ką žy Hodge pareiškė:
<dą Adenaueris išpopuliarino
IR KITUS STATYBOS DARBUS
riausybe su juo iš vien vei mesnio laimėti, komunistai
— Kraujo jūromis mes Kaip griūva namas, kada ar entuziastišku darbu, ruošda
kė prieš japonus ir buvo glo savo vado Pak Huen Yung pirkome laisvę ne tam, kad chitektas pranilenkia su matema mas ir įvykdydamas milži
KAZYS ČERNALSKAS ir STEFAN ZABRODCKI
bojama.
lūpomis paskelbė rinkimų ji būtų lengvai panaikinta. tikos dėsniais, taip žlunga valsty niškus projektus, pastatant
EUROPOS KONTRAKTORIAI — RANGOVAI
boikotą.
Ta
raudonųjų
de
y/
universiteto
Partizanę Kovos
bės,
kada prasilenkia su teisin impozantiškus
Kai komunistų laikraščiai gumo nuostatu.
klaracija kaip tik buvo pa
rūmus, teatrą ir kitus . vieTačiau ta koalicija ilgai daryta liepos 4 d., Amerikos pradėjo kiršinti gyventojus,
-L<tcordaire šuosius pastatus. Tuomet jis
nesitesė. Komunistai greit šventėje, lyg tyčia norint tvirtindami, kad amerikie
Paskolos ant Pirmųjo MorgUii
persikėlė į raudonųjų kont daugiau įskaudinti.
Už 2emą N uoliojtį,
čiai durtuvais badys Korė
Mažais
Mėnesiniais Atmoksimais
roliuojamos šiaurinės Kini
jos darbininkus, komunistų
YRA LAIKAS PERTAISYTI
Likviduoja Lyuh
jos sostinę Yenaną, Cia jie
IN S U R E D
PAGRAŽINTI JCSTJ VONIOS I R
laikraščiai buvo uždaryti, o
V
H
I
T
l
V
f
t
S
SIENAS
SU
>
veikė išvien su Kinijos koTačiau čia Lyuh nebega- jų agitatoriai pateko į kalė
PLASTINĖMIS SIENOMS PLYTOMIS
and Loan Association
munistais. Jie susiformavo - l g j o t o l i a u e i t į 8 U k o m u n i s _ jimą. Pietų Korėjos komu
GUMOS IR ASFALTO PLYTOMIS GRINDIMS
į Korėjos Uaudies Is a i s v i - ( t a i s fr j i s a i p a s i r a t ė koali- nistų Stalinas Pak Hen Yung
Onaftered and SupcriUMid b j tiae U. a.
— PtliNAS PERTAISYMAS —
IKI 3-ių METŲ IŠSIMOKXJlMAS
nimo Sąjungą ir 1 9 4 4 - 1 9 4 5 ^ d e k l a r a c i - ^ ^
p a t . — pasislėpė.
2202 Wesi Cermak Road
Chicago 8, IHlnols
I M n e m o k a n i a apkatiuivimų pašaukite
m. pradėjo organizuoti par- r i o t i n ė g g r u p ė s dalyvaus rinS. A S. TILE SPECIALISTUS
Maskvos Instrukcijos
J O H N J. K A Z A N A U S K A S , P r e s
T E L . — V l r g i n i a 7-7747
|
tizanus Korėjoje pnes tenai k i m u o s e
Komunistai pr;el
S300
Sn.
HalstPd
Street
Tel.
Vlrginia
7-4244
įsitvirtinus us japomia. Ta L y u h p a a a u d o j o m o t e r o _
Padarius kratą komunis
Liaudies Išlaisvinimo Sąjun-^ ro ir prievartos metodus: jį tų centro būstinėje Seoule
&
ga skelbėsi turinti du tūks įžpuolė trys ginkluoti korė buvo atrastas rusų majoro
Kviečiame visos atsilankyti \ Sudriko Pavasarini Išpardavimą
tančiu narių. Nežymus skai jiečiai. Užrišę akis nusiga Gusunovo laiškas, kuriame gerų
naujo styliaas rakandų, karpetų, pe^ių, saldytu\ ų, skalbiamų j
čius.
masinu,
dulkiu valytuvu, radio, TELEVIZIJOS SETŲ, lempų, ra
beno į nuošalią vietą, žiau pranešama, kad sovietai at šomų mašinėlių,
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS
auksinių plunksnų, jewelry, deimantinių žiedų.
Trečioji Grupė
siųs
sustiprinimus,
kad
ko
nai su juo elgėsi ir priver»aikrod#Iių, sidabro ir aukso papuošalų.
JCSV JDELIAI YRA APDRAUSTI
munistų
partija
pietų
Korė
Japonijos kritimas artėjo. e pasirašyti laišką,, kad jiįvairių rekordų, pianų, akordionų, spinet planų.
Kai Korėjos patriotai turė ^ai atšaukia savo pritarimą joje tiuri pravesti revoliuci
jo savo veikimo centrą Ki nnkimams. Tada jį norėjo ją, nušluoti seimą, sukelti
Per Federal Savings and Loan Insurance Corporation
studentus
ir
veikti
pagal
nijos laikinojoj s o s t i n ė j įumesti nuo uolos ir nužuChunkinge, o komunistai — iyti. Tačiau, kai jam davė pridedamas instrukcijas.
komunistinės Kinijos sosti pasirašyti raudonųjų sufa.Šiaurės Korėjoje
nėj — Yenane, pačioje Ko brikuotą laišką, turėjo nu
Šiaurės Korėjoje,
kurią
rėjoje susidarė įvairių gru imti raištį nuo akių. Maty
pių koalicija, vadovaujami damas mirties pavojų, jis kontroliuoja Rusija, buvo
LyVti Woon Heung, kurs sa ėmė šaukti ir gintis nuo už pravesti rinkimai, kur už
vo ideologija buvo vidur} puolikų. Jie pabėgo. Sugrį raudonųjų bloką, kaip įpras
tarp patriotų ir Yenano ko žęs į Seoulą Lyuh papasa ta, "balsavo** 99.6 proc. Ten
munistų. Jis vedė pasitari kojo, kad laiške, kurį per komunistų vadas — Kim II
mus su japonų įgulų vadu, prievartą jisai pasirašė, bu Sung, kurs siekia visą Ko
šis Japonijai kapituliuojan vo pažymėta, jog jisai grau pėją apjungti raudonųjų val
Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo
džion.
Jis
sudarė
raudonųjų
žiasi
buvęs
išdavikas,
randa
valdžią perdavė Lyuhui, kurs
paskelbi
Korėją
nepriklau-l save nevertu toliau gyven karines grupes, kurios pat
c
J%
V***
. *. ~ . , . ^ i^ T a i g i __ t ^ buvo jo laiš riotų vado Rhee pranešimu
P R E K Y B O S NAMAI, SS METAI P R E K Y B O J E
soma. Tačiau, kai Korėją už
ėmė amerikiečiai, jie pave kas, kurį turėjo a t r a s i po siekia apie pusę milijono
3241 So. Halsted Street
dė krašto valdymą patriotų jo "nusižudymo . Vistiek žmonių. Kim II Sung nesle
Telefonas: CALUMET 6-7237
trupei vadovaujamai Kim raudonieji jo gyvo nepaliko. pia, kad j*»ai likvidavo vi
B. R. PIETK1EWICZ, Pres. and Mgr.
Kob ir Syngman Rhee. 1947 m. liepos 19 d. dvieime sus "projaponiškus ir prieš- *ymt Metuvlaaa radlo pro»ranva leidžiama » ! « • « » » IrtoS ieS ^ VWrCFF iL '
madtenj. kaip 5:10 vai. popiet Chcagos laiku U
^ *
reakcionieTaip sakant, amerikiečiai šūviais Lyuh buvo nužudy- demokratiškus
1.000 kllocyclea. 8« tflkatanehi apėkoa «u dideliu orkestru.
I 2555 W 47th StM Chicago 32, III. Tel. LAI. 3-1083
»>
krašto vadovavimą perdavė tas nežinomo pasikėsintojo. rius

BAIKITE SAVO
KANČIAS

•J

'

't

CAMPBELL CONSTRUCTION CO.

•DABAR

MUTUAL FEDERAL SAYINGS

TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE
iki ^5,000.00

INSURED

JOS. F. BUDRIK, Inc.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOaATION

REZERVUOKITE LIEPOS (JULY) 9 DIENA, 1«0 M., T£VŲ MARIJONU STATYBOS VAJAUS

VYTAUTO DARŽE!

\

DlENfUš'nS DRAtJOAS, CHICAČO, ILLfKOlS

CLASSIFIED, H E L P
# — — W i « » ^ — — O — — ^ — <
m s i \ !•.•••»>
"•!.«»•«

•

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT

IDVKKttMNO DEPARTMENT
"Drauda*" Agency
t S E Jackaon BlvJ
VVEbster 9 - 8 1 9 6

on radioe. Televisions,
Refrigeratore. Waahing Machinea
and furniture.
See ua before you bujr.
We also have a few used refri
geratora, waahers and vacuum
cJeaners priced aa low aa $15.—
Come m to the top houae f<*
valuea and aee for youraelf.
MKS PAIMSIME SENĄ JOSV
PREKE IŠKEITIMUI

TH.

KKpubllc

-7-2650

CHICAGO a .

aia..v»
•
•
•

nx

VVII.I. RESTYI.E

Your Old Knur *N>at Into a Jacket,
Uape or Stole. VVill call:
MAKDAT'S EI KS
6553 s . HaUied. »
WEnt.6-*3M8

PARDAVIMUI

7 1 2 H.P. MOTOR
SPETIAL V* H. P. MOTOR. 12 FT.
ootnoard. ready to paint $285; 12
ft. inboard. 2 h.P O i n t o n motor,
kirk ntarter. $273. J o n ė s lUmt Shop

7143 S. Racine.
\K. rdei-n

4-9248

» I < . l \ "48 Oiithoard motor.
Slae
of motor 5'* h.p. Used only 36 h ra,
Has full auto reverse wlnd. pair.
Raeriflcing for $150.00 or bent offer.
Call:
GRovehill 0-H985
U E M E T E R Y l/VTS For Sale — t
grave lot Fairmount i'emetery. section X. Cood loeation. Reasonable.
MAlhrook 5-5806,
.M H. SANDAI A..

MT. AUBURN
M i M< »i;l II PAKK
HOMEWOOI> SECTION
4 grave lot.
Mu.st sell. Reasonable
By owner.
M

Phone MAywood 7484
FORD STATION WAGON
1949 ovrirdrivr, hratrr 10,000 nules,
A-l condition sacrificing for quick sale. i
a
MErrimac 7-3285

t

J G.M.C. Special built pan*I

4

RODY. GOOD T l R R s .
Sacrificing: for $500.
or best offer.
DANA P E R K U M E INC.
I M I X. CA U FOR M A
Mr. Martin.

SPaulding 2-8900
PI.AYER — PIANO
\Vjlnut, rxrrllrnt condition.
$200.00,
small Kimball upright rxcellrnt condi
tion, and onr vvalnut sacrificing for best
offer.
Call BEverly 81672.
KRANICH * BACH PIANO
apartment ktrand. Mahogany, Excellent
condition, beautiful tone.
Likę new.
Sacrificine for qun k sale.
Call KEdzie 3-3642

»
•»

i'.HH Hurlev Daiidson
A - l condition; haa 45
accessoriea: sacrificing
or makt* offer. .Mušt
Private owner. Call:
\ORI

r

— likę now,
well chromed
for $595.00
be cash sale.
RAv. g-1174.

PIRKTI

' '46 - '47 l '48 FORD
Exceptionally clean.
No dealers.
CRavvf ord 7-0767
HELP

WAXTEP —

VYRAI

MEX AT OXUE
To -.-n i t Cream
Opportunity to make
$10$2A
per duy in wartn sreatlMT.
MUM be reliable. steady. good producers. Apply daily including Sunday > A.M. to 10 P.M. — Ąt
K A R M V A I . KARTS
2724 W. Cnk-ago Ave.

BOY
*

16 to 18 YRS.

I f l S K Y CI.EAV C l ' T an.l
Honest. One who
k n o w s bike repai ra
HAKD
tt'ORKER
Apply at once at

2724 W. Chicago Ave.
BAKER; lst or 2nd HAND
ALI.

AROIND

BURKE BAKERY
332 Harrison St.
-

OAK. PARK. II.I.
I I .h.I
3-4735

BRICKLAYERS
H1GHE8T WAGES P A I D
RKPORT READY TO WORK

QUINCY and LOCKVVOOD
OR

PHONE

NAtional 2-373
t A.M. to 4:30

P.M.

REAL

ESTATF

8333-8421 S. HOYNE AVE.
$2,.r>00 down. N>w I l/j brick residence.
Expansiblr. 4/a rms, lst floor. Mrtal
cab. kitch; Tile bath.

EDVV. L. CERNOCKY & CO.
1751 VVEST 63r<* STREET
REpublic 7-4341

RELP WANTED —

A- C- Novok 8C Sons
3428 West 63rd St.

D R A U G O" •
SKELBIMŲ SKYRIUS

WANTED

MOTERY*

PROGX>S —

Trečiadienis, birž. 28. 19^0

ADVERTISEMENTS

OPPORrU.VriIES

PROGOS

—

OPPORTUNT1TE8

RAI.LROOM
GERU PAJAMŲ PIRKINYS
100 mile* South U <-si of CYUcngn. Kolonistinių prekių (Grocery) krautuve
ir namas. 3 kambariai užpakaly ir 3 &
Ali modern fixtures.
Newly . deco.ated. Fully eąuipped. 4 kambarių butaa viršuj. Arti mokykla
Labai prieinama kaina.
Iteal moneymaker, for rlght porty. ir bažnyčia.
Priežastis • liga.
Reasonuble rent. Good lease.
Skambinkite YArds 7-8427
Sacrffice for Immediiite sale.
Due t o other interests
Arba teiraukitės 3002 W. 40th Place
Arti Sacramento
U l l l i i ų r t o n 5-3469

3 SKLYPAI (LOTS)

PTEKIH4 (OA1RY STORE)
TAVERNA
I^edal
{lįse cream)—delikatesai.
Keeded At Onoe
Resldencln^j apylinkėj,
Oeraa biziiia Gražios gyvenamosios Geras bizniui kampaa. fnefta $1.000
S H I R T HKESS O P E R A T O R S
linka
SUtyblnlnkams.
patalpos. N u o m a $C0. su apšildymu. per savaitę. Visi Jrenfrlmai moder
No expcrienee neceasary—will traln . . VV'ashinifton Pk. SulMlivIsion . . Gera sutartis. Dėl Ilgos skubiai per niški. Prieinama nuoma. Gera su
reliable and dependable
giria—40
( H A R V E Y . II^L)
leidžia u i $2.75(1. Keikia pamatyti tartis. Skubiai ir nebrangiai parduo
hour week. Paid vacations. F,xcellent
norint jvertlntl.
*
dama i b" I ligos.
Pigiai parduoda savininka-s
starting salary with opportunity for
3»2«
Ei/STON
A
V
E
.
ui F.. r n a d M ROAD
good pa v Increases.
(Jood working
BUckingham 1-7381
KEystom* 9-1746
', ..nd.iioiis. »'all CENTRAL LAUJINRvada 8-10397
U R * . IRvIrąr, 8-9541. 3033 No. Cent
SAlJMMYNt.
IvoJrtu
Mokyklos
ral Park. Near Irving Park.
VIC. HINSDALE
Reikmenų ir kt. kraututvė (Confec- Vaisių Ir Daržovių k r a u l i u ? MIjung
tionary Store), laibai geras biznis. ia su mCsiine. Puikus biznis. Visiškai
S L A R G E HOMESITES
Prieinama nuoma.
Gera sutartis. moderniai Jrengta Jskaitant saldo
H u s t sell, very reaaonably
Ideali vieta vedusiu porai. Skubiai ma sandSliuką (walk-in eooler) ir
priced by owner.
parduodama už $3.000. Priežastis— prekių iAvežtojimui 'sunkvežim} ( d e only
$1.750
each.
kiti interesai. Apžiūrėkite įvertini livery truek). Prieinama nuoma. Ju
Will Train Young VVomen
Call between 3 and 3:30 P . M .
mui. 2436 East lOOtli Street. R E - drus kampas
šiaurvakarinėj daly
icent
4-9282.
(N.W.
^
i
d
e
)
.
Skubiai
ir nebrangiai
TO
PRospect 6-6411
parduodama. Priežastia — kiti in
Maisto produkto, delikatesu ir įvai teresai. Al^nany 2 - M 3 8 .
rių
prekių krautuvė. Modernūs įren
2-Ji, AI'KATl' M f R I N I S NAMAS.
gimai, l'žpakaly trys gražūs gyve
8 kambariai viršuj, 7 apačioje. Ap
KOLONI ALINIŲ
PREKIŲ
AND
šildymas aliejumi. Pastatas gerame namieji kambariai Ir, vonia. N u o m a
K
R
A
U
T
U
V
E
IR
MĖSINE
Gera sutartis.
stovyje. Koklinė vonia (tile b a t h ) ; $75. su apšildymu.
v
(Grocery & Meat Market)
Galimybė
jsigytl
pastatų
(Option to
atdaras prieangis < p o r c h ) ; pulkus
Gerai
einąs biznis. Modernus įrengimas.
parduo
kiemas; geras susisiekimas; arti val Purchase Bldg.). Skubiai
Gausiai
prikrauta prekių (wdl stocked).
stybinė ir paiapijinfi' mokykla; Sa dama dėl ligos 8500. So. Manistce Gražūs gyvenamieji kambariai užpakaly.
vininkas parduoda tiktai už $11.5,00. Ave. R E c e n t 4-0727.
At new Clybourn Ave.
Nuoma $§0. Grra sutartis. Skubiai per
YArds 7-S537
leidžiama
už $4.000. Negaliu apsidirbti
Television Plant. Expevienas. Apžiūrėkite ir įvertinsite.
REAL K8TATB
rienced rate for ąualified
2710 N. VVhipple Street.
STEVENSVILLE, MICH.
BEknont 5-4359
girls.
R O S E M A R Y BEACH
2 APT. F R A M E BLDG.
2—5 HM. AI'TS.
New Summer Cottage
PRIVAŽIUOJAMA UŽKANDINE

MOTOROLA
WIRE

SOLDER

APPLY

MOTOROLA
EMPLOYMENT OFFICES
3248 N. LINCOLN AVE
OR

MALN PLANT
4545 W. AUGUSTA BLVD.

4 Rooms and Bath;
Ali modern convenlence*
Completely furnished

Sleeps 6; ,
Available immediately thru*
LABOR DAY;
Very reason&bly priced by owner.
P h o n e "wed. thru' Frlday".
and "Monday thru' Wed."

Insulated; A»bestos siding
H.\V. Heat; 2 stovės.
2 eloe. Refrigs.
I.arjft' enc. htd. porches.
Brk. gar. 20x40.
l^)t 75ft. N r. schools & l.C. station
Imm. Poss. Price $12.500
Shown by appt.
Call Willlams

(Drive-in Sandwieh S h o p ) .
P U I K U S BIZNIS
Visiškai naujai {rengta.
N u o m a $50. Gera sutartis.
Ideali vieta vedusių porai.
Dėl ligos skubiai perleidžia
už $8,500.
A Yrime- S-9168

PROGOS

—

REIKALINGAS

OPPORTUN1TIEH

Maisto Produktų Krautuvė (groserm", taverna, piknikams parkelis — '
viskiiH vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, laiveliai už gerą nuomą. Pasta- .
loma iW 100 automobilių per dfe- j
ną po 50c. už kiekvieną. Gyvena- \
n tosios patalpos prijungtos prie krau .
tuvSs. Labai prieinama nuoma, ge- ;
tartis. Skubiai parduodama dėl is- ,
vykimo IS miesto. Cedar laike 3091.

BOTAS

laii.lloi.l-.
lmmediate
Posses.sion!!
A very refined Veteran, Wif« and 1
< bifd, ar*' in desperate need of a
4-.'» rm. unfurn. apt., on the Nortbwest slde. VVill decorate. A-l ref».
Help thls fine family. Th*y are tenants any iandlord ean be pro u d of!
Please call: vYEIlfeigton 5-4545

Lamllonls. S.(»».!l A very reflneil
heating engineer, wife and 2 adorable
little daughters, are in deftpeVALYKLA
Savaitine apyvarta — $360.
Gali rate need of a 5-6 rm. unfurn. apt.,
būti padidinta. Pilnai rengta. įskai in or near Berwyn, or Cicero. Best
tant klijentūrą ir 1847 m. interna- ; of refs. They are tenants that any
tional sunkvežimį. Nuoma $60. Cen- > Iandlord can be proud of! Please
rali: G t m t e r s o n 4-tr267
tralinig (garu) šildymas. Gera su- |
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Turiu
atiduoti u* $2,70ii. Priežastis — kiti l.amllords,
lnune<liate
Possesskinl!
inleresai. §35'/i W. Taylor St.
A very re«p. couple, exp<Tting lst.
Sl.-b-v 8-0280
child, are in desperate need of a
3 V4-t rm. unfurn. apt. N. or NW.
VVill cooperate. Best of refs. H H p
REKTQRANAS
this fine couple. They ar* tenants
x
Didelio jiKtėjinm gatvėje
Ihat anv Iandlord ean be proud of!
30-ies vietų.
Ideali vieta v e d u s į Pleaee call: IJucoln f-6824) Apt. 404
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta. Gerai jren
gta. Reikia pamatyti norint Įvertin Landlords • Immediate Possession! A
ti. Skubiai atiduodu u * $2,500. Prie »*ry retp. employed couple, are in des
žastis -*- liga. 8725 Montrose Ave.
perate need of a 3-4 rm. unfurn. Apt.,
in a nice locality on the Northwest Side.
INdopendence S -5566
Besrtrf refs. Help this fine couple. They
are tenants that fcny Iandlord can be
. DEIJJCATESSEN
Good neighborhood. No compętition proud of. Please call: PEnsacola 6-7998
after 5:30 P. M.
with small llving ąuarters.
Rent $75.00. VVell stocked; modern
f ix turės. Good reason for
Landlords - Immediate Possession! A
seliing; will saeriflce for $4,000
i'ery refined couple with 2 children are
Mušt see to appreciate.
in drsprrate need of a 4-5 rm. unfurn.
8»28'/4 Stony Inland Ave.
apt., on the Northwest Side. Best of
rrfs. They are tenants that any Iand
.RF^rent 4-3765
lord can be proud of.
GROSERNft Ir M f S O S RENKA
Please Call: TUxedo 9-0730
l.G.A. patiems pasitarnavimas. Ge
Immediate PossessJoii!!
rai įsikūrusi,
modernūs ftkeleriai. i aiMlIonlA
very
resp.
young
couple, with month
Prieinama nuomaGera sutartis.
old
baby,
are
in
desperate
need of 3^—4
Puiki šlaur. vakar, vieta. Dėlei ki
tų interesų skubiam pardavimui pa —5 rm. unfurn. apt., in or near Oak
aukos. Reikia pamatyti, kad Jver- Park. Best of refs. They are tenants that
any Iandlord can be proiirl of!!Please
iintumet.
Tel. liOngheach 1-1197
Call: STanley 8-2724
Ijtmllords,
Immediate Poases>4on!!
A very ąuiet. refined. young expectant couple, desperately need a
4 or 6 rm. unfurn. apt. on t h e N.
or Northwest side. Will decorate,
A - l refs. They are tenants that any
Iandlord ean be proud of!! Pl**ase
call: Al.b
2-6995 or W E h . 9-3S73

VALGYKLOS KONCESIJA
Patyrusiems tikrai pelninga vieta.
Pilnai įrengta judrioje tavernoje.
Puiki proga.
Susitarimui skambinkite
LOngbeach 1-1589
arba
1818 VV. Forster Avenue.

McKEY *
POAGUE
R E A L T O R S MAISTO P R O D U K T į : ,
Delikatesų,
ledų krautuve (Grocery, Delicatessen
7940 Cottage Grove. A r e .
Ice Cream).
Gausus pasirinkimas
TRiangU' 4-5060
itališkų produktų.
Senai jsteigta.
MIchigan 2-3031
Puikus biznis. D a u g prekių. Moder
\VAITREKS AT ONCE
Pirk tiesiai ii savininko. 10 akerių vištų nūs j rengimai. N u o m a $55.
Gera
5 PA Y WEKK
4 FLATV NAMAS
I.antikinis.
Immediate Possession!!
sutartis. Skubiai parduodama. Prie
ūkis su moderniu namu.
Day work. Xo Saturday. Sunday or Parduodame 4 flatų namą ant dvie
žastis — kiti Interesai. Apžiūrėkite
A very resp. empl'd couple. are in
Ištisas
rūšis
(skiepas),
alyvos
ICE CREAM GAMYKLA
Holidays. Excellent job in an above jų lotų. Galima tuojau užimti. Pa šiluma ir karštas vanduo. Venetian ir Jvertinsite. 1853 W. 5»th Street.
dire need of a 5 rm. unfurn. apt.,
IR
UŽKANDINE
uverage air Conditioned dining rm. šaukite po 7 va), vak.
P
R
o
s
p
e
c
t
8-1877.
on t h e Southwest side. Best of refs.
užuolaidos, kilimai, geležinė spinta, vir
VI ra i n ia 7-7030.
Apply at
Netoli didelės bažnyčios, puikiai įsikū Help thls fine couple. They are te
tuvė. Hot Point pečius. Vaisiniai me
rusi ir daranti puikų biznj. Visi moder nants that any Iandlord ean be
džiai, namai, išplanuotas gamtovaizdis.
lH>KTEai HAMILTON G R I L L
VALYKLA
nūs fikčieriai. Ideali virta porai. Nuoma proud of!! Please call: UEd. 3-0200
600 So Mi<iii«an. o r
Kaina $16,500. Išmokėjimo terminai.
1840 N. YVASHTENAVV
Pušiniai
įrengimai
(knotty
pine
fixtu
$85. Garo šiluma.
Dėlei kitų interesų
•
Dėl Informacijų Pašaukite Orland Park
75 E . Harrison St.
rės). Pilnai įrengta Labai pelninga vieta. skubiam pardavimui paaukos. Pamatyki Vidutihio amžiaus pora (abu dirba)
184-J-2
2-jų aukštų mūrinis narnos po 5
Ideali vieta siuvėjui Prieinama nuoma.
iefiki 3. 4 ar 5 kambarių buto
te, kad jvertintumet.
kambarius kiekviename. Priedo noGera
sutartis.
Turiu dvi, krautuves ir
Brighton Parke, neapstatyto (be
752 W. 78th St. Tel. STewart 3-9814
REAFTY OPERATOR
melis kieme ir galima viena butą
Pirkite tiesiog nuo savininko
vienam per sunku abi apeiti. Todėl sku
baldų.
Geriausios rekomendacijos.
TlioroughJy experienoed and reliable i užimti. Pilna kaina 18.900. į m o k ė  Prie Gagės Lake, Illinois visiems me
biai
perleidiiu
vieną
už
$3,500.
šaukit
Hllltop
5-19*9 po 6 v. vale
ti reikia 12,000. Pašaukite savinin
girt — Full or part tlnie.
Groserne Ir Mėsos Parduotirvė
tams namas $9,500 (taksai 49 dol. me
4419
Milvvaukee
Ave.
ką:
—
Call VAndcrbiit 4-6664
Gerai einąs biznis, surenkama
tuose). 5 kambariai su prijungtu gara Skambinkite savininkui BErkshire 7-8350
or VAnderbilt 4-3730
Iandlord. Here are Your Tenants!!
ALbany 2-4500
žu
ir
prausykla,
puikiame
stovyje,
rūšis,
$1,500.00 j savaitę. Modernūs flkče- A very resp. empl'd youn^ couple,
Cood transportation; Harlem bus to
krosnis, geras šulinis. Apsaugos langai,
rial, daug prekių, nuoma $75.00. 3 are in desperate need of a 3 rm.
North West highway.
,
F o o d Shop and Dairy Store
rėmai ir sietai, išplanuotas gamtovaizdis:
metų
sutartis. Paaukojame už $7,000 unfurn. apt.. on the North side. Best
2005 VVEST POTOMAC
HARRIETS REAITY
SALON
ir kabinetas ir vasarnamis. Reikia matyti,
Good going buainesa. Money
greitam pardavimui
iš
priežasties of refs. Help thls fine couple. They
kad jvertintumei. Paskambinkite susita
maker for rlght'> party.
9H0 Center
S4. D e s Plaines,
m
kitų
interesų.
are tenants that any Iandlord can
*
Mūrinis n a m a s pečiais apšildomai
Modern fixtures. VVcll stocked.
rimui. Grays Lake 3-1388 arba rašykite
be ptoud of! Please. call: AM. 2-0320
5104
A
R
C
H
E
R
A
V
E
N
U
E
Reasonable rent. Long leaae.
1 krautuve. 2 butai po 4 komba Presto 440 W. Cook Ave., Ubertyville.
between 11 A.M. & 3 P.M. or after
YIrginia 7-1922.
WOMAN WANTED
Saeriflce $3,500. for qulck sale.
Illinois.
rius $1500. įmokėti.
Pilna kaina
• P.M.
Due to other Interests.
In Faculty Kitchen of
$8.500. Skambinkite savininką: —
' Saldumynų Parduotuve. Ctdcrainiai,
5048
NO UI. AR K S T R E E T
CATHOIJC IHGH SCHOOL
I.andlords. Imperative!! A very resp.
Ledai,
f\airuiii.viiai
ir
Mokyklai young couple. 9 mo. old. baby and
ALbany 2-4500
IŠNUOMOJAMA
BIttersweet 8- 73*0
6 da>s per week
reikmenys. Labai gerai einantis biz vvell-trained 3 yr. old Scotty dog.
lioom and board
nis, pilhas prekių. N u o m a $38, ge
Kolonialinių prekių (Grocery) krautuve ra sutartis, Ideali vieta porai. N o  desperately need 4 or 5 rm. unfurn.
ROOM F O R MQTHER
21 St. ir Pulaski apylinkėj kampas.
D E I A SAIil K HIGH SCHOOLi
apt., on the N.. N.W.. W. side. lst
in private h o m e :
rėdami įvertinti turite pamatyti. N o  fl. or elevator. Best of refs. They
2-jy aukštu mūrinis namas. Komercinis
3455 South. \\al>a-li
ir
mėsine.
Gera
vieta
prekybai
Morgan
Exeel. care for child;
pastatas. Krautuve pirmame aukšte, 6
Parke. Gerai įrengta. 3-jų kambarių rime greit parduoti. Paaukojame už are tenanats that any Iandlord can
beau. back vard.
Vlctory 2-7356
kambariai — antrame. Moderniškas. Šil
butas. Modernus įrengimas. Nuoma $65. $2.250 del ligos. 1421 W. Tailor St., be proud bf! Please call:
BTYde Park 3-4768
dymas karštu vandeniu.
Automatiškas
LOngbeach 1-4O20 Apt. 237
Gera sutartis. Tenka skubiai parduoti
HAi-market 1-4264
anglių
tiekėjas
(Stoker).
Butą
ir
krau
del
ligos.
Reikia
pamatyti
norint
{ver
P O W E R MACHINE
tuvę galima tuojau užimti. Gera vieta.
OI'ERATORS
tinti. 1041 W. 113th Place, COmmodore
Landlords,
Immediate Possession!!
P R A N E Š I M A S
Kaina
$21,500.
LAVVNDALE
REALTY.
4-9532.
Kxperieneed .to ma4te blb and bar
K very resp. young couple with
Puiki vieta degtinės krautuvei.
REIKALINGAS BUTAS
aprons; also waiters' c o a t s aml
idorable little baby. are in desper
4109 W. 26th St. — LAwndale 1-3511. T F T O M N G — SPANISH, F R E N O H ,
waitresses* unlfonms.
ate need of a 3-5 rm.%unfurn. apt.
Uonfectionery & Variety Store
G e n u a n , Thoro InMmution.
Steady \vork; g-ood pay.
on the Northwest side. Best of refs.
Good going buainess 2 ^ room apt.
Mme. BOURGEOIS.
REIKALINGAS BUTAS
5 DAY VVEEK
Help this fine family. They are te
in
rear.
Excellent
opportunity
for
1456 NORTH ARTESIAN
ARdmore 1 -0730.
nants
that
any
Iandlord can be
delicatessen.
Rent
52.90.
Heated.
INDIAN
GARME.NT MFG. CO.
Reikalingas Dviem Asmenims butas proud of!! Please call:
Good
lease.
Socriflce
$750.
for
qulek
6-iu butų mūrinis namas po 4 kamba
215 Xo. Abertleen.
nemažesnis 3 ir ne didensnis
sale. Leaivlng elty. Mušt t^e to opBErkstdre 7-6631
rius kiekviename bute. Apšildymas —
5 kambarių, pietvakarių
preclate.
krosnimis (stove).
Rūsys (basment).
miesto daly.
3 t l 5 W. G R A N D A V E .
$11,000. Atsakingam asmeniui galimas PASISKUBINKI? ISldYTI
VVOMEN
I.andlords.
Immediate
Possession!!
Telefonuoklte: —
išsimokėjimas.
SPaulding
2-9788
A
very
refined
famibv
of
4. are in
J
WOXDERFFL OPPORTTMTT.
"Sūduvos'
igleistą
knygelę
dire
need
of
a
2
bedrm.
furn. or
U
A
pi
ta
I
7-8665
CRawford 7-9349
< <>ii finlsliers for tflevison work.
Skambinkite savininkui ALbany 2-4500.
unfurn. apt., In a desirable locality.
Exptri«nce«1. Cood pay ana
Mother i s a precticol nurse & will
Good working conditions
MAISTO P R O D U K T Ų K R A U T U V E lianyUords, Iimu«*«aic Possession! 1 care for invalid or aged. Best. of
2645 WEST H U R O N STREET
They are tenants that any
A very ąuiet refined couple and 1 refs.
4326 W. Lawrence Ave.
3 butai po 5 kambarius kiekvienas. Vie kur telpa daug informacijų, (Grocery) ir mėsinė. Gerai įsitvirtinusi yr. old baby. desperately need a S Iandlord can be proud of!
Please
prekyba.
Visiškai
nauji
įrengimai.
Daug
KIklare 5-3500
ną butą galima tuojau pat užimti.
<all:
LAkevieu
5-3678
or
4
rm.
unfurn.
apt.,
on
the
S.
or
būtent: 1) Kam ir kada prekių. Ideali vieta mėsininkui. Prieina i-W slde. in a nice locality. A - l
Pilna kaina $8,500.
ma nuoma. Gera sutartis. Skubiai ir ne
Reikia jmokėti $1,300.
mokama nedarbo pašalpą brangiai
AT ONCE!
parduodama. Priežastis — kiti refs. Help this fine family. T h e y
I m m e d i a t e Poasession!!
are tenants that any iandlord ean l.andlordv
Savininkas — ALbany 2-4500.
interesai.
2) Privalomos tremtiniams
Girls wanted to sew on
A
very
refined
young couple. about
be proud of! Please call: TR.4-1697
to marrled. are in dire need of a
DRAPERIES
606 E. 6 l s t St.
registracijos
taisyklės,
3)
MUseum 4-2529.
VILLA PARK
4-5 rm. unfurn. apt.. in the vicinity
HMIUI aml Machine Sewing.
Lietuvių
apdraudos
organi
l.aiuUonts.
Immediate
Possession!! South of 79th Street. Fines of refs.
Vic.
Euclid
&
VVashington.
Lot
54
x
295
7 5<- per hour to start
RESTORANAS PARDAVIMAI
K very refined Mother and Resp. Help this fine eoujale. They are t e 
Nice shadt- trees, shrubs, and fruit trres. zacijos,
4) Darbo tarpinin Vienas
savininkas darė g-erą. biznj Empl'd E>ai*ghter. are in dire need nants that any lanrlord
.RK.\EE'S DRAI'KRY CO.
can
be
Conv. to Aurora &. Elgin R. R. Shopper 25 metus. Dabar turi paaukoti of a 5 rm. unfurn. apt., in the proud of!! Please call: B E v . 8-5277
lia& No. Honore St.
kavimo
įstaigos
ir
5)
Įvairių
ping. Mušt sell, reasonably priced by
dėl ligos. Restorano pirėjui yra ga West or North Rogers Pk.. Finest
Kltniisui. k 8-54H0
organizicijų ir įstaigų adre limybė; užimti 6-ių kambariu butą of refs. They are tenants that any
owner. Best offer.
viršuje.
Iandlord can be proud of! Please Ijmdlords, Hero are Your Tenants!
,
BErkihire 7-7069
sai. Kaina 30 centu
A very refined couple with 2 small
call: HOllycourt 5-4755
HELP WAXTED
Kreipkite*: —
VTR.\I
children are in desperate need of
\>u
Illington Restoraną*
a 4-5 room unfurn. apt., on the
Užsakymus su pinigais
IN VVINCHESTER
EXPERIEXCE1>
l.umllord*.
Immediate
Possession!! S E side. Best of refs. Mušt oceupy
2151 W. UERMAK R O A D
LOT FOR S A L E
A very resp. Electrician and VVife by Sept. or Oct. They are tenants
siųsti: "DRAUGAS*'. 2884
COLD MEAT MAN
recently marrled, are In dire need that any Iandlord vvould be proud
Maisto Produktų Ir Mėsos Parduo of a 2-4 rm. unfurn. apt., in the
M I S T SAC'RIFICE
A ASS'T 2 X D SHEI-'
So. Oakle- Ave., Chicago 8 tuve.
Patiems Pasitarnauti.
Pasek viclnlty of 75th and Ashland. Best of Uall: BAyport 1-3207
ltia-M»nal>l> įHiced by omner
GOOD SALAKY
mingai einąs biznis.
Modernūs fikIllinois.
Private Club.
ėiėriai, daug prekių. Prieinama nuo of refs. They are tenants that any l-andlonK For a Treat insteml of
Phone After 4:30 P . M .
ma, gera sutartis. Norint įvertinti lundlord can be proud of!! Please Į treatment, eall: RAdcHrr 3 - 5 7 2 2 ! !
rali: ABerdoen 4-8769
10 N . Dearborn St.
VILLAGE 8-3717
teikia pamatyti. Paaukojame u*—
' A very resp. family of 3. desperate
$4,900 greitam pardaivimui,
Prie
ly need a 3-4-5 rm. unfurn. apt.,
8 e e M R. W A G N E R after 11 A. Al.
žastis kiti interesai. 7102 S. W<«UIEŠKO KAMBARĮ V
^ ™ — i s « ^ • • H g g g g B g a H g H M H a g a a a g k m —^—•
•
on
the South side. Best of refs.
I i labai prielnasną kainą parduo
worth Ave. HUdson S-1852 arba— Ieškome 5 ar 6 kambarių buto, ne They are the perfect tenants for
dama* 2 butų mūrinis n a m a s , p o
RAyport 1-8823.
VVANTED A T ONCE
apstatyto. Maža .šeima—du suaugę your apartment. R e m e m b e r its —
6 Ir 7 kambarius. Rūsys -— du at
Ir vienas mažas vaikas. Skambinki R Adei ii f 3-5722!
Elderly man for light roa«h carpenter skiri ccntralinlal apšildymai.
te
po 5 vai. vak. WAIbr. 5-1604.
I M S 1 A I , RAUGAI N! Ruiltllng and
work. Steady work year 'round.
At
Kreipkitės prie —
Restaurant for Sale. Owner mušt
Continental paper grading Co.
I Andlords Here are your T e n a n t s !
leave eity because of poor health, I.aiHlhmls. Situation Desperate!! A A very resp. Veteran and VVife. both
1623 So. Lumber St.
CHAS. P. KAL
original cost $103,000. Will sel at very ąuiet, reliable couple, wlth 1 empl'd. desperately need a
3-4-5
(I block east of Canal St.)
• 3 2 2 S. M U I E I U N
AVE.
saeriflce. Wlll constder selling bu sm. child and another on the way, rm. unfurn. apt.. on the SW side.
urgently
need
a
4-5-6
rm.
unfurn.
P R s p e c t C-51«2
si ness and giving long-term lease
Best of refs. Help this fine cou
C Anai 6-2010
or will sell building and business. apt., on the N or N\V side. Best of ple. They are tenants that any Iand
Y*bn wlll have to see thls bargain refs. Help this fine family. They lord can be proud of! Please call:
10% RETTJRN
are tenants that any Iandlord can
to appreclate it. Good loeation.
HEmioek 4-0573
be
proud of! Please call: MU 5-785S I
CABINETMAKERS
r.lst. * Carpenter
CAlumet 5-2680
^or. store A 7 apt. Brk. Bldg. Htd.
Top Claas
rncorae $3.100. N e t s $2.83«.
«
Iduuilords
Immediate
Possession! f l a n d l o r d s , Imperative!! A very re
IIAMRI'RGER GRILC
liable young couple. with
infant.
$15,000 cash reaulred
Doing excellent business. Ali m o  A very reliable eolored family, 5 urgently need a 3-4 rm unfurn apt..
Ali Around Men
SOL. K. G R A F F A SONS
dern flxtures. Ideal spot for cou- adults (3 empl'd), desperately need in the vicinity of 7 5th and Ashland
REALTORS
ple. Reasonable rent; 5 year lease. 4-5 rm. unfurn. apt., on the South A-l refs.
Help this fine family.
Call —
i:\sfl. 4-.H957 or WAIbr. 5-3877
Saeriflce $2,750 for ąulck sale. Can't side. Best of refs. Help this fine They are v wond^rfoll tenants! Pb
family. They are tenants that any
LOngbeach 1-5569
In t h e t22ft S. Halsted Bld*.
Tautieti nepamink savo bro handle alone. See to appreclate.
<-all: ABerdeen 4-8769
Iandlord can be proud of! Please
8241 NO. CLARK ST.
ių tremtyje. Jie laukia tavo pa
call: MUseum 4-7748
SHehlrake 8-9345
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk
I IiJindlords.
I m m e d i a t e Possession!!
S l n n y s i d e 4-0118
nors
kuklią
auką:
United
Li
A
very
refined
young couple. with
PLATINKITE DRAUGĄ"
Džiaugsmas yra geležies stie 2 well-trained sm.
children. des
thuanian Relief Fund of Amen
bas, kurs pritraukia skausmo žai perately ^ need a 4-6 rm. unfurn.
ca, Ine.. 105 Grand S t Brook
apt., i n ' a nice locality South of
SKATTTKTTF TYHATTOA bus.
vn Tl N
T
| 75th St.. if poss. Best of refs. They
tenants that anv Iandlord can be
—Šūvius 'are
proud of! Please call: NOr. 7-0637

Kas Kiekvienam Žinotina,

p\)« INDf

!

n
m

^«4VING*

(Užsisakykite *Drangę'

Perskaitė "Drau^", duokite jj kitiems.

i

•

...

^C^r

Trečiadienis, biri. 28, 1*50

DIENRAŠTIS DRAOGAfl,

Cukrus Lietuvėje
Didelė Retenybe
pagerbti

Lietuviu Kultūrinis Centras Australijoje

ADELAIDE (Pietų Aust- daug mamytėms
Labai sunkiai dirbo drauralija). — Sitam gražiam eilėraščiu.
Lietuvių parapijos salėje g« Laurinavičiene, ravėda(sako — gražiausiam) Au
stralijos mieste gyvena per (ir bažnyčioje) šeštadienių naa ir prižiūrėdama labai pri
800 lietuvių. Jų skaičius die- rytais veikia lietuviška šeš- mityviomis priemonėmis, be
na iš dienos auga, nes, bai- įtatfienio mokykla.
Pasiva- jokių mašinų, net du hekta
gę pusantrų metų darbo su- i duodami moko vaikus 8 mo- ru runkelių. Uštat kolchozo
tartį. mūsų tautiečiai trau- kytojai. Vaikų susirenka vadovybe jos nepamiršo.
kia į miestus: čia ir links- 30—40. Nevisi gaU susirink-1 a u s i a i
atsilygindama:
miau, ir geresni uždarbiai, ti, nes, viena, tolimas kelias'' 'Laurinavičiene gavo beDel gero klimato į Adelai- — Adelaidės
priemiesčiai' veik 8 kg. cukraus",
skel
bis
"Tiesa",
iškeldama
pre
dę nemažai atvyksta ir iš tęsiasi net iki 15 mylių, o
kitų Autralijos valstybių. antra—nėra kas palydi vai mijos didumą.
Adelaide virsta ir kultū kus, jeigu teVai dirba. Da
riniu lietuvių centru:
čia bar, be kitko vaikai ruošia
daug yra inteligentijos, me si iškilmingai pirmajai ko
nininkų, sportininkų. Čia munijai, kuri bus birželio! IRO centras Austrijoje,
kuris buvo įkurdintas Vie
leidžiamas pirmasis Australi 10 d.
joje dvisavaitinis laikraštis Pamaldos lietuviams Ade- nos mieste (čia stovi rusų
H
Australijos Lietuvis", ku- laideje vyksta kas sekma- kariuomene), perkeliamas į
rio savininkas J. Glušaus- j dienis (su mažom išimtim) Zalburgo miestą, esantį ame
kas jau ruošiasi pirkti kaip 10:30 vai. Pirie S t Šv. Juo- rikiečių zonoje. Be to, visi
reikiant spaustuvę, su lino- zapo bažnyčioje. Nors sek- • nespėję išemigruoti DP iš
tipais, kur galėtų būti spau-įmadienių rytais iki 1 v a l i britų ir prancūzų zonų Aussdinami laikraščiai ir betų- nėra nei troleibusų, nei [ trijoje perkeliami į ameriviškos knygos.
tramvajų, nei traukinių, o kiečių zoną. Iš bendro tremČia veikia Australijos tik keletas iš nedaugelio tinių
skaičiaus Austrijoje
Lietuvių Draugija, l i e t . Ka- vietų einančių autobusų , (ne 8,000 bus perkeldinti į JAV,
talikų Šv. Kazimiero Dr-ja, taip, kaip Melburne ar Syd- mažesni kiekiai į Australi
Ateitininkų sąjunga, Teisi- nėjuje), į pamaldas susi- ją, Kanadą, Venecuelą, Cili.
ninkų Draugija, Sportinin- renka apie 300 ir daugiau
kų Klubas. Visi dirba išsi- • lietuvių,
juose. Buvo surengtos iškilLietuvių klebonas,
kun.
mingos lietuviškos Kūčios, Jatulis, lanko ir kitose PieGegužes mėnesį buvo įvyk
kuriose dalyvavo per 100 tų Australijos vietovėse iš- dytos Lietuvos TSRS šachasmenų, Kalėdų Eglutė vai- siblaškiusius lietuvius. Jam m a ^ ų pirmenybės, žaidė šie
kams (tuos abu pobūviu pa- negana motociklo, nes daž- L i e t u v 0 8 šachmatų meistegerbė
savo
atsilankymu nai turi naudotis ir , laktu- : r i a i . Kozlov Abramavičius,
Adelaidės arkivyskupas — | vais. Didesnis lietuvių bū- Cholmov, Verbickis, Victametropolitas, kuris labai rys yra Woodside šeimų neckis, Chacetas, Grigonis,
palankus lietuviams). Buvo j stovykloje, daugiausiai mo- Kirbiatev.
Naujųjų Metų
sutikimas, j terys su vaikais, apie 80 asVasario 16-tos minėjimas menų, bet jis greitai tirpsta, 7th St., Clinton, Ind.
(dalyvaujant
ir
austrą- kai vyrai suranda butus,
Racinskas, Stasys, Franciscan
lams), Šv. Kazimiero šven- pasistato a r nusiperka na- Monastery, Kennebunk Port, Me.
Rėklys, Eduardas, Emilija, Vy
tės minėjimas; tą dieną, ko- mus.
tautas ir Vidas, 17145 Justine St,
vo 5 d., buvo išMlmingos pa
Jau per 30 lietuvių šeimų Detroit 12, Mich.
maldos katedroje, dalyvau- Adelaidėje gyvena, savo na- Rizleris, Sofija, 910 W. 32 PL,
8, SI.
jant V. Šimkaus vedamam j muose. O sklypų nupirkta Chicago
Skali sius, Bernardas, 1024 Vicvyrų chorui, solistei Bokš-ljau daugiau šimto. Labai toria St., N. Chicago, BĮ.
tetienei, smuikininkui Ma-1 svarbi problema
šeimoms Žukovas, Petras, 220 Shorelinkui — kas didelio įspū j turėti atskirą butą. U pra- J™* D ^ G r e a t N e c k ' L o n g
džio padare ir australams, džių tenka ir pavargti, bet
Buvo Adelaidėje ir Motinos Įsikurti galima. Uždarbiai
dienos minėjimas, kur, be geri, visko yra. Visiems tapaskaitų, vaikučiai gražiai $iau sapnuojasi tėvynė,
padainavo ir padeklamavo
—K. J.

Iš Vienos } Zalztarga

m

n:if*.

Žmogus tčvyneje yra tiek gy-\fl
vis, kiek yra gyva tevyni j anie.
—Vydūnas

(Grimailaitė)
Gyveno 1803 S. I t t k Ct.
Cicero, III. Tel. TOwnh. 3-7507
MirC' birželio 26 d., 1950,
8:45 vai. vak.. sulaukusi pus
amžio. Gimė Lietuvoje. Kilo
iš Tauragės apskr., Eržvilko
parap.. Sarapinišklų kaimo.
Amerikoje išgyveno 46 m.
Pasiliko dideliame
nuliūdi
me \ y r a s Pranciškus. Du sū'nfls: Stanislovas, marti Bar, bara Ir Bronislovas. Keturios
'dukterys: Julijona Hines, žen
tas Stanley; Sofija
Moshier,
žentas Frank; Petronėlė Tunkis,
žentas Leonard; Bm-ilija
KJump, žentas Joseph. Du a n ū 
kai Ir šešios anūkės. Ir kitas
gimines, draugui ir pažįsta
m u s Lietuvoje sesuo Kotry
na Pakutinskienė.
^.
Kūnas pašarvotas namuose,
1803 S. 60th Court, Cicero.
Laidotuvės įvyks penktadie
nį, birželio 30d. Iš s a m ų 8:30
vai. ryto bus atlydėta į šv.
Antano parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos Už velionės siela. Po pamaMi.i bus nulydėta į švento
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

A. A
PRANCIŠKA
MOCEVICIENf;
Gyveno 3712 S. Bm^rald Ave.
Mirt birielio 2«d., 1950, 8
vai. r y t e sulaukusi
pusamž.
G i m * Lietuvoje. KUo »* Tau
ragės apakr. Amerikoje išgyvpno *S metue.
Pasiliko dideliame nuliOriime
duktė Atella Favilonis. ienm
tas Vincentas, anūkas Rodney;
'i sūnus:
Antanas, Zigmontaa, Jurgis ir m u m I/>rraine;
pnsbrofts, srofrwis,
Švogerkos
ir kiti giminės, draugai Ir pa
žįstami.
•*
Kūnas pašarvotas
Antano
M. PhUllps koplyčioje,
3807
So. Lltuanica Ave.
Laidotuvės jvyks ketvirtad.,
birželio 29 d. 8 vai. ryte i i
koplyčios bus atlydėta į Šv.
Jurgio parapijof bažnyčia, kurh^Jc irvyks gedulingos pamal
dos už veliones siela. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Duktė, sūnūs, ftentas. Marti, Anūkas. P u s b n a K
Nvogerfeii, Kvogerkos ir Gimi
nės.
.
Laiaotuviu direkt.
Antanas
"M. Phillips. Tcl. YArds 7-4908

A. A.
JOKUBAUSKlENf:

I New Yorką birželio 21 d. lai
Jankūnas, Simonas. Irena, Le
ELENA
vu "General Black" išplaukė šie onardas ir Angelą 146 S. 3rd St.,i
lietuviai tremtiniai:
(Jacoba) po tėvais Satūnaitė
Brooklyn, N. Y.
Gyveno 8407 S. GUbert Court
Slabokas, Juozas, 2651 W. 18
Butkus, Jurgis. ,5341 Military
St., Chicago 8, UI.
Mirė birželio 26 d.. 1950,
Ave., Detroit. Mich.
Vakselis, Leonas, Sofija, Leo
8:30 vai. vak., sulaukusi pus
amžio. Gimė Lteluvoje. Kilo iš
Daraaas. Aleksandras, 5 Madi- nas, Paulius, Marija ir Aleksand
1
Kauno apakr., Vilkijos parap.,
son Ave.. Spotswood, N. ,Y.
ra, 161 N. 6th St., Brooklyn, N.
Batnyvos kaimo. Amerikoje Iš
Pranckevu5ius, Otto, Jadvyga,
gyveno 40 meti*.
Cinką, Juozas, 10230 Prairie
Erika, Renata, Herta, Otto ir
Pasiliko dideliame nuliūdime
;St, Detroit 4, Mich.
Jadvyga, Rosedale. Misa.
vyras Pijušas; sesuo Veronika,
ivogreris Aibert Chapulis ir jų
Scepanavičius. Bronius, 7217 So.
Kun.
Zakarauskas, Vaclovas,
šeima. Brolis Antanas ir bro
Waahtenaw Ave., Chicago, 111.
2450 W. Marąuette Rd., Chicago
lienė Alice Satunai;
broliene
Bakūnas. Ona, Janina ir Irena, 29, 111.
Anelė Satūnienč ir šeima. Se
1353 GarfteJd St., Gary, Ind.
Bagdonas, Stasys. 80 McAlister
sers duktė Genev.eve Gimbut.
sesers s ū n u s Vytautas Gimbut
Baltrus s, Klemensas, 31 Mark Ave., VVaukegan. BĮ.
ir jo žmona Florcnee.
Dvi
St. Rochester 5, N. Y.
Egdesmanienė, Jadvyga, 4610
švo-grerkos Konstancija.
SvoBenešrus, Petras, 4 Vernon Ter- S. Wood St. Chicago, 111.
geris Juozapas Damadaivlcius
race, Worceater, Mass.
Jurgilas, Petras ir Antanas,
ir šeima ir l'ršulė Dambraus
Gaidys, UrSulė ir Regina, 33 324 Manton St., Philadelphia, Pa.
kienė ir šeima ir kiti (rimi
nės,
draugai ir pažįstami.
Fox St., Waterbury, Conn.
Kolosovaa, Borisas, Elena, Igo
K ū n a s pašarvotas
Antano'
Grakauskas, Alfonsas, Marija ir ris, 4610 S. Wood St., Chicago,
M. Phillips koplyčioje, 3307
Ona, 101-51, 104 St., Ozone Park, III.
.So Lltuanica Aivenue.
N. Y.
Končiūtė, Juzefą, 1 Highland
Laidotuvės Jvyas penktadie
Jaąaitis, Jonas, Elena ir Elvirą Plaee, Yonkers, N. Y.
nį, birželio 30d. Iš koplyčios
1 valandą popiet bus nulydė
3905 Fir St., East Chicago, Ind.
Kreivėnas,
Juozas,
Zuzana, j
ta
i kapines.
Jurgutis, Vytautas, Kennebunk Narcizas ir Ona, 1625 S. 49 St., ,
-Nuliūdę: Vyras, Sesuo, BroCicero 50, 111.
Port, Maine.
giminėti, draugus ir pažįstamus
Lopeta,
Aleksas,
Nonvood, •
Kaunas, Gedimas, 34 H Spruce
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras Krsuo, Bro
Mass.
St., Manchester. Conn.
lis,
BroJicno. iKogerimi, SvoMeškauskas, Juozas, Marija ir I
Mackevičius, Vaclovas, 2204 St.
g»*iktv>. sesers IHiktė, se^>ers
Jonas, 1419 Lake Ave., East St.
Clair Ave., E. St. Louis, 111.
Hūmas ir kiti Giminės.
Matulevičius, Pijus, Stafford Louis, 111.
L.-iidotuviŲ direkt
Antanas
Paulauskis. Antanas, Elena ir
St., Rochdale, Mass.
M.
Phillips,
Tai.
YArds
7-4908
Mikalauskas, Stepas, Jadvyga Ir Richardas, Lansing. Mich.
Penkauskas, Veronika, 1144 N. '
Aušrelė. 30 Ellsworth St., Worm
cester, Mass.
Mockus, Henrikas, Emilija ir
Vytautas, 2352 West 68 St., Chi
™
VtENTNTmJt
UETUVIC
t .
ė
t
cago, m.
Musteikis, Pranas, 82 Charter
Oak Ave., Hartford 5, Conn.
RADIO PROGRAMA
Orentas, Stasys, Juzė, Jūrate ir
įsteigė komp. Antanas
Dalė-Marija, 925 Worton, Blvd.,
Vanagaitip. Jo darbą
Cleveland. Ohio
Paleckas, Vladas, 456 N. Martęsia L. VanagaitienS
'ahall St., Philadelphia, Pa.
KASDIEN 18
Rupeika, Stasys, 945 W. 123
St., Chicago 4, UI.
Savickas, Vytautas, 1416 West
Lexington St., Baltimore, Md.
8 PROGRAMOS SAVAIT&IBt
Silimaitis, Pranas, Liudvika ir
Juozas, 45 Arthur St., Brockton,
Kiekviena vakarą ....1:10 v»l
Mass.
Sekmadieniais ....1;I0 vsl PP
Slivinskas, Teofile ir Algiman
Ketvirtadieniai*
tas 14 Stagg St., Brooklyn 6,
ttxtra Programa .. » 1W • r.w.
N. Y.
Suckelienė, Vilhelmina ir Irena,
Kasdien pasaulinės Ir vietines žinios.—Jvairūa Įvykiai lietuviškame
syvsnims.—Bianio firmų pranešimai.—Uetuvtaka muaika—dainos,—
7007 Wade Park A*c, Cleveland,
Paskaitos. Visais reikalais kreipkite*:
Ohio
Grigaitis, Antanas, kunigas, 16 H
6755 SO. VV ESTERN AVE., CHICAGO, UJU
John St., Amsterdam, N. Y.
Telefonas — ORovehill 6-2242
Jakulevičius. Paulius, kunigas,
38 John St, Wafcertrory, Conn.
—

J

Klausykite ką sako

mARCUTLf

P ET K

D V I M O D E R N I U O S KOl^LYC^H*
J C 8 Ų PATOTfUMlJl:

ttetofonas

l

MAŽEIKA « EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
4S45 So. Was^m Av^
PBospect 6-0099

A. Pet
3-2108.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIBOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

Gy\*eno 1524> *>. 49th C^urt,
Cicero, 111.
Mirė birželio 25d., 1850, 3
vai. po piet, sulaukusi €2 m.
amžiaus. Gimė U e t u v o j e Ki
lo i§ Mažeikių apakr. Viekš
nių parapijos. Purvėnų kaimo.
Amerikaje išgyveno S m§n.

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2814 W. 23rd PLACE
19766 S. MICHIGAN

Pasiliko dideliame nuliūdime
vyras Kajetoaas. 4 sflnus: Al
bertas;
Kajetonas, Ambrazie
jus,
marti Elena, anūke* D a 
nutė ir Liudvikas. 3 dukterys:
Stanislava
Ūkanienė;
Urftuta
Čepauskienė, žentas Ignas; Ag
nieška. Lietuvoje daug gimi
nių. . draugų ir pažįstamų.
Kūnas pašarvotas
A. Pet
kaus koplyčioje, 1110 8. 50th
> v e . , Cicero, I1L

659 VVEST 18th STREET

1446 So 50th Ave., Cicero, M.

3^54 S. HALSTED ST.
710 W. 18th STREET
Telephone: YARrds 7-19U

LEONARDAS L BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE.
M07 S. UTUAN1CA AVE.

Phone Y A r * T

JULIUS LIULEVICIUS

•l

Skaudančių Žaizdu

LEGULO. Deoartment D
I&47 W . 1 4 t h SU C i c e r o 6 0 . DJ.

Phone: PUllman 5-9661

ANTANAS M. PHILLIPS

Laidotuvių d i r e k t A. Pet
kus, Tel. TOwnhall 1-210».

4348 So. California Ave.

TURIME DIDELĮ
PASIRINKIMĄ:
DEIMANTU.
LAIKRODŽIŲ.
BRANGENYBIŲ
SIDABRINIU
INDU.
SIENINIU
LAJKROlJttŲ,
RADIO I R
TELEVIZIJOS
APARATU.
R KT. P R E K I Ų

tie,
kurie kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir 8 K A U D 8 I Ų ŽAIZDŲ. Jl«
negali
ramiai
s l d e t l ir naktimis
miegoti, nes Ju užsisenėjusios iaisdos
niežti Ir skauda. Kad pasalinti ta
atsiejimą ir skaudsjima seny atvi
rų ir skaudžių žaizdų,
uždekit*
LEGIILO Ointment. Ju
gydomos
ypatybes palengvina JOsu skaudejl j
m s Ir galėsite ramiai miegoti nak- '
U.
Vartoklts Jas taipgi nuo skau
džiu nudegimų.
J o s taipgi pasaltos
nležellma ligos vadinamos P 8 0 R I A RI8. Taipgi pasalina perMjlms Ilgos

Tel. OLympic 2-1003

POVILAS" J. RmiKAS"

N u b u d ę : Vyras, Sūnūs, Duk
terys, Marti, ž e n t a s ir Anūkė, i

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ

Phone SEetoy #-67U

ALFREDAS VASAITIS

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

vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšlma
CarplričU|. J o * yra tinkamos var
toti nuo džiūstančio* ir SSSjJfcsUSl
odos. J o s yra geros gyduolse nuo
vtaų lsvirfimS/ uuo.
Ogn. LBOULO Ointment suteiks
joms
pagalba ano nuvar
gusiu,
perStamu *r
nležlnčiu kojų- Leg«lo Ointment yra par
duodamas po
73c
$1.16 tr 18.60 Pirki
U vaistinftse Chlcagoi
tr apylinkėse arba
atsiųskite mor.ey or
dsrl I —

Phone: Vlrgim* 7-«673
PUllnum W Z »

PETRAS P. GURSKIS

L«aidotuv§s jvyks ketvirtad.,
birželio 29d. Iš k o s l y č i o s 8:30
vai. ryto bus atlydėta j Sv.
Antano pnrap. bažnyčią, ku
rioje jvyks gvdulingos pamal
dos UŽ vellongs siela. Po pa
maldų bus nulydSta. 1 Sv. Ka
zimiero kapines.

NUO UKISENfbJUSI^

Nes turime koplyčias
rišame Chicago* Ir
Roselando dalyse k
tuojau patarnaujant

Ambulansu patarna
vimas yra teftlamaa
dieną Ir naktį. Rei
kale, saukite mos.

(L"NGENTAITfi)

mi

3317 Lit.onlco Av*.
YArds 7-1U8; 7-1139

TI—t fcssfc Bf—S fcfaost WBa*M»4dkfm fatutme koplySf arfUn fbaą antf

UR8ULA STEUNGIS

K ū n a s pašarvotas Juliaus
l i u l e v i ė i a u s ' Uoplyciy&Je,
434S
South <:alifoi«nia Ave.
L*idotuvėtf« jvyks kt^virtad.,
birželio 29 dieną.
i š koplyčios 8:30 vai. ryto
bus atlydėtas i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionies sielą.
Po pamaldų
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiamo visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėt,.-.
Nuliūdę: Duktė, Žentas, A n ū 
kai, svoatTka ir jii Sefanos.
ijaldotuvių direktorrus nulius
IJulevičiue. Tel. DAfayette «8572.

Telefonas ORovehill 6-0142
Mūsų patarnavimai yra greitas, mandagus Ir
jūsų finansifikam stovini prieinamas.
m

LIŪDESIO VALANDOJ

4. A.
DOMININKAS
MRKAKAS

Amerikoje*' išgyveno 50 m.
Pasiliks dideliame nuliūdime
Duktė Ona Pocienė, žentas An
tanas; 3 anūkai: Ona Seduris ir jos šeima; Celestina Belin, jos vyras Stephcns ir jų
i e i m a ; Antanas i'ocius, J r. ir
jo šeima. Švogcnka Ona Sedbarienė ir jos šeima ir daug
kitų giminių ir pažįstamų.

T O W N H A L L 3-2109

6812 So. Westem AveM Chicxigo, HL

m

8855 S. Dante Ave.
KSsex
5-1569
Mirė birž.
26d.,
1950, 4
vai. po piet, sulaukęs senat
vės.
Gimė Lietuvoje. Kilo iš
Tauragės apskr.; Girdiškės pa
rapijos, I'agirdiškio kaimo.

4

1410 So. 50th Ave. Cicero. I1L

•

l a i d o t u v i ų direkt.
kus.
Tel. Tovvnhall

(

.'

L A I D O T U V I Ų DULEK. Oii<- N

Nuliūdę: Vyras, SūfMis, Du
kterys, Maiėi<i>, /.entai. Anū
kai, Anūkes ir kiti Giminės,

Gyveno

» * .

ANTHONY B
A. A.
AGOTA PAKUTINSKAS

Šachmatininkai

ATVYKSTA 91 LIETUVIS TREMTINYS

N U L I Ū D I M O V A L A N D O J ! , k Ii t

Laikrodžiai
Pataisomi
Specialisto.
John A. Kass
(Kasakauskas)

Duodama 1 met*
Garantija.

JOHN A. KASS
4102 Archer Avenue

Phone LAfayette 3-3572

LEONARDAS A. EZERSKIS
1646 West 46th Street

YArds 7-0781

#

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
Laidotuvių Įstaigas

JOHN F, EUDEIKIS
UUDOTUVIŲ DIREKTORIUS
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

(prie Mosart Street)

Tel. LAlayette 8-8617
Keniaiisla Lieturly Jewelry
Krautuvė Brlghton P a r k e
Istelcta 191B metais

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741-7-1742
i •

• » m •

PIRKITE TIESIOG NUO
M£. NELSON

433044 South Calif ornia Avenue

— , Savininko —

Tel. LAfayette 3-0727

Si. (asiniir Monunieiit
Conipany

» • • • • » • • • • • • ^ • • ^ • • « • • • » •

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS

39(4 Wesf I lltft Sireei
Vienas Blokas nuo Kapinių
Didžiausias Paminklams
Plamj Pasirinkimas Mieste \

Telei. CEdarciest 3-6335

' • • • • » • • »'•• • • • • • ^ • • • • M ^

RADIO PROGRAMAI I š STOTIES W G E S
(1890 kilocycles)
Leidžiama kas seitadienj n o 9:15 Iki 9:80 VML ryto

\

DIENRAŠTIS DftAtrfiAS, ČHICAGO, ILtlNOlS

Tre3ąd*enis, b i r i 28, 1950

3=

!S ARTI IR TOLI

RADO PASKENDUSIO LĖKTUVO ANTKLODĘ

DID. BRITANIJOJ

— Petr. D^ržinskas, jau
nas gabus berniukas sveti
moms kalboms, baigęs pra
kybos mokyklą, diroęs Ha0
— Dr. Irena Je&evičienc, worthe tekstilės fabrike per
kuri šiuo metu Columbus, sikėlė pas tėvus į Bradforaą
O., dirba savo
profesijoj ir ten gavo darbą.
pas dr. D. Sanorjo, susilau
— M. Gegužis, siuvėjas,
kė gražios publikacijos vie dirbęs Keighlio tekstilės fa
no tame mieste einančio žur brike, po didelių p a s t a b u
nak>, kuris aprašė daktare*
siaubingus karo pergyveni- I P ^ e i t e darbą. Daroomfnla
mus ir vargo kelią tremtyje. I š r i j a jam leido dirbti siu-

Lietuvos Genocido Minėjimas Jeruzalėje

/

i mus
X Edvardas Ciocys ii Pro
vidence, Rhode Island val, stybes atstovas Displaced
Persons Commission konfe
rencijoj, su žmona Eleonora,
po visų darbų aplanke dnr.
"Draugą", visas Chicagos
lietuvių įstaigas, taip pat
dalyvavo TT. Marijonų Ben
dradarbių išvažiavime. Ciocių duktė Birutė yra žymi
veikėja L. Vyčių organiza
cijoj (šiemet eina centro v.
pirmininkės pareigas), o sunus Vincas baigęs U. S. ka-į
ro lakūnų mokyklą leitenanto laipsniu tarnauja Sacra-

{mūryta Paminkline Lenta

A. J. VALSTYBĖSE

vykioj.

\

— Petras VaičiuHs (Coo— J o n a s Ona ir Marta
per) iš Nanticoke, Pa., neti
kėtai mirė birželio 15 d. Ve Geruliai, dirbantieji Keigh
lionis buvo žymus respubli lio tekstilės fabrike, laukia
konų veikėjas politikoje ir atvykstant iš Vokietijos sa
paskutiniuoju metu ėjo Lu vo tėvų, kurie dėl senatvės
į e r n e apskrities asesoriaus ir silpnos sveikatos negalė
jo kitur emigruoti.
padėjėjo pareigas.
_ : . . - ,.^
— P- Grikinas, Lietuvos
Irena
St
M
f? Sf* ' miškų urėdas, buvęs ligesnį
"Maironio" ansamblio Pltts-

ZTSELttt r'SABff-S?^^

ši uiilkiodė buvo rasta Michigan ežere prie feenton Harbor,
Mich. Rasta ir daugktu d ngusio Northwest oro linijoG lėktuvo
likučių. LeKtuvu skrido 58 žmonės ir visi žuvo.
(Acme)

Pasikalbėjimas Su Svečiu Iš Venecuclos
f

Pradžioje birželio mūsų i Apie 11 kunigų čekų, jukorespondentas Rupeika nu j goslavų, slovėnų, lenkų, avyko į Jeruzalę ir suorgani rabų, italų ir austrų, kele
zavo Lietuvos nelaimės pa tas seserų ir atstovai vieti
nės visuomenės. \
minėjimą.
•
Prezidentas Old City (Je
Birželio 15 d. 8 vai ryto,
kun. kan. St. Pietruszka lai ruzalės) A. Safieh.
Kariuomenės
įgaliotinis
kė mišias aukotas už Lietu
Jeruzalėje Marcos.
vą, ir lietuvius.
10 Vai. ryto buvo atidary
Muchtaras <Bab EI Ahta speciali Genocido paroda. m u t f patricijus su šeima
Panaudota "Draugo", "UA-1 Jeruzalėje, Mr. Mrs. Kayath
IC" ir kiti šaltiniai. Salė iš- i r kiti
puošta lietuvių spalvomis.
Kryžiaus kelių III stoty
Kada užprašyti svečiai lan je, vietoje kur projektuota
kė po mišių parodą, buvo pastatyti lietuvišką tautinį
referatas apie genocidą. Re altorių, po mišių, atidaryta
feratas išverstas į anglų, t Lietuvos ir Lietuvių Genoprancūzų, čekų, lenkų ir a- c i d o Lenta. Lentą pašventirabų kalbas.
no kan. St. Petruszka.

v į Venecuelą visa emi

*

-

~*"' * ^ * * * v ^

i išlietas Lietuvos žemėlapis
gracija nauja po sio karo. nigų tik apie penkis šimtus, t a k u o s e ,
u £ 8idabro
Vlfla
Iš seniau nebuvo nei vieno įskaitant ir vienuolius.,
s įsKiimes lanice apie
simatymui m giminėmis. 3au da ™ £
•
J
J J tekstilės f a b r i k e
l p n t O R naveikslas Sv
- Br. Sinmevieius, oiroes lietuvio.
,
j - Kaip ilgai viešėsite Chi 70 svečių. Tarp svečių bu- į ™ J ^ ^ £ ™ ^
£
Svečiams Chicagos dqmy- radiją ( lietuvių z»inių p«
r a n e i e s
A U S r o s
,
,i - i - dirbęs
• T
,
J
• • *
M i
• o
i n u v n - k a n <st PiptniR7kfl k u - i
vartų, ra
pradėjo Balso
mokintis
me
bes Šimulis.
parodė vyčių veteranas kos
valandyje)
ir 6muzi_ . B p- gįmkevKius.
S.
vo
netoli Leeds persikėle \ Lon , j ų visų dvasinius reikalus ,cagoje?
Ažubalis,
tus amžiaus.
Q Marijona
Šiaurinėj Amerikoj|* 1 ! - ***;.**• rietruszKaKUM &Paveikslas
atsiųstas jai iš
n
dona ir cavo darbą baidu i kun.
labai A.atsidėies
aprūpina
— Šiaurinėj
Amerikoj
iš- 15
& d.
padėjo
surengtiir Dirz-no
X T. J. Beleckas, S.J., šią
apie pusantro
meneminėjimus
turėda- Vilniaus ir ten pašventintas
Sabaliauskas,
šiuo ! būsiu
— Dain. M. Galiniene, De fabrike.
vasarą žada praleisti Chi- troito lietuvių solistė, bus
j metu jisai yra atvykęs į Chi sio, nes noriu sugrįžti išleis mas čia gerus ryšius, padė (su parašu) 1929 m. Paveik
cagoj, kur gyvena eilė jam viena pažibų LRKSA seimo
cagą aplankyti savo seserį ti naują laikraščio numerį, jo pakviesti vietos žurnalisartimų giminių ir pažįsta meno festivalio programoje
artoms; « T * . " E t i E 2 U
j ir užmegsti ryšius su Šiau- Be Chicagos dar planuoju tus ir valdžios
mųjų. Apsigyvens pas lietu liepos 9 d. vakare, Statler
užsukti į New Yorką, aplan prel. Gabriel Abu Sa'da, v i - Į P a l v e , 5 * e t r u p o 
,rinė8 Amerikos lietuviais.
kyti lietuvius saleziečius karas patriarcho Graikų ka
Taigi pirmą kartą Lietuvius jėzuitus. T. J. Beleckas viešbutyje. Ji yra 171-mos
— 15 birželio minėjimą
nuo 1946 metų profesoriau
suruošė PLB valdyba birže- j Kun- Ant. S a b a l i a u s k a s - kun. Stašaitį ir kun. Endriū talikų; prel. Elias Ziadeh, vos istorijoje įtaisyti Jerukuopos narys.
vik. patr. Maronitų (iš Li-j žalėje Lietuvos ženklai ir
ja Scrantono (Pa.) univer
lio 11 d. sekmadienį. Mišias | ypatingos energijos žmogus. ną. Su jais pasitarsime apie
bano); prel. Jean Kaumoun | tautinė vėliava. Tūkstančiai
— Klebono kun. V. Abrositete. Be tiesioginio darbo,
atlaikė kun. Tamašiūnas, tai | Dvejus .metus Indijoje bu- galimybes sudaryti lietuvių dijan, vice patr. Arm. kata-i piligrimų skaitys žodžius:
j:s dar randa laiko dirbti maičio ir parapijiečių pakur
dienai pritaikęs griaudu pa- žinojo,
^ J kad
^ ^Venecueloie
& J ^ Jnėra
^ saleziečių branduolį
Pabusk, pasaulio sąžine . . .
spaudoje ir padėti lietuvių stangomis, Šv. Izidoriaus mokslą. Po pietų salėj buvo
nors Amerikoje ar Kanado likų.
parapijoms apylinkėje.
j bažnyčioje Braddocke, Pa., minėjimas.* PLB valdybos nei vieno lietuvio kunigo, je. Iš viso lietuvių salezie
veržte išsiveržė jiems patar čių kunigų yra pasaulyje
,
įrengti nauji vargonai.
pirmininkas
agr.
Garšva
pa
X Kapit. P. Labanauskas
nauti. Jau bus dveji metai, 36, daugelis dirba misijose.
sakė
žodį
dėl
išvežtųjų
Ru
—
Haverhillo,
Mass.,
lie
prieš išvykdamas į Kanadą
kaip darbuojasi Venecueloje
sijon.
Inž.
Narutavičius
pra
tuvės
lietuvių
tautosakos
lankėsi Chicagoj. Kanadoj
jisai, vienintelis lietuvis ku
Kun. A. Sabaliauskas yra
praleis kokią savaitę atos- rinkėjui padainavo nemažai nešė politines aktualijas ir nigas. Lietuviai išsisklaidę
Tai Bent Artistas
CHA Iškraustys Dar
sustojęs pas A. Pečeliūnas,
togų, o paskui vyks į New j senovės liaudies dainų Dai- iš valdybos. Kun. Tamašiū penkiomis kolonijomis, ku
66 Seimas
4010 S. Mappiewood, ChiKomercijos artistui M. Pi
Yorką. Džiaugiasi, kad Mar- * nos užrašytos per pikniką, nas — apie gaspadoriškus riu tolimiausia yra už apie
cago 32, tel. YArds 7-4654.
reikalus. Išrinktas
Chicago Housing Autho- nol pervažiavus be sustoji
ąuette universitetas, kuria-j __ Q . ir A. Bardzilauskai kolonijos
Kolonijos rėmams. X»XUUL.«» .
Kiekvieną šešta. P r . rity iki šiol iš vyriausybes mo vieną sankryžą, policijos
me ir jis profesoriauja, šie- L^ Homestead, Pa., atšven- kolonijos garbes teismas: dienį
lie
^ I Jvyksta
M « vis į. kita
*
gen.
Grigaliūnas-Glovackis,
pigių nuomų butų yra iš- sugautas pasirodė beturįs
met išleido didžiausią bai- j t - a u k s i n į vedybinio gyvenituvių koloniją. I dvi kolo
krauščius 351 šeimą. Lau- net 23 anksčiau policijos iš
inž. Garšva ir Totoraitis.
giančCųjų laidą, viso 1,022. mo jubiliejų.
nijas tenka skristi lėktukiama teismo procedūros duotus arešto pažymėjimus
Daugiausiai buvo baigusių
— 23 birželio Jėzaus šir- v a į s .
Dr. Aid. šliupaitė ir to- dies didele švente Kolumbi
Džiaugiasi, kad didelis pa lurODOS KOnferenCljOJ iškraustymui dar 66 šeimų (tikietus), už kuriuos nėra
jų prekybos ir verslo teisę,
r
Vyriausybes pigių
pigių nuonM
nuomų atsiskaitęs, bausmes neatlio po ju — baigę inžineriją. | Hau sėkmingai darbuojasi joje. Visas Kolombijos krąš lankumas Venecuelos vysku* * j Vyriausybes
i Brooklyne.
tas pavestas Jėzaus širdies pu ir spaudos lietuvių rei- Copenhaga (LAIC). - Ry butuose tegali gyventi tik- kęs
X Šiandie, birže!** 28 d.,
giooai. Privačiuose
m v u . u u . butuose,
u u ^ , kalams. Kiek tiktai įduoda tų Europos Socialistų Ron- j tai šeimos (su trimis ar dau ; „ S a k o m a kad tok^ų^pavoglobai.
8 vai., Aušros Vartų para-|
ir i v I HA 1
įmonėse, net autobusuose medžiagos apie Lietuvą, bū- ferencijoje dalyvavo Lietu- giau vaikais) kurių meti- ,jingų ^ o n e m s
artstų
!!
Apie
vos SnmalHpmnkratn
Socialdemokratų PPartipajamos siekia
siekia $3,200.
$3,200. Chicagos
Chicagos gatvėmis
gatvėmis važinėja
važinėja
imatysi
" _, \Jėzaus
=
5 , ; ^ ; ^ pa
»n na išspausdinta.
:xL„fl^„fo
Anip 20
90 jIvn*
a r t i - nės
nes pajamos
pijo s mokyklos kambaryje
KAiNAIlUJ
Širdies
įvyks svarbus Tėvų Marijo
veikslą. Taigi, tą dieną, be straipsnių apie Lietuvą jau jos atstovas prof. J. Karoins į Gi juose yra gyvenę net to- ištisi šimtai,
—
Montrealio
lietuviu
tąr
nų Bendradarbių Chicagos
kas, latvių Bruno Kalninš kių ponų, kurie pajamų per
veik visas miestas dalyvau buvo įdėta
apskrities susirinkimas. Sky pe gyvai diskutuojamas lie
Suvažinėjo Tremtinių
metus gaudavo $10,000.
Kun. A. Sabaliauskas, pa ir E Ogrinš.
ja procesijoje. Medellino ko
tuvių
dvasinių
reikalų
apriai prašomi atsių3ti atstoPabaltijos Valstybių So- Visi tokie nuomininkai
Vaiką
sinaudodamas . s a l e ziečių
vus. Susirinkime b u s svars- rūpinimas. Šiuo metu šiame lonijos lietuviai taip pat da spaustuvės darbu, leidžia cialdemokratų
Konferenci- prievarta iškraustyti.
Prie 'Savo buto 4724 S. Ho
tomi Tėvų Marijonų naujo- t i e s t e yra tik viena lietu lyvavo su tautiška vėliava,
jai
pirmininkavo
prof.
J
Ka
.
o lietuvės tautiškais rūbais lietuviams mėnesinį laikraš
nore St. sunkvežimis mirti
sios statybos reikalai ir pa- V l š k a parapija, kuri betgi
minskas. Tai buvo pirmoji I
Naikina Japoniškus
pasipuošiusios.
jtį
"Tėvų
Kelias",
kuris
nuo
nai suvažinėjo 6 metų L. Ge
si "arta apie būsimą liepos daugiau aptarnauja prancū
Svečius
lat auga, tobulėja ir dabar pokarinė konferencija. Rezo
siorskį, lenkų tremtinių, ne
t vyko nauji lietuviai
9 d. pikniką Vytauto parke. zus, kaip kad lietuvius. Gir
liucijos
užgyrė
visų
trijų
j
Chicagos
parkų
distriktas
spausdina sukaktuvinį nu
seniai atvykusių į Chicagą,
dėtis, kad pilnesniu lietuvių
tremtiniai į Medei liną:
valstybių
socialdemokratij
tam
tikromis
priemonėmis
X TMB išvažiavime prae- r e l i g i n i u a p r u p i n i m u
vaiką.
l i e t u . inžrGaršva, kuris gavo Bo- merį, kurs bus 32 puslapių.
nių
partijų
bendradarbiavi!
pradėjo
naikinti
neseniai
atjusį sekmadieni sekantieji | ^
į
_
Kaip
sekasi
lietuviams
d a r y s ž y g i ų p g n&u
Sunkvežimio šoferis sulai
gotos un-to pakvietimą dės
mą
bendroje
kovoje
už
išlais
siradusius
kenksmingus
melaimėjo biznierių dovanas: j j ^ Montrealio arkivysKuVenecueloje?
kytas ir kaltinamas greitu
tyti elektrotechniką, archit. Įsikurti
— Daugiausia metasi *
»vinimą
iš
komunistų
diktaj
džiams
ir
augalams
japonišj r n€
Cherry Brand Co. dovaną; p ą
į a
Petrulis,
dr.
Mordusas
su
matus ir į verslus (biznį)t tūros. Vyriausiais politinės Į kus vabzdžius
(Japanese
_ M. Liaugaudas, Roose-!
žmona
ir
vaikais,
Misiūnas
ir visi turi darbą. Truputį kovos organais pripažinti: beetles).
velt Furniture Co. — J. Pu-j — * 'Čiurlionio" ansainbAutomobilis Sužeidė
ir
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