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Bet Padėtis Vis Tebėra Kritiška
Pakeisti Vadai, Paskandinti Laivai
TOKIO, iepos 2. — Padėtis Korėjos fronte tebėra
dru.nsta. Lietus sutrukdo aviacijos veiksmas. Fronto li
nija yra kur nors tarp Seulo ir Suwon.
Dar penktadienį ten bu- . . . " ! ! t
,
*Į
., . x.
Z? %.
w ginklų krizei fronte pasa
vo amerikiečių štabas, bet
, . , ^
,
t . v, ,.
,.
., \ .
. . .. tinti.
Galimas dalykas, ukad
blogai veikiančių kor ejie- t J s . .
.
'
* .
čių kariuomenės ry?ių ir
žvalgybos organų klaidin į sąlytį su priešu.
Laivyno Veiksmai
gai painformuotas susprog
dino Štabo būstinę, sudegi
Gen. MacArthuro štabas
no archyvus ir pasitraukė praneša, kad U. S. ir britų
73 mylias toliau į pietus karo laivai rytiniame Korė
nuo kovojančio fronto, į jos pakrašty susitiko su 6
Taejon miestą,
Šiaurinės Korėjos torpedi
niais laivais, kurių 5 pas
Netikros žinios Sukėlė
kandino.
Paniką

ST. DEVENIS
Mfisii Korespondentas Europoje

Atvykęs j Vakarų Vokietiją BALPo pirm. kan. prof.
J. Končius pareiškė, jog jam vienodai rupi ir lietuvių
tremtinių emigracija ir šalpa. Jis atvykęs savo akimis
pamatyti padHį ir su lietuviškomis organizacijomis ap
tarti, ka 8 p'rmoje eilėje darytina.
*
Reikainingame pasiUrime,
iniai planai dar sto.
kuriame be BALFo pirmi- i ~ •> .
T ^
ninko dalyvavo visi BALFo,
Klaipėdiečių Klausimus
įgaliotiniai Vakari? Vokie
tijoj, Lietuvos Raudonojo
BALFo pirmininkas pasi
Kryžiaus atstovai ir kitų ryžęs plačiau klibinti ir
vadovaujančių lietuviškų or klaipėdiečių klausimą. Jų
ganizacijų žmones vienin emigracijos
apsunkinimas
gai prieita nuomones, jog kyla iš IRO puses. WashinAustralijos aviacija Japo
Panika kilo tada, kada
lietuvių tremtinių emigra gtone BALFo pirmininkui
Prieš pat prasidedant karui Korėjoje, Japonijoj* J. V. kariuomenes daliniai vykdė iasikėlimo iš
raudonieji perėjo Han upę nijoje jau naudojama Korė
cija statytina pirmoj vie pavyko išsiaiškinti,
jūros
pratimus. Manoma, kad dabar tie daliniai bus panaudoti Korėjoje.
(Acme)
jog
ir vienas tankų smaigalys jos kare. Tuo tarpu ji lydi
toj. Emigracijos reikalui tu Amerikos vyriausybe Klai
pradėjo slinkti Suwon link. transporto lėktuvus tarp
ri būti sutelktos visos lie
pėdos kraštą laiko Lietu Prie Berlyno Vyksta
Iš santūrių spaudos atsto Japonijos ir Korėjos.
Žmonių Mobilizftija Aliaskos Gynėjai
tuviškosios jėgos. BALFo
vos teritorijos dalimi, o
vų užfrontėje pranešimų ir
pirmininkas kan. prof. J.
Vadą Pakeitimai
Klaipėdos krašto lietuvius
Sovietu
Manevrai
Kariuomenei
Ir
Pramo
bendro
pobūdžo
gen.
Mac
Pasiruošę
Įvykiams
Končius pareiškė, jog j ^ f a r t J ^ T g f i į j t o l ą "kuriems
BERLIN, liepos 3.—Nors
Pietų Korėjos kariuome
ANCHORAGE, liepos 3 . - Arthuro komunikatų aišku
gi yra visiškai tos pačios ! i v a ž i u ( > t i į J A V n e d a r o jo _
nei
Pilnai
Paruošta
spauda Rusijoje ir sateliti
nuomones ir lietuvių tremti-1
Visos Aliaskos bazės yra viena, kad raudonieji savo nės vadas gen. Chae Byung
WASHINGTON, liepos 3. parengties stovy — kariai perėjimo per Han upę tuo Duk, kuris Han fronto lini
nių emigracijos reikafcii ne- ^ S j S k r a š t o lietuviai niuose kraštuose kalba apie
taiką ir Rusijos nesikišimą — Pereitą savaite į sostinę vaikščioja su šalmais, gink tarpu pilnai neišnaudojo,. jos pralaužimo krizės metu
pagailėsiąs nei laiko nei
turi t a s pačas emigracines į Korėjos įvykius, bet vaka buvo sukviesti visų selecti- lais ir dujokaukėmis. Lau
sveikatos. Naujas JAV emi
Suwon Vis Dar Tebelai mėgino nusižudyti, pakeis
teises įvažiuoti į JAV kaip rų alijantų pareigūnai Ber ve service įstaigų direkto kiama naujų kariuomenės
tas jaunesniu ir energin
gracijos įstatymas duodąs
komas
ir vwi lietuviai. IRO cent lyne susirūpinę žiūri į Pot riai aptarti žmonių mobili dalinių ir tankų. Užima gy
gesnių gen. Chung II Kwon.
gralių vilčių, jog metų bė
re rasta kitokia padėtis. I- sdamo pusę, kur netoliese zaciją kariuomenei ir pra nybos linija, kurioje bus
Galėjo būti trys priežasgyje dar daug lietuvių ga
U. S. gen. J. If. Church,
RO gerokai stabdo Klaipė vyksta Sovietų kariuomenės monei. Mobilizacija lies vy- bandoma laikyti priešą, jeijtys: šioks toks koriejiečių
lės į JAV išemigruoti. BALšiol vadovavo veidos lietuvių emigraciją ir manevrai. Saugumo organai | rus ir moteris. Paruosti visi toks iš Sibiro ėia mėgintų ! pasipriešinimas Seulo apy- kuris iki
**
E
*^!
Z*
Fas emigracijos reikaluose
kai kam atima emigracinius praneša, kati juose dalyvau planai ir bus vykdomi tuoj, pasirodyt*.
iinkėse,
bombar^ J - J L S s Korėjos
T ^ ^ ~ įvy?
u i L aviacijos
O^OM^O w
, w _ *«mams Korėjoje, nuo tų
turi didelę praktiką ir pir
tt L
c U t
galimumus visiškai. Garsių ja 25,000 vokiečių "liau- kada kongresas juog pat
^ i r J ū 
kiams prasidėjus, visi ka- davimai Seulo ir Han - a p ė s ' J * ^ * °
maujantį vardą. BALFo tik
jų UNRRA skryningų me dieB,, policijos su visais re virtina. Bet tai bus daroma
riai pradėjo pratybas sau- pakrantėmis ir sutrukdytas Į ^ ^ ^ u
slas esąs nė vieno Uetuvio
S . kirtikų
tu Klaipėdos krašto lietu guliarios kariuomenės gin tik tada, kada nebebus abe
sumos kovoms. Imtasi sau- j užnugario tiekimas. Dar
nepatirti Vokietijoj. '
viai daugumoje buvo iš- klais.
jonės, jog III pasaulinis ka gumo priemonių penktosios į sekmadienį po pietų (Chi- štabų. Vyriausiu operacijų
skryninguoti. Buvo jiems
ras yra už durų. Dabar tik kolonos veiksmams iš viJcagos laiku) Suwon miestas £ * J £
™į°$j£Z.
Emigraciniai Trukdymai atimtas DP statusas, atim
Be manevrų prie Potsda daromi visi pasiruošimai, daus sutrukdyti.
i ir aerodromas raudonųjų £ »
£
«
V v r & l u s u To1
Liepos pradžioje, grįžda ti DP pasai ir išduoti vo mo visoje sovietų zonoje kad įvykiai neužkluptų ne
l
nebuvo užimtas, bet jau bu;
- Rytų operakiški
dokumentai.
UNRRA
Vokietijoje
vyksta
kariuo
pasiruošus.
mas iš Romos, BALFo pir
.._.
i
j
cnu vadu yra gen. MacArKlaipėdos
krašto
lietuvius
menės
dalinių
judėjimas
ir
mininkas kan. prof. J. Kon
mo Taryba paskirs gen.
aplink Berlyną traukiama
čius turės ilgesnius pasita padarė "vokiečiais/'
1 11
ir
Ir
Okis
Ruošiamas
Vvkttfl
HflVailK
I*
*
t*^
artilerijos
ir
rimus IRO centre Ženevoje. Dabar IRO neapmoka ke sovietų kariuomenė.
IV j I d Į
raju 3
rengiasi
stipresnionus MacArthur visų alijantų,
suteikusių pietų Korėjai pa
Jūsų korespondentas paty lionės išlaidų tiems, kurie
WASHINGTON,
liepos
3.
dviem
kolonomis
veržtis
Karo
Valandai
Bet visi ramanasi, kad
galbą kovoje už savo nepri
— Laivynas skubos keliu pirmyn.
rė, kad tie pasitarimai bus turi ne DP, bet vokiškus tai yra tik nervų karas,
VVASHINGTON,
liepos
3.
klausomybę, kariškų jėgų
kelių rūšių, kurie betgi lie pasus. IRO taip pat visiškai kuris gali visgi išsivystyti į — Vyriausybės ekonomistai sudaro naują karo laivų
vadu, kuo jis faktinai jau
Lietus Sunkina Kovas
vienetą ir siunčia į Havajų
čia emigracinius klausimus. nesirūpina jų emigracija. Berlyno naują blokadą.
davė
suprasti,
kad
karo
at
dabar yra. Šis Saugumo Ta
Gaunasi paradoksas: Ame
vandenis. Toji karo laivų
Smarkus
lietus
trukdo
aveju
tuojau
bus
"užšaldy
Paskutiniuoju metu IRO rikos valdžia
Klaipėdos
grupė turės "Yoke" vardą į v i a c i j o s veiksmus. Kariški rybos aktas butų tik fak
tos"
maisto
kainos
dabarti
smarkiai mažina savo tar krašto lietuvius laiko Lie
ir susidės iš didelio lėktuv taikiniai Seule ir persikėli tiškos padėties įteisinimas,
lešmininkai
Prašyti
niame
jų
aukštyje
ir
kainų
nautojų skaičių. BALFo į- tuvos piliečiais ir jiems įnėšio, 2 sunkiųjų kreiserių mo priemoniųi per Han upę ko, matyti, siekia Amerikos
bei
gamybos
kontrolė
bus
galiotiniai ir pageibinis per- važiuoti į JAV nedaro kliūir 9 naikintojų. Laivai yra bombardavimas turėjo būti vyriausybė, nes juk visa ak
Nutraukti
Streiką
įvesta
tuo
pačiu
planu,
ku
monalas ligi šiol atlyginimą čiųt, gi IRO, kuri rūpinasi
vakarinio kranto bazėse ir atliekamas radarui pade cija Korėjoje vyksta UN
CHICAGO,
liepos
3.
—
ris
veikei
pereito
karo
metu.
gaudavo iš IRO, nes BALF- tremtinių emigracija, jiems
ruošiasi tuoj išvykti, o kai- dant surasti taikinius, nes vardu.
Sąryšy
su
Korėjos
įvykiais
Gyventojai
raginami
ne
as dirba tremtinių emigra nepadeda. IRO centras aiškurie gal jau ir išvyko.
vyriausybė
per
tarpininka
krauti
neprotingų
atsargų,
matomumas buvo labai blo
cijos ir šalpos reikalams, kinasi, kad tokie yra IRO
• Siaurės Korėjos vyrams gas,
i
P. Korėjos Nuostoliai
taigi yra tiesioginis IRO nuostatai, kurių IRO cent- vimo įstaigą paragino AFL kad dirbtinai nepakiltų mai
ir
moterims
tarp
18
ir
36
uniją
baigti sto kainos, kas pasunkintų
talkininkas. Girdėt, jog nuo ras negali pakeisti. Tie iešmininkų
U. S. Kariai Jau Atvyko
metų
paskelbta
mobilizacija
Per Peipingo Radiją
streiką
prieš
5
vakarines
ir
maisto
taupymo
programos
liepos pradžios IRO etatų nuostatai, kiek jie Mečia
| Frontą
TOKIO, liepos 3. — Per
mažinimas žada stipriai pa Klaipėdos krašto lietuvius, vidurvakanines ga'fežinkeuų įvedimą.
Liepos 4 d., antradienį,
U.
S.
sausumos
kariuo
bendroves.
Streikas
tęsiasi
Prekybininkai
praneša,
Kinijos komunistų radiją iš
liesti ir BALFą. BALFo yra labai neaiškūs ir juos
"Draugas"
neiišeis
ir
"Drau
menė su sunkiaisiais gink Peipingo skelbiama, kad
kad pirkimo panika yra jau
pirmininkas žada dėti vi galima visaip interpretuoti. ištisa savaitė.
—
prasidėjusi. Ypač padidėjęs go*' raštinė bu s uždaryta lais ir amunicija gabenami pereitą ketvirtadienį prie
sas pastangas, kad IRO į- BALFo pirmininkas mano,
visą dieną.
iš Japonijos Korejon lai Han upės į pietus nuo Seu
gaiiotinių ir pagelbinio per jog reikia daryti visu s gali ją, kurie ne dėl savo kaltes automobilių pirkimas.
vais ir transporto lėktuvais lo šiauriečiai visai sunaiki
sonalo skaičius nebūtų su mus žygius, kad tie neaiš išemigruoti negali. Dabar
į Pusan uostą, iš ten trau nę dvi pietiečių divizijas—
mažintas, arba sumažini kūs ir nelogiški nuostatai jie pervedami į vokiečių ūktiniais ir sunkvežimiais daug užmušta, daug sužeis
mas būtų labai nežymus, būtų pakeisti. BALFas da kį. BALFo pirmininkas ma
skuba Taejon link,, kur yra ta ir apie 3,000 paimta į
nes su keliais žmonėmis ne rė žygius pas JAV atstovą no, kad šitos rūšies žmonių
—Dr.
K.
Fuchs,
sovietų
atominis
šnipas,
nuteistas
ka
gen. MacAr nelaisvę. Iki to laiko jau
įmanoma aptarnauti emig prie JT, kad spalių mėn. se palikimas Vakarų Vokieti lėti 14 meru, iš Londono kalėjimo pervežtas į kitą vietą, j gpasitraukęs
į
į
į
į
Korėj08°
fronto sta- esą * 'išlaisvinta" 500 Pietų
racinius reikalus. BALFui sijoj tie nuostatai būtų pa joj nėra geras ženklas: Vo Greičiausiai sąryšy su Korėjos įvykiais.
Korėjos vietovių; paimta 10
bas.
padaryta skriauda atsiliep keisti. Tuo reikalu Ameri kietija turi daug savo pa
—Pakistano
mlnisterisf
pirmininkas
sutrumpino
savo
Apie Jcariuomenės judėji patrankų, 13 antitankinių
tų į IRO emigracinius pla kos valdžiai turėtų įteikti bėgėlių, kai kurie iš jų ank buvimą Amerikoje ir per Londoną skuba namo. Šiandien
sčiau
buvo
vokiečių
perse
mą fronto link nepraneši- pabūklų, 56 kulkosvaidžiai,
nus. Kan. prof. J. Končiui memorandumą ir Lietuvos
jis
dar
turi
pasitarimą
su
Anglijos
ministeriu
pirmininku.
birželio mėn. būnant Žene min. Washingtone P. Žadei- kiojami ir toliau nenorėtų
—B-29, lydimi Australijos naikintuvu}, bombardavo nejama, bet jau yra visi da 5,000 šautuvų ir 2 tankai.
būti
vokiečių
globoje.
IRO
viniai spręsti, kad tam tik Bet yra žinoma, kad P. Ko
voje IRO centre buvo pa kis.
vieną
didelį
strateginį
aerodromą
šiaurinėje
Korėjoje.
centre kai kurie vadovau
ras skaičius U. S. karių yra rėjos kariuomene tankų ne
reikšta, kad po žydų BALPadarę
didelius
nuostolius
visi
lėktuvai
grįžo
į
savo
ba
Trečias klausimas, kurį jantieji žmonės taip pat ma
Fas atliko pačius didžiau
zes. Ant Seulo numuštas vienas Sovietui Rusijos lėktu Seulo fronte su tankais, ar turėjo.
BALFo
pirmininkui
teks
no, kad hard core tremti vas su oficialiais sovietų aviacijos ženk'ais — skelbia tilerija, prieštankiniais ir
sius emigracinius planus ir
ginklais.
KALENDORIUS
jis yra pirmaujantis IRO gvildenti IRO centre Žene nius iš Vokietijos reikia iš paskutinis gen. MacArthuro komunikatas. Dd šiol U. S. priešlėktuviniais
voje
—
Vokietijoj
pasilie
vežti
ir
apgyvendinti
kituo
Liepos 3 d.: Šv. Ottonas.
kariškos pajėgos Korėjos operacijose neteko 12 įvairių Vi s daugiau jų ten permeta
talkininkas. IRO centras
kančių lietuvių reika%LS. se kraštuose. Nelaimė, kad lėktuvu.
mą, nes visomis jėgomis no Senovės: Lingis ir Bijotė.
pareiškęs pageidavimą, kad
Pagal
surinktas
žinias, niekas jų nenori priimti.
Liepos 4 d.: U. S. Nepri
—Pijus XII pareiškė viltį, kad pasaulis bus apsaugotas rima sulaikyti raudonųjų
BALFo veikla išliktų nepa2,000—3,000 lietuvių iš Vo- Gerą pavyzdį parodė Nor nuo karo nelaimės ir atsakingi tautų vadai neišduos tai-! slinkimą ir kaip galima grei klausomybės šventė.
liesta. Dabar BALFo pir- f'"^"
, 1 ^ ?
au
vegija, Danija Švedija ir kos tikslų. *
ORAS
l
^
pereiti į puolimą irpamminkas
* ^ , ^ ir
;„ Jdarys
.
l i e j o s negalės išemigruo- Airija. BALFo pirm. nori,
m i ^ w . . Ženevoje
bi. Laimingu atveju tas
Dalinai debesuota, šal
— U. S. karo departamentas jau sudarė vieną, vadovy- sukti juos atgal.
visug galimus žygius, kad skaičius gali sumažėti ligi kad galimai daugiau hard bę oro apsaugai visame krašte tvarkyti. Pavojaus valan
Šios savaitės vidury tiki čiau,
j
IRO etatų mažinimu fcALr, i,5(x>_3,000. Šitie žmonės core kategorijos lietuvių} dai išmušus, visa priešlėktuvinė artilerija pereis jos ži masi turėti Seulo fronte pa
Saulė teka 5:21, leidžiasi
galėtų
patekti
į
Airiją.
Fo nesužalotų, nes dideli e-1 sudaro hard core kategori
kankamai kariuomenės ir 3:29.
nion.

Nauja Laivyno Grupė \ ^ Z ^ V t T ^ ^ ^ ^
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS,

s

PASIŽYMĖJO JAUNAS ŽAIDĖJAS

PAS MŪSŲ NAUJAKURIUS

KAUNO PREKYBININKAS CHICAGOJE
Tremtinių tarpe Chicago- j gimnazijos vadovybes, mo
ję įsikūrė buvęs Nepriklau- •• kytojų ir mokinių tėvų, nes
somoje Lietuvoje žymus pre- jis aprūpindavo mokinius
kybininkaa ir verslininkas! visa reikalinga rašomąja
Domininkas Jurjonas su šei-1 medžiaga, kuri tais laikais
m . Dauguma kauniškių pri- į vietos rinkoje sunkiai buvo
simename Vytauto prospek gaunama.
to ir Laisves alėjos kampą,
Jo paties duktė Gailuti
kur buvo gražiai įrengti Jur- lanke tremties mokyklą ir
jono prekybos namai, bet joje baigė 7 klases, gi atvy
žiauri bolševikų okupacija kusi į Dėdės Šamo žemę su
viią turtą atėmė, o Jurjoną pasišventimu tęsė mokslą ir
paliko be cento.
šiais metais birželio 4 d. baiNeaorėdamas būti išvežtu'gė Sv. Kazimiero Akademiį Sibirą, 1944 m. drauge su'ją Chicagoje. Taigi viena iš
kitais tautiečiais pasitraukė pirmųjų tremtinių bus įs ; gi
iš Lietuvos ir apsigyveno jusi Amerikoje gimnazijos
vakarų Vokietijoj. Gyvenda baigimo pažymėjimą.
Taip pat Jurjono sūnus
mas Wuerzburgo lietuvių
stovykloje, Jurjonas taip pat Pranas baigė piešimo mo
nepamiršo savo aknato — kyklą. Šią dvigubą šventę
prekybos. Ypač daug padė Jurjonų šeima atšventė bir
kos Jurjonas nusipelnė iš želio 24 d. nuosavame name.
— J. Jūrele
buv. Wuerzburge lietuvių
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D u o d a m a i mėty
OaranUJa.

X-G SOLI V A R B A T A No. 2 —
(fl.aft) — sėkmingai rartojama
nuo
reumatinio,
arthritis
bei
lumbago daugelio dėkingu žmo-

VViscansino Amerikos Legijono surengtose beisbolo pirmenybėse
ypatingai pasižymėjo Roger Drewiske. Nors jis yra tik 14 metų.
turi 6 pėdas ir 3V2 colio ūgio ir svejia 175 svarus. Tačiau su
didžiųjų lygų komandom sutarties jis dar nepasirašys, nes
ruderų turi stoti j aukštesniąją mokyklą.
(Acme)

LAlayetto

....

kLkurium uždavinius rau- kimo, kad būtų išrinktas kas I Teroras
Iš tikrųCekoslova^ik)0)e
šaltinių sužinota,

nors kitas, ne tas, kurį nu kad jau kuris laikas, kai ypa
tingu žiaurumu persekiojami
mato vadovybe.
šios tiranijos centruose at- S i a Fp t o s Mokyklos
JAV-se M ^a T (Vkoslova Tos vienuolvJ
skleidė jam tikrąjį komuniz|f
CeKoslovaKijos vienuoly
mo veidą Jis metė tarnybai Komunistai turi slaptas nai. Sužinota, kad tėvai domi
Kremliaus diktatūrai, liko ! mokyklas JAV-se, kur kur- ninkonai neseniai buvo brukataliku, dabar dėsto ekono-isas tęsiasi nuo šešių iki kaliausiu būdu suimti, susoraudono-

m i j ą j ė z u i t ų F o r d h a m o uni- • d e š i m t i e s s a v a i č i ų ir k u r i o s e dinti į s u n k v e ž i m i u s ir i š v e ž -

20.000 Degančių 2vakių

St. Paul, Minn., įvyko ma
sinis Šv. Vardo Draugijos re
liginis pobūvis, kuriame nak
ties metu 20,000 dalyvių už
žibino žvakes,- sudarydami
ypatingą nepamirštamą vaiz
dą.

Ofiso

Senlnnsla Lietuvių
Krautuvė Brtgbtoa P a r k e '
įsteigta i m
metalą

Užsisakykite 'Draugę

7-1884

VAL.:
K&Sdiea nuo 2:00 Iki S:00 vai.
Treclad. ir Sekmad. tik susitarus.
TeL:

Ofiso. OR.«-4020, ras. H1.&-1540

Dr. Alexander J. Javois

TeL:

Ofiso OL.2-8662,

YA.7-8283

DR. STASYS BUDRYS
DR. MILDA BUDRYS
VAL.

2-5

Ir €--8. sestad. 2 - 4

(JOVAJ&AS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAfi
2428 Weat Marq«etle Bd.
VAL:
Nu© 2—4 v. p.p. ir T—t vak.
Trečiad.. ir Sestad. pagal sutarti.

DR. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4646 S. A&hland Ave, Chicago

DR. Z. DANILEVIČIUS

VAL
tad.
TeL:
Jsl

p.p.

N u o 2 — i i r t — 8 ; trečlad., ses
ir Sekmad. tik pagal sutarti.
Ofiso TA.7-4787, rea. PR.4-1»30
neatsilieps viršminėti telefonai
šaukite.: MIdway 3-0001

Tel.: O f i s o W A . I - S 0 M , Rex.CO.4-l 187 Tel.: Ofiso CA.f-0257, rea.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
10748 So. Michigah Ava.
VAL.:
(išskyrus Sestad. ir Sekmad.)
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. Šeatad. priima tik pagal susitarimą.
Rezid.: 10838 So. Wabash Ave.

DR. P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted Street
ReakL M a o 8. A r t ė j a u Ave.
VAL.: 11 v. ryto iki 2 p.p.; <—t y. vak.
TeL:

Ofiso \ 1.7-65*3, rea. R E . 7 - 7 S M

Tel.: Ofiso YA.7-5557 Rez.RE.7-4000

DR. BIEZIS

DR. FRANK C. KWWN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 vVeat Cermak Road

(KVIKČINSKAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1651 We»t 47th Street
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2
vai. Ui 4 v. popiet. N u o 7 v. iki 8:30
v. v. Išskyrus treclad. ir sestad. vak.
Tel.: Ofiso YA.7.0564 Rea. MI.3-2880

DR. CHARLES SEGAL

•

Vlrgtnia

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4204 Archer Avi

Kai n u o skaudančių kojų Jau
čiatės senas. U i Stanis kojų v o 
nia pagelbės, k a d norėsite n e t
soktLIt

CMICAGO 8, HJL
Dept. D.

telefonas

DR. AL RA6KUS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI
5946 W. Cermak Rd., Ck*ro, BL

Z. G. STANIS
60MPANY
2822 ARCHER AVE.

Dr. Edward B. MURASKAS

S-M17

N A U J A S — K A I P STEBUKLAS
Stanis — "8 in 1" kojų gydymas.
Vėsina ir palengvina "sekundė
mis"
pavargusias, degančias, pa
tinusias Ir skaudančias kojas.

Didelis, pusės svaro gabalas,
tiktai už 75c. siunta apmokėta.
Speciali pasiūla, S gabalai už $2.00
Ateikite arba atsiųskite ' money
order". Gaunama geresniose a p tiekose ir Wieboldt krautuvėse.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VVeat Marąuett* R4.
V AL.: Nuo 2 iki 4 pop.; ( iki i vak.
Ir Treclad. pagal sutarti.
Tel.: Ofiso GR4-1&21 Rea. RE.4-MII

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1
iki 4 ir nuo 7 Iki t v. v. i s s t a d . nuo
2 iki 4 • . Treč. — pagal susitarimą.

STANIS Analgesls S A L V E —
($1.00) — duoda STEBĖTINUS

DR. J. PRUNSKIS

DR. F. C. WmSKUNAS

4102 Archer Avenue

PLATINKITE "DRAUGĄ'
Z-O SOLIU AUBATA No. 17—
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata feikia
greitus
rezulta
t a s skilvio ligose. Puikiai liuoauoja vidurius, juos sunormuoja.

Tel.: Ofiso PR.6-«44# Rex. RE.4-1160

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
5452 South Kedzie Ave.

(prie Mosart l a f e t a i

arthritis, reumatizmo skausmus,
raumenų
įtampą,
kosėjimą,
su
šiomis slapiomis formulėmis, ku
rios ėjo iŠ kartos | karta. Sudėtis
grynu sotfu. duagehs Ju yra re
tos ir brangios.

lių (remtyje. Jie laukia Uvo pa
ramos. Pagelbėk jiem*. Pasiųsk
nors kuklią auką:
United Uthuanian Relief Fund of Ameriam, Inc., 100 Grand St, Brooklyn 11. K. Y.

JOHN As KASS
Tei

Buvusio Raudonųjų Dienraščio Redaktoriaus Pareiškimai

Bet tas buvimas

I

Specialisto.

mummm— 1—

donajam špionaie.

Tikras patriotizmas natūra- |°
liai turi būti pagrįstas religiniu TURIME DIDELI
principu. Netikiu ateistais. Jie
netiki Dievu, aš nepasitikiu PASIRINKIMĄ:
jais.
/
DEIMANTU.
LAIKRODŽIU,
«— A. />ajr.ai įuora
BRANOENTBIi

BAIKITE SAVO
KANČIAS

K | Patyrė Dešimtį Metu Būdamas Komunistu

Louis Budenz yra įdomus sovietų pasiuntinybės perso
žmogus: dešimtį metų išbu-Įnalu (p. 81).
ves komunistų partijos va- j Komunistų partijos vidaus
dovaujančiuose pos t u o s e gyvenime nėra jokios demo
JAV-sef redagavęs jų dien kratijos. Budenzas rašo:
— Per dešimtį metų bū
raštį "Daily Worker'\ dalyvaves jų vadovybės slaptuo-j damas komunistų partijoje
se Dosedžiuose ir net atlikęs aš nemačiau nė vieno atsiti-1

Pirmadieni*, liepos 3, 1050

VAJ*: 1—2 popiet. Ir 7—t v. vak.
Trečiad. ir S«kmad. ofisas uidarytas
Sestad. tik nue 1—S vai. popiet
3341 W. M T H PLACE

i. B. C. BRUŽAS
DANTISTAS
VALANDOS: 1A iki 2
Trečiadieniais tik susitarus
400S Archer Avensjo
Truputi j rytus nuo Galifor
TeL T
Y Arde
7-7tTS
A

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S
versitete New Yorke ir jau | dėstytojai dažnai būna as- ti nežinoma kryptimir Bizan
4740 So. Ashland Avenue
^
3E
(antras aukštas)
parašė antrą knygą, pava menys, specialiai paruošti tinio rito vyskupas Petras
Povilas
Gojdic
iš
Presov.
yra
OTISO VAL.: N u o 10 iki 12 v. ryto,
raudonuosiuose
institutuose
DR. I. L MAKAR
dintą "Men Without Faces '
STASYS LITVVINAS SAKO:
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:20
,.,,
Maskvoje. Chicagai tokia dingęs be žinios, o visi kiti
v. v. Sekmad nuo 10 Iki 12 v. dieną
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Penktoji Kolona
aukštieji
dvasininkai
yra
11750 So. PameM
slapta komunistų smogikų
TAI GERIAUSIAS LAIKAS
E m e r g . Tel. K E d z i e 3-28S8
TeL:
F111 man 5-S2T7
VALANDOS:
pagal*suaitarimą
Cia jisai atskleidžia, kaip mokykla kurį laiką touvo Ke- praktiškai kaliniai.
PIRKTI VISOKIOS BŪ6IES
DR. EMILY V. KRUKAS
Raudonųjų
teroras
tačiau
labai slaptas, konspiratyvus | noshoje, Wisc, vehau -~
GYDYTOJA m
CHIRURGE
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS
DR. VAITUSH, Opt.
4 1 4 6 A r c h e r A v a . , C h i c a g o , UI.
yra komunistų darbas J. A. \ perkelta j Chicagą. Dabarti- nesiriboja vien asmenų per
TeL LAfayetif 3-8210
Stogams Reikmenys — Insuluoty Plyty-Išvaizdos Sidings
V-ae. Niekados joks pašali- n i s n i i n 0 l s komunistų va- sekiojimu, jis reiškiasi taip
VAL:
pirm., antrad., ketv., 12—2:20
— Langy — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos —
ir «—8 vak., penkt. ir šest. 12—2:30
nis laikraštininkas nėra [lei das Claude Lightfoot mokėsi pat šv. vietų išniekinimu ir Į
Varnitio — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų—
6234 Archer Road, Argo, Dlinote
Hardvvare — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios
(LLETUVBS)
džiamas į komunistų parti tokioje mokykloje, kai joje sunaikinimu. Yra nemaža at
Ttel. S u m m i t 1580
Uūšies
Insutiacijos
Materiolo
—
Šturmo
Langų
—
Kom
dar
dėstė
Budenzas.
SS
met^i praktikavimas
sitikimų,
kad
bažnytiniai
in
VAL:
pirm. antr ir ketv. t — i v. v.
jos suvažiavimus.
binacijos
Darų
—
Wallboard
—
Plaster
Board
—
Vamz
trečlad., penkt., ir sestad. 3 — t v. v.
Tų mokyklų studentai pa dai yra profanuojami arba,
Palengvina akiu įtempimą, kuris
džių Ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite!
Viską pažinęs Budenzas prastai registuojasi netik- brangesnieji, pasisavinami.
priesastimi galvos skaudėjimo, svai
DR.
P.
ATKOČIŪNAS
APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI
gimo, skaudamą akiu karst), atitai
taip apibūdina komunistų rais
vardais.
Išlaikomas Kai kur net Švč. Sakramentas
DANTISTAS
so trumparegystę ir tollregystf. Pri
rengia teisingai a k i n i u * Visuose a t 
1446
So.
49th
Court,
Cicero
partiją:
griežtas konspiratiškumas. yra išniekinamas.
U
CARR
MOODY
LUMBER
CO.
sitikimuose
egzaminavimas daromas
VAL.; Antrad. Ketvirtad. Ir Penktad.
Trukdomi
taip
pat
religi
su
elektra
parodančia
mažiausias
nuo 10—12 ryte; 2—€, 7—0 vak.
• ^ T J L ^ l t
Maskvos Pinigas Ir
STASYS LTTWINAS, Prez.
klaidas, speciale atyda kreipiama į
niai patarnavimai. Net miru
3 1 4 7 S. H a l s t e d S t , C U o A f o
mokyklos vaikus.
Kremliaus Tiranija
sienio diktatoriaus
žinioje,
8039
S.
HALSTED
ST.
TEL
VICTORY
2-1272
VAL.:
Pirmad. Treč ir fieit 2—1 p.p.
gaunanti
pinigines pašalpas
siems neleidžia pareikšti pa
KREIVOS A A Y 8 ATITAISOMOS
VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto iki 6-tos vai. vak.
Tel.:
Ofiso
P
R
.
•-333S,
res.
VI.
7-3431
VAŽIUOJU I NAMUS
Kominformas
nori,
kad
iš jo, visada susinkanti su
skutinę pagarbą. Taip pa v.,
Sestad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet
Daugely atsitikimu akys atitaisomos
DR. A. JENKINS.
jo nuomone, dievinanti jį, komunistų partija kiekviena kai mirė Budejovice general
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma
3R GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 Sosrth Ashlaod Avesne
vadovaujama jo agentų, ne me krašte išsilaikytų savo vikaras, valdžios agentai da
LIETUVIS GYDYTOJAS)
YArd*, 7-137S
sutinkanti į savo gyvavimą lėšomis, bet reikale Maskva rė visokeriopus trukdymus
VAL»: nuo 10:SO ryto iki T:I* vak2500 Weet SSrd Street
įsileisti demokratinių pradų gausiai per savo įgaliotinius laidotuvių iškilmėse. Jie net ^
^ , VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:10 seštad. Iki € v.v. Sekmad. pagal su
iki 9 vak. sestad. nuo 2—4 popiet. sitarimą. Trečlad. ofisas uždarytas.
VIENINTELIS UETUVUJ
— tai juk nėra teisėta politi- pinigą pila (plg. pus. 108). mirusio kūną išgabeno į kli
Trečlad. ir Sekmad. uždaryta
Klausykite ką sako
nė partija, Tai penktoji kotoBudenzas pažino niką, neva autopsijai. Taigi
Egzaminuoja
Telefonas: R E l i a n c e 6- Į S U
Pritaiko
RADIO PROGRAMA
Akis
Akinius
na. Ir tokia yra
Stalino
su,
.
.
,
,
\
.
yra
'komunizmą ir dabar 'visam raudonojoje "demokratijoje"
DR. WALTER J. KIRSTUK
.i J. J. SMETANA. JR.
kurtoji JAV-bių komunistų pasauliui skelbia:
net mirusieji neturi ramybės
PHISICIAN and SURGEON
Vanagaitis. Jo darbą
OPTOMETRISTAS
( Lietuvis Gydyto jas >
partija (pusi. 49).
Tiems, kurių sąžines suterš
tęsia
L.
Vanagaitiene
3925
West
59th
Street
AJaMV
SPECIALISTAS
— Sovietų konstitucijoje tos ir kurių rankos kruvinos,
VAL.:
2—4 popiet. Į l H
1.31
Pasiruošimas Sabotažui
1801 So, Ashland Avenue
garantuota kalbos laisve, o ir mirusieji yra pavojingi.
tais.'Trečlad. pagal sutarti.
TranaUooJama KASDIEN 18 m.
•AL.:
Pirmad., Antrad. Kevirtad.,
Per eilę metų dirbdamas milijonai žmonių tenai lai
Penktad, 8:10—13; 1:30—S v. v.
Tel.: Ofiso Y A. 7-1106. ras. DA.6-112S
TreCiad. uždaryta, Sestad. 9:30 iki
komunistų centre Ameriko komi koncentracijos stovyk Karalius Leopoldas
DR. J. GUDAUSKAS
12; 1:30 iki 5 vai. vak.
CAnal S-0&23.
Piatt Bldg.
je, Budenzas įsitikino, kad lose dėl to, kad jų nuomonė
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
6
PROGRAMOS
SAVAITSJB:
Pas
Popiežių
T
756 VVeat S5th Street
čia viską nulemia Stalino as politikos ar mokslo klausi
Kiekvieną vakarą . . . . » : i 0 ral.
(
k
a
m
p
a
s
Halsted
ir
35-tos
gatv.)
Pijus
XII
priėmė
iškilmin
Sekmadieniais . . . . ! : • « vai. p.a.
meniškų pasiuntinių žodis. mu buvo skirtinga nuo ofi
DR. 6. SERNER
VAL.:
I—4 ir 6:30—8:10 p.p. kas
goje
audiencijoje
Belgijos
ka
cialiai
paskelbtų.
Sovietų
Są
dien.
Atidarą
treclad.
ir
sestad.
Ket
£a«vlrtadl«nlals
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Budenzas paliudija, kaip
virtad. ir priešpiet, tik susitarus.
ralių
Leopoldą
m
.
Jo
švente
SS metu patyrimas
jungos
nariams
—
valsty
aistra Programa . . 1 Ikt • v.v.
rūpestingai komunistai sten
Rea. 3247 S. E M E R A L D A V E .
Tel. YAros T-IS2S
giasi įsprausti savo agentus bėms — paskelbta apsi- nybė kalbėjosi su juo pusę
Kaadian pasaulines Ir vietines t l n l o a — I vai rOs Įvykiai lietuviškam©
Tel.: Ofiso HE.4-&S4S, rea. HE.4-2324
Pritaiko
Akintus
gyvenime.—Blsnlo firmų, pranešimai.—Lietuviška muaika—dainos.—
į karo pramonei svarbias sprendimo teis§ ir laisvg pa- valandos. Po to priėmė žmo
Kreivas Akla
Paskaitos. Visais reikalais krelpkltas:
DR. PETER T. BRAZIS
Ištaisa
pozicijas, kad kilus ginkluo- j sitraukti iš sąjungos. O vis ną princesę Rethy ir visus ki
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Ofisas Ir Akiniu Dirbtuve
6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, UJU
tam susirėmimui su Rusija j dėlto trys iš tų respublikų po tus palydovus.
S401 So. Halsted Street
6757 So. VVestern Ave.
Telefonas — GRovehill 6-2242
K a m p a s 34th Street
VAL.:
Treclad. ir deštad. pagal su
jie atliktų sabotažo veiks- antrojo pasaulinio karo buvo Leopoldas III atvyko į Ro
sitarimą; kitomis dienomis nuo
V A L : nuo 10 Iki t. nuo C iki t. Tre
mą
kaip
maldininkas.
visiškai likviduotos.
Pati
#
3 iki 4 p o p i e t 7—9 vakarą.
člad. nue l t — 1 3 . Sestad. l t — i p.p.
mus.
Maskva apie tai paskelbė.
Direktyvos Iš Sovietų
Ambasados
Pagalba Sergantiems
Ar Jūsų Inkstcd Gerai Dirba?
Amerikos, kaip ir kitų
lustai prašalins tl ergaanuno ragStls Ir aerslksJlnT A I P 8MARK1AI APOA TURTO IR TAITFTTOJAIS? Tod*l, kad pas m u s kfekJAV ir Kanados katalikai
krmštų, komunistų partija
gą Šlapumą- Jei jis netvaskoje, nuodinga materija
•tpoo taupytojo indeliai yra pslnai apdrausti iki $5.000 by an agency of the United
lieka kOne Ir jOsų krauluje. Jei t u H t T s u n k u m o
veikia glaudžiame ryšyje su pereitais metais pastatė 32
States G o v e r n m e n t . . Todėl, kad pas mus valdyba Ir direktoriai darbščiai Ir g a 
ansisląpintį, jei a a M f t dasnal U H t ksltSa, Jei galva
biai veda bisnj Ir Išmoka aukštą dividendą s a v o t a u p y t o i a n i s . . . Todėl, k a d tofiss
sovietų pasiuntinybe. Buden naujas ir žymiai praplėtė se
svsigsta, nugara skauda, tauftata n u o v a r g i M Jiau
m u s patarnavimas
yra m a n d a g u s ir teisingas. P e r I94S m e t u s pas m u s pradėjo
paakiai patins, vartokit .
*"
• * ^
ton >yino
INSLJRED
P*,"^
*
a c e o u a t s vldT i.SOO ypatą, o turtas per tą laiką paaugo viri
zas liudija, kad komunistų nąsias ligonines ir ligonių
1.000.000 dolerio. Dabar mūsų stirtas siekia arti 5,000,000 doleriu.
MEDIKALISKV SOLIU AJRAAT4 SAKTTAS N a Į S I
vadai gauna instrukcijas ir globos įstaigas, kurių dabar
Mes kviečiame kaip vietinius, taip Ir tolimesidua lietuvius: padekite savo pintKaina 31.10 su parsiuntimu. M S S Ų m ėdikai lėky salių
informacijas iš sovietų kon katalikai abiejuose kraštuo
C l s k S ? nKn?urf5£ l * m a * k * J f l n a * , l l , * , į t a i g o j . . . P a s m u s galite taupyti Ir per
arbata >ra ekspertų sudaryta remiantis Ilgu m e t ų pa
sulatų ir ambasados. Ypa se turi 1,461. Jose gydėsi
tyrimu. Rašykite Ir pinigus prisiuskite,
tingi įsakymai iš Maskvos 175,000 pacientai. Jų išlaiky
8 A N I T A S Hr.RRM
atsiunčiami šifruotomis te mui pereitais metais reikėjo
6284 SO VVESTERN AVE.
Tei. — GRovahJU 8*7575
J. PAKEL. Pr^ident.
1136 Mllsnuikee Ave.
Chlesjgo 12, ŪL
legramomis, pasinaudojant pusės bilijono dolerių.

i
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Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

REZERVUOKITE LIEPOS (JUIY) 9 DIENA, 1950 M., TĖVU MARIJONU STATYBOS VAJAUS PIKNIKUI, VYTAUTO DARŽE!

DIENRAŠTIS pRAUGAS, ČHlCAGO, ILElNOlS

Pirmadienis, iiepoa 3, 1050

D R A U G A S

Kampanija Prieš Valstybės Sekretorių

TJHE UTHAUNIAN DAILY FRIEND
«W4 8. Oakley Ave., ChJca*o 8, M. Tet Vli-tfnia 7-fi644»; 7-6641
Untere-d aa 8#con<1-Cla*s Matter March Si, 1»1« at C h l o r o ,
Un<W the Act of March S, 1*79

Illlnota

siihsiTiiuion Raten:
M e m b e r o f t h e C a t h o l l c Pr«»sw Asa'n
$?.f>0
per
y*»ar outstdi* of Chloairo;
Publiahed daily, - *>xo«»pt Hun.l.iys.
$8.00 per yfar in Chioafro ft Cicero
by t h e
$7.00 per year in Canarfa,
U t h u u n i a n Catholtc Pr^aa Society. Foreiarn $10.0© per year.
S men.
Prenumerata:
Metama H "let.
ft0
ū
$2.50
Chieacoi Ir ClccroJ
>8***
$2.1$
Kitur JAV Ir Kanadoje
$7.00
$4.oi>
$2.90
U * a i e n y J e
$10.00
$5.50
Skelbimų kalnoa prlalunčlamoa *a*w. praSyma

1 mln
$0.90
$0.80
$l.l»0

Nepriklausomybės Šventes Proga
Kai 1826 m. Jungtines Valstybes minėjo nepriklau
somybės 50 metų sukaktį, Vašingtone buvo didelės iš
kilmės. J jas buvo pakviesti trys likę gyvais Nepri
klausomybės Akto signatarai — John Adams (jau bu
vo sulaukęs 92 metų amžiaus — antrasis U. S. prezi
dentas), Thomas Jefferson (84 m. — trečias preziden
tas) ir Charles Caroll (89 m.). Kiti 53 signatarai jau
seniai buvo išmirę.
Du iš šių trijų signatarų — Adams ir Jefferson kaip
tik mirė tą pačią dieną (1826 m. liepos 4 d.), minint
50 metų nepriklausomybes sukakti, tuo pačiu lyg ir
norėdami pabrėžti tos dienos ypatingą reikšmę ir savo
vaidmenį Jungtinių Valstybių istorijoj.
(Ta proga norisi priminti, kad ir lietuviui tautos
patriarchas ir Nepriklausomybės Akto garbingas:s sig
nataras Dr. Jonas Basanavičius mir? Vilniuje Lietuvos
nepriklausomybės šventėj 1927 m. vasario 16 d.).
Jdomus yra Jeffersono laiškas, kuriuo jis pasižada
atvykti į U. S. nepriklausomybės 50 metų sukakties
minėjimą. Tarp kitko jis rašė: "Kaip puiku bus vėl
sutikti tą negausingą būrį žmonių, kurie prieš 50 me
tų prisidėjo prie mūsų drąsių ir abejingų pasirinkimų,
kada turėjome spręsti pasiduoti, ar kardą imti į ran
kas; ir su jais drauge, po 50 metų patyrimų ir gero
vės, džiaugtis tuo faktu, kad mūsų broliai piliečiai už
gina mūsų padarytu? nuosprendžius".
Ta;gi, 1950 m. liepos 4 d. — Nepriklaumybės Dieną,
kiekvienam amerikiečiui pravartu pagalvoti apie to
kių pionierių, kaip Vašingtonas, Adams, Jefferson ir
kitų nuosprendžius ir visas tas teises ir privilegijas
taip ryškiai Nepriklausomybės Deklaracijoj pabrėžtas.
Pravartu yra pagalvoti ir apie tai, kad šiandien yra
dedama didžiausių pastangų sugriauti krašto nepri
klausomybę, suardyti demokratinę santvarką ir pa
vergti žmones taic,^ kaip jie yra pavergti Sovietų Ru
sijoj ir jos satelitiniuose kraštuose. I? to turime padarvti tinkamas išvadas ir stipriai stovėti savo valdžios
užnugaryje ginti didžiausią turtą — laisvę, kurią ga
rantuoja mums Nepriklausomybes Deklaracija.

Politikos Įdomybės
Ohio valstybės gubernatoriaus Frank Lausche (de
mokrato) pareiškimas, kad jis gal balsuos ne už savo
partijos kandidatą senatorium, bet už respublikonų va
dą sen. Robert Taft demokratų tarpe sukėlė ir nepa
sitenkinimo ir susirūpinamo. Šiais metais ypač yra rei
kalingas sudaryti stiprus de'mokratų frontas ir čia, lyg
ant keršto, taip didelis šulas ir taip svarbioj valsty
bėj įneša kažkokį disonansą į partijos gyvenimą.
Pravartu žinoti, kad gub. Lausche jau gana seniai
veda savotiškai nepriklausomą nuo partijos bosų poli
tiką. Ir jam ligšiol tai pusėtinai .gerai sekėsi. 1944 me
tais jisai savistoviai kandidatavo gubernatorium ,;r lai
mėjo, kuomet net prez. Rooseveltas tų metų rinkimuose
Ohio vats ybę pralaimėjo. 1948 m. rinkimuose p. Trumaną jisai, Lausche, "terorizavo", tik prieš pat rinki
mų dieną tepasisakydamas už jo kandidatūrą. Ir kai
p. Trumanas tesurinko tik tokią balsų persvarą, kokia
buvo reikalinga valstybei laimėti, jisai pats gavo 221,000 balsų daugumą.
Kaip žinoma, pačiam p. Lausche buvo siūloma de
mokratų partijos kandidatūra senatorium. Bet jis at
sisakė. Taip padarė gal būt dėl to, kad nenorėjo ar
ne'šdrįso i=eit' prie! sen. Taf^ą. Respublikonams, su
prantama, tokia politika patinka, tačiau demokratų
tarpe kelia rimto susirūpinimo.

"Trys Didieji" Ir Vokietija
Šių metų l epos mėn. pabaigoje Londone įvyks svarbi
"trijų didžiųjų" konferencija, kurioj bu? gvildenamos
Vokietijos ateities problemos. Reikia laukti ir tikėtis,
kad šį kartą Vakari: Vokietijai bus duota nemažai leng
vatų. Greičiausiai jai bus leisti steigti atskira užsie
nių reikalų ministerija ir nepriklausomai pradėti san
tykius su atskiromis užsienių valstybšinis. Galimas
dalykas, kad Vakarų Vokietijos respublikai uždės di
desnę atsakomybę savo pramonę kontroliuoti. Neabe
jojama ir apie tai, kad ji gaus balsą ir Vakarų Euro
pos gynimui planuoti reikaluose. Bet militarinių da
lykų kontrolės "trys didieji" iš savo rankų, supran
tama, nepaleis. Kilus Korėjos karui ir esant visuotino
karo pavojams, tos lengvatos duoti Vakarų Vokietijai
pasidaro nebeišvengiamu dalyku.

Vašingtone prasidėjo nauja kampanija prieš valsty
bės sekretorių Dean Acheson. Opozicija griežtesnėj for
moj stato reikalavimus prezidentui Trumanui jį pa
keisti kiiu, kompetentingesnių asmeniu. Tokiai kampa
nijai atnaujinti pagrindą davė komunistui puolimas Pie
tų Korėjos, Tai esą s tikriausias įrodymas, kad Achesono politika Tolimuose Rytuose buvo tragingai klai
dinga. Ir visam valstybės departamentui prikišamas
neapdairumas, klaidos ir komunistams nuolaidumas,
privedęs prie Kinijos pražudymo ir Korėjos karo.
Bet prez. Truman nesiskubina daryti pakeitimus.
Jis yra įsitikinęs, kad p. Acheson yra gabiausias val
stybės sekretorius, kokį bet kada Amerka turėjo. Gal
ir taip. Tik Prezidentui būtų pravartu atsiminti, kad
ir dabartiniai įvykiai tarptautinėj politikoj ir daromi
įtarinėjimai, kad 'valstybės departamente yra komu
nistinės įtakos, mažina kabineo nario autoritetą ir
pažeidžia pasitikėjimą kas šiuo momentu reikia lai
kyti svarbiu dalyku.

Apgaulingas Pasiūlymas
Prieš kiek laiko Vengrijos komunistinis režimas su
ėmė amerikietį prekybininką Robert Vogeler ir nuteisė
jį penkiolikai metų kalėti. Jį įtarė šnipinėjimu Jung
tinių Valstybių "imperializmo" naudai.
Neseniai ta pati Vengrijos vyriausybė pasisiūlė U.
S. valstybės departamentui išleisti Vogelerį iš kalėjimo
ir leisianti jam grįžti į Ameriką, jei būsianti sugrąr
žinta į Vengriją šv. Stepono karūna.
Pas ! ūlymas iškart atrodė keistas ir komplikuotas.
Jis buvo ir įtartinas.
Dabar tie abejojimai pradeda pasitvirtinti. Vengrijos
komunistinis režimas jokios intencijos neturėjęs Voge
lerį išlaisvinti. Darydamas pasiūlymus, kurių nemanė
pildyti, jis tik norėjęs patirti, kaip svarbi asmenybė
buvusi Amerikai p. Vogeler ir kaip toli būtų einama
laimėti jo išlaisvinimą.
Taigi, .gerai, kad Jungtinių Valstybių vyriausybė ne
siskubino pradėti Vengrijog* piūlomas derybas. Jos ją
pajuokai būtų išstačiusios.

Pagerbė Darbininku Vada
Bostono Kolegija (katalikų) suteikė teisių garbės
daktaro laipsnį Philip Murray, CIO prezidentui.
Patsai faktas, kad aukštoji katalikų mokykla matė
reikalo organizuotųjų darbininkų vadui teikti garbės
daktaratą, yra labai reikšmingas. Yra reikšminga ir
ta proga pasakytoji p. Murray kalba, kurioj jisai pa
brėžė, kaip didelę atsakomybę prieš tautą ir visuomenę
neša darbininkų atstovai ir kaip yra svarbu aukšto
sioms mokslo įstaigoms kuoart'ni'ausiai kooperuoti su
organizuotuoju darbininkų sąjūdžiu. Jisai pažymėjo ir
tai, kad abieji turi bendradarbiauti su valdžia ir jos
institucijomis įgyvendinti socialini teisingumą pas sa
ve namie ir kituose, mažiau laiminguose, pasaulio kraš
tuose.
Reikia pripažinti, kad Philip Murray per paskuti
niuosius kelis metus pasireiškė, kaip tikrai energingas
ir stiprus darbininkų vadas.

Vietoj Ir Laiku Padarytas Įspėjimas
Krašto apsaugos sekretorius Loui s Johnson pabara
per garsiai kalbančius apie naujus išradimus mirtariniams reikalams. Esą baimės, kad žmonės gali per daug
pasitikėti naujais militarinia's pabūklais, manydami^
kad jų pagalba lengva bus apsaugot' kraštą ir, reikale, jį apginti.
Nepaisant, kaip efektingi būtų naujieji karo pabūk
lai, yra ir bus reikalingos vyrų jėgos, amunicija, karo
laivynas, lėktuvai etc. įspėjimas, vis tik, vietoje ir lai
ku padarytas. Per didelis pasitikėjimas savo jėgomis
ar bet kuriuo karo pabūklu krizių atvejais, yra pavo
jingas žaidimas.

Norėtų Būti Vke Prezidentu

,

Senatorius Millard Tydings (demokratas iš Maryland) turįs akį vice prezidento vietai. Reiškia, jis norSti|, kad 1952 m. partijos konvencijoj jis būtų nomi
nuotas kandidatu į vice prezidentus. Tačiau Marylando
respublikonai esą tikri jį net šio rudens rinkimuose
sukirsią. Mat, šį rudenį jis bus perrenkamas U. S. se
natorium.
Chicagos L. Vyčių organizacijos nariai yra gerai pa
siruošę priimti gausingas minias, kurių laukiama lie
pos 4 d. Vytauto parke. Tai tradicinė lietuvių katalikų
jaunimo diena Chicągoje. Šiemet ji manoma atžymėti
ypatingai gražia, patriotine programa.
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- J. DAUMANTAS

"NETIKĖTI" ĮVYKIAI
PIETINĖJE KORĖJOJE
JONAS KLAJŪNAS
t

Kai kuri spauda juos va
dina netikėtais arba nueina
savo naivumu dar toliau, abejodama, ar tai savistovus
šiaurės Korėjos žygis, ar
užpakalyje to stovi Maskva.
Kuomet tarpusavyj kalba
diplomatai, kiekvienas žodis,
net intonacija, turi reikš
mės; ką gi kalbėti apie di
plomatines viršūnes, jų žo
džius ir elgesį, ypatinga1 to
kioje institucijoje kaip Jung
tinės Tautos. Maskva ten
turi keletą baisų satelitų ir
"nepriklausomų draugiškų"
Bielarusijos ir Ukrainos val
stybių.
•
•
•
Jos bandymai padidinti
savo balsus įvedant į* J. T.
Albanijos ir Mongolijos de
legacijas nepasisekė. Nuo
sausio mėn. jos atstovai boi
kotuoja posėdžius, kur da
lyvauja nacionalistų Kinijos
atstovai, reikalaudami pa
keisti juos 'liaudies Kin:jos'
a t s t o v u . Per pusę metų
Maskvos ir jos pakalikų at
stovai kartoja tą demonstra
ciją kiekviena proga. Kodėl
Maskvai nebandyti išplėsti
savo įtaką J. T. institucijo
je, juk kiekvienas jos laimė
tas balsai ten reškia ir su
mažinimą vieno balso prieš,
reiškia pakeitimą diploma
tinės misijos Washingtone
ir konsulatų.
•
•
*
Nauji "talkai", kaip juos
mėgsta rusai vadinti, šnipi
nėjimo tinkle. Aišku buvo,
kad tas sistematingas sovie
tų ir satelitų demonstraty
vus elgesys turės būti pa
remtas ir bandymais kitų
efektyvinių priemonių bei
ve;ksmais ten, kur Maskvai
atrodys tinkamiausia. Korė
ja buvo padalinta į dvi da
lis, kaip Japonija ir Vokie
tija. Gal didelės demokrati
nės valstybės tokį padalini
mą laiko geriausiu klausimo
išsprendimu. Veiksmai Ja
ponijoje ar Vokietijoje, kur
dar yra, kad ir nedidelės,
jėgos, reikštų atvirą karą,
gi iš Korėjos savo kariuo
menes atitraukė '* taikingi"
sovietai ir vėliau JAV.
•
•
*
Toji tik ką naujai atsta
tyta valstybė, pregyvenusi
komunistinį sukilimą, ir bu
vo parinkta veiksmams, tu
rintiems tikslą iš karto duo
ti Jungtinėms Tautoms du
balsus ir naują tinklą diplo
matinių bei konsularinių įstaigų. Tas tik tarp ko kito
— svarbiausia numušti di
džiųjų demokrati'jųi prestižą
Azijoje, kur ir taip jis su
šlapo.
• * *
Pasaulio politikos vadai,
informuojami savo diploma
tinių atstovybių ir karinės
žvalgybos, negalėjo nepermatyti Korėjos įvykių iš
anksto. Tai būtų atsitikę
anksčiau ar vėliau. Tokiems
įvykiams ir pasiruošimas
turi būti iš anksto apgalvo
tas ir planai žinomi: ką da
ryti ir kaip reaguoti. Ir štai/
kaip Hitleris, Stalinas pa
sirenka karatų dienų "weekend'ąi", kad įžygiuotų^4_pietų Korėją. Aišku, kad jis
nepasibeldė į Korėjos duris
ir nepaklausė, ar galima į*
eiti. Jo tikslas: "išlaisvinti"
pietinę dalį, užėmus ją su
vienyti su šiaure, ir — iš
nyksta ginčo objektas!
Namai be tikėjimo yra daug
liūdnesni kaip stalas be duonos.
—C. Delcroiz
/

i

Partizanai Už Geležines Uždangos
(Tęsinys)
Šiose kautynėse šalia vyrų lygiai drąsiai pasirodė ir
moterys. Lakūno žmona (buvusi mokytoja) per visas kau
tynes drąsiai kovėsi, pavaduodama net kritusius kulkosvai
dininkus, neišleisdama iš rankų kulkosvaidžio net tada, kai
ją per abi kojas sužeidė. Šalia jos lygiai drąsiai kovėsi par
tizane Pušelė.
Įsitvirtinusius Kalniškės miško aukštumoje partizanus
puolė dešimteriopai didesnės enkavedistų pajėgos, atžygia
vusios iš Simno. Kautynės virė kelias valandas, bolševikams,
bandant įsibrauti i partizanų pozicijas. Visi puolimai su
gniužo j kietą pasipriešinimą, kalnagūbrį nusėjant vis nau
jomis aukomis.
Tik baigdami amuniciją partizanai iš gynimosi perėjo
į veržlų puolimą ir, paskutinėmis šovinių saujomis pralaužę
gilius bolševikų žiedus, kurie supo partizanus, išsiveržė į
laisvę.
Miško kalnagūbryje amžiams liko ilsėtis dalinio vadas
Lakūnas, jo žmona, Pušelė ir didesnioji kitų kovotojų dalis.
Jų paskutinę Lietuvai maldą liaudis įamžino dainos žodžiuo
se, kurie vaizdžiai nusako šiandien žudomos tautos trage
diją:
Sese, pink vainiką Žalią,
Atnešk paslapčia,
Broli, juodą medžio kryžių
Pastatyk nakčia...

ŽIEMKELIO KAUTYNES
Sausio mėnesį Veiverių valsčiaus ribose, ties Girinin
kais Antraisiais, Kazlų Rūdos miško pakraštyje, po atliktos
operacijos bolševikai užklupo Arlausko būrj. šie partizanai
žiemos metu laikėsi mediniuose bunkeriuose.
Partizanų buvo 47 kovotojai, o puolančių bolševikų bu
vo per tris šimtus karių. Kautynės buvo kietos ir ilgos. Jose
žuvo pats dalinio vadas Arlauskas ir šešiolika kovotojų. Tik
dalinio vado drąsa, net paaukojant savo gyvybę, padėjo ne
tikėtai užkluptiems partizanams išsigelbėti, pralaužiant
tandrius apsupimo žiedus ir pasitraukiant į miško gilumą.
Bolševikų nuostoliai ir ši kartą buvo didesni.
GERCIŲ KAUTYNES
Tų pat metų vasario mėnesį kitam Kazlų Rūdos miško
pakraštyje, prie Gerčių, stiprios NKVD pajėgos, susidedan
čios iš dviejų tūkstančių vyrų, puolė bestovyklaujanėius
kapitono Meilaus kovotojus. Partizanų buvo apie 150. Da
linys turėjo įsirengęs apkasus miško kalnagūbryje, su spe
cialiais bunkeriais, kuriuose buvo sudėtos ginklų ir amunici
jos atsargos. Kautynės truko apie aštuonias valandas, su
dideliais nuostoliais bolševikams. Jų metu rusai prarado
apie 290 vyrų, kai žuvusių partizanų skaičius siekė tik 33.
Tik sutemus, partizanai paliko gintas pozicijas, pa
sprukdami į laisvus miškus.

ŠIAURĖS RYTŲ LIETUVOS
PARTIZANAI
Šiaurės rytų Lietuvos miškai, pradedant nuo Vilniaus
ir baigiant Naručio ežeru, glaudė bene gausiausius partiza
nų dalinius. Dėl to čia ir įvykdavo platesnio masto kautynių,
negu kitose Lietuvos vietovėse.
1945 metais kovo mėnesį kapitono G. vadovaujama
apie 800 vyrų partizanų grupė susikovė su stipriomis rusų
pajėgomis. Kautynėse dalyvavo dvi enkavedistų divizijos, iš
kurių kovos lauke krito apie 800 karių, žuvusių partizanų
skaičius siekė 150 vyrų. Kovos metu buvo sunkiai sužeistas
dalinio vadas. Po jo vadovavimą perėmė Žalgiris,
Po šių kautynių dalinys, atsipalaidavęs nuo persekioji
mo, pasitraukė net už Naručio ežero, pasiekdamas Gudijos
sritis. Čia jam beviešint, pavyko sueiti į kontaktą su veikian
čiais gudų partizanais. Gudai stokojo geros vadovybes ir
organizacinių gabumų. Tai jiems teikė neorganizuotų, nuo
bado besiginančių bandų atspalvį, neturinčių aiškaus poli
tinio pobūdžio uždavinių. Jie kovojo, būdami materialistiš
kai nepatenkinti esama santvarka.
Žalgiris, nuo mažens augęs gudams artimose srityse,
neblogai žinojo jų kalbą, jų gyvenimą ir psichologiją, taip
kad savo buvojimą Gudijoj išnaudojo perorganizuoti ir su
cementuoti šio daugiau plėšikiško pobūdžio judėjimą, steng
damasis jam duoti politinio atspalvio. Gudams buvo nu
šviečiamas Lietuvos partizanų susitvarkymas, veiklos me
todai ir politiniai tautiniai siekiai. Pradžioje gudams pati
ko mūsų susitvarkymas, net pavyko sudaryti ten aptiktų
dalinių bendrą vadovybę. Tačiau ši tvarka truko tol, kol
Žalgiris su savo daliniu ten svečiavosi. Jam pasitraukus į
Lietuvą, suiro ir nustatytoji tvarka. Ją sugriovė politiniai ir
organizaciniai nepribrendusios vadovybės ginčai ir aukš
tesnių uždavinių užmiršimas.

ŽEMAIČIŲ PARTIZANAI
Pirminiame partizanų judėjimo laikotarpyje, maždaug
nuo 1944 metų vasaros ligi 1945 metų vasaros, bene geriau
siai organizuoti buvo žemaičiai. Jų organizacinės pradžios
tenka ieškoti tada, kai Žemaitijoj dar šeimininkavo vokie
čiai, nuo kurių plėšikavimų irgi reikėjo patiems organizuo
tai gintis. Beveik visos Žemaitijos partizaninis judėjimas
jau nuo pat pirmų dienų tapo apjungtas "LLA Vanagų" or
ganizacijos. Šiose Lietuvos srityse bolševikų okupacijos su
laukė didžiausias Lietuvos karininkų skaičius. Jie iš karto
ir griebėsi tiek partizaninį judėjimą organizuoti, tiek jį de
rinti. Jau šiais pirmaisiais metais Žemaitijos žemė suspėjo
priglausti ištisą eilę karininkų ir kitų profesijų partizanų,
kurių tarpe randame ir garbingojo generolo Pečiulionio pa
vardę.
Su šitokiu labiausiai organizuotu partizaniniu judėjimu
bolševikai neįstengė susidoroti atvirose kautynėse. Todėl
jie griebėsi provokacijos metodų, kuriuos kitos Lietuvos
vietovės patyrė kiek vėliau.
(Bus daugiau)
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Puikiame Vytauto Darže, IlSth ir S. Crawford Ave.

Zaiitima.N — Basebail (Gary, Ind. Merginu prieš Chicago) — lenktynes — Šokiai - Lietuviškos Dainos "Joninės" - Laimėjimas Televizijos - Margumynai
Nuoširdžiai kviečiame visus ChicagječjK& bei svečius ii artimesnių ir tolimesnių miestų dalyvauti
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YRA KUO RŪPINTIS

LIETUVIAI SIAURĖS AFRIKOJE

BERNIUKŲ ATOSTOGŲ ATGARSIAI

©litHtcT $<utftiqA

E. LITVINAS
Mūsų Bendradarbis Maroke

Bronziniais
nuo saulės ruošdami kitokias pramo:
Irudegusiais ve dais grįžo į gas.
Chįcagą 38 berniukai, pra- Mėgiamiausias
berniukų
Maroko kraštas yra dide-tiek turi panašume* ir į ka
I leidę puikias atostogas J. užsiėmimas buvo maudymalis ir įvairus. Žemė, kuri talikų tikybą, būtent, kalba
iBachuno vasarvietėje — Ho- s s , na... ir kelionė į valgykrandasi arčiau pajūrio ar roiančių (tik jų 'rožančius,
tel Macatawa. Kai atėję į lą. Dienos programa buvo
prie upių, yra derlinga, pui- žinoma, be kryželių), po vai
stotį namiškiai pasitikti sa- ( paįvairinama
visokiausiais
vo vaikų paklausdavo, kaip žaidimais ir konkursais, už
kiai auga kviečiai bei pie gip malda baigiama žodžiu
tų krašto vaisiai, kaip apel Amen ir abiem rankom pa
patiko atostogos, ne vienas kuriuos visi gavo premijas.
sinai, aprikosai, fygos, da liečiama kakta, nosis, lūpos
atsakydavo: "Ten buvo gra
Buvo gražu žiūrėti į šiuos
tules, arbūzai ir kit. Toliau ir krūtinė, siek tiek prime
žu, kaip rojuje!"
berniukus, kai, pavargę nuo
nuo pajūrio, nors žemė ir na žegnoj imasi.
J. Bachunas apylinkės gy- dienos užsiėmimų, stovėda
derlinga, bet dėl mažo dreg( ventojams pranešė, kad čia Imi kur nors prie ežero ant
Jų Šventoves
numo mažai kas auga. Pa
atvažiavo našlaie : ai, netekę J smėlėtos kalvos, kalbėjo vatogiose vietose yra įsikūrę I Į maldyklą (arabiškai Ma
aąvo Tėvynės, šis faktas vi- į karo maldas, įsmeigę savo
Krašto apsaugos sekretorius
Lauis Johnson, kalbėdamasis
nėt labai dideli ūkiai, kur rabu) eina tik suaugę ir tam
sus sujaudino. Jau pirmą nekaltas akutes į žvaigždėsu
lakrastin
akais
po
to,
kai
dirbtinai drėkinama žemė tikrą maldą išmokę vyrai.
popietį atėjęs vietinio laik- tą dangų...
buvo paskelbta, jog Korėjon
duoda puikų derlių ir tuo Moterys turi atskiras nedi
bus siunčiama J. V, sausu
rąščio reporteris nufotogra-į Iš jų širdžių neišdils taip
mos
kariuomene,
j
kiekvieną
deles šventyklėles. Prieš įpačiu puikų pelną.
favo prie ežero vaikus su jų greit šios atostogos ir dėklaus
mą
labai
apgalvotai
at
Klimatas taipgi įvairus, eidami maldyklon nusiplau
prižiūrėtojais T. Vąilniu ir kingumas J. Bachunui bei
sakinėjo.
(Acme)
arčiau pajūrio vasaros me- na rankas, kojas ir burną ir
T. Mikalausku bei viešbučio Tėvams Jėzuitams.
• tu karšta, bet nuo jūros pu eina be avalynės. Ne ara nes, nemokėdami dąr pran- šeimininku Urbonu ir tą fočiąs vėjas vėsina; toliau nuo bams į jų maldyklas įeiti už cųzų kalbos, negalime pasi-1 tografiją su gražiu aprašy
Neieškokite žmonių su žiburiu,
pajūrio ir arčiau Saharos o- drausta. Visi arabai yra iš naudoti jų patarnavimu.
mu įdėjo į laikraštį. Ir kiti ! bet su širdimi, nes jų širdį teatras darosi sausesnis ir karš tikimi savo tikybai, "lais
Jos. M. Mozeris,
turtuol'ai rodė šiems lietu- j veria tikroji meilė.
Skelbti
katalikybę
šiame
tesnis: ten gyventi gali ,tik vamanių" nėra. Jų tikyba
viukams ' 'našlaičiams" nuo
—Rosegger . N
juodaodžiai. Šiaip apskriti leidžia turėti legaliai 4 žino- krašte vietinio sultono yra širdų palankumą, pavažinemetai — šilta.
nas, bet tas dar nereiškia, uždrausta.
dami juos laiveliais ir su- &
Lietuviai
kad kiekvienas arabas po
Gražioji Žiema
tiek ir turi žmonų. Labai! Maroko krašte kolkag gy-.
"Žiema" skaitosi tuomet, daug arabų yra visai neve- vename 8 lietuvių šeimos,
OERIAITSIA PIRKTI
N AM VMS F.ALDFS
kuomet lyja lietus, o lietus i d u s i ų t o d ė l k a d p ą s o g ^ duo atsiradusios čia po šio karo.
— II —
čia lyja maždaug gruodžio, i d a n e ž m o n a > 0 vyras turi Į Visi turime darbus. Žinoma,
sausio ir vasario mėnesiais, užmokėti būsimos žmonos i svetimame krašte ir nemotlĘTUVIV flENPROVIS
NOW...GENUINE
Lietaus periode kaip tik tėvJjLns nemažą sumą, dau- kedami kalbos geriau įsikurpats gražiausias laikotarpis, g į a u s į a į pinigais. Todėl ne- \ ti galėsim tik praslinkus ilviskas sužaliuoja, pražysta turėdami pasogos vyrai lie-, gesniam laikui. Dar yra agėlės. Vėliau nuo sausros ir k a n e v e d ę . j į e t i k į į D į e v ą i pį e 30 lietuvių, kurie tarkarščio viskas sudžiūsta, pa- ( arabiškai Muliana) ir mel-inauja Svetimšalių Legijone lALTYTUVĄL TELEVIZIJOJ %ruduoja ir vien tik gelsvas d ž i a s i Kristų taipgi pripa- i ir s vvena išsibarstę po įvai- PARATAL SKALRIAMOS HAąmOK.
BALDAI.
MATRACĄ r
smėlis ir akmenys matyti. ž į s t a k a i p p r a n a š ą , o Mano-j rius miestus.
RI1JM4L
RAOIO
A1»AFAT^»
PK«IĄI.
LOVOS
t>
•'»
Norint išlaikyti darželiuose m e t a s e s ą s t a i p g i p r a n a š a s ,
BALDAI
gėles ar daržoves, tenka ^ t , k a d a a g i Mahometas bu- **** M a r ° * ° * r a S t a S y r a
DlditeiiatM
Puainkinuu
dirbtinai laistyti.
| V 0 paskutinis pranašas, jo ateiuies kraštas, daug žemės
MAŽIAUSIOS KAINOS
Y l l šiame krašte ^ ^ ^ ' Z ^ ^ I S ^ Z ^
turtų guU nepajudintų. YpaBaldai *N» A*«orni
vietovių, kur niekuomet ne- J g g ^ į^? b u v g Q n e tmgsa po HO karo atvyksta
Pagal Disakymą
ivia- t*»n w nftpvvpnama
i \
" . . is įvairių pasaulio kraštų
m • • • • • • 1
L
r
a
^
latmkMi
Umok^jimo
S»lj|to«
lyja, ten ir negyvenama.
paskutine pranašas; taigi ^ ^
*u £ ~ t a l a i s ver.
Ūkiuose sėja kviečius, k u - ; " Mahometo parašytas ko- ; ^ ^ jvairiais verslai* ar
kurūaus, kanapes, linus, so- ranas, kuriuo vadovaujasi stato įvairiausius fabrikus
dina daržoves bei augina gy- arabai, yra nekeičiamas ir bei steigia įmones. Tuo pa
čiu miestai plečiasi, vis įvulius, ypatingai karve s ir Moterys
esąs patsUMeagtaU
teisingiausias,
Veidais
d
mo derniškeknj vaiz
ALV
avis. Gamtos Turtai
Ta p pat jie vadovaujasi j T
3224 S. H A L S T E D 8 T
ir laikosi korano dėsniu aTrf. Vlctory 2-4226
Is gamtos turtų yra ne^ ^
^
„

Valdžia Apdraudžia

SAUGI IR
PELNINGA
VIETA
Taupymui

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

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

5"

3)l£ttiel Sat4/!uu
AND LOAN ASSOUAIION

J

3236 So. Halsted Street
Phone: C Al u m et 5-4111

Socr«4ory

s

T0WN OF LAKE UTILITIES

PROGRESS
KRAUTUVIŲ

PHILCO

Advanced Design.

kįs

dantig

TIKTAI UZ

$229.50
D I O S M S ATSKAITYMAS
už jūsų seną šaldytuvą.

PHILCO 704

*.*.

TAIP... čia yra tikras patobu
linto i>i»Uwa% iuvo, Huksu!>inė»
kokybės 7.2 kub. pd. Philco
šaldytuvas ui nuostabiai lemą
kainą! Tik pažiūrėkite į aukš
čiausią kokybę moderniškų įtai
symu —

danti

Ne, niekados neįstengsiu tikė
4183 ARCHER A V E
daug s t a l o , trąšų (fosfato) ^ H o ^
nepripažįstą
ti, kad gyvenimas nėra niekas
CHICAOO. n . L
kasyklų, gipso, marmuro ir
teiamas
ir už t
Tel
LAfayette S-SHl
kitas, kaip kritimas j bedugnę,
kit. K-aip ŪK po sio Karo n e m a ž a i j ^ ^
teisiami, ir kad saulės šviesą teišvydome
Antradieniais 7:»a Tai. T«#t»»^
pradėjo steigtis dideli sar- M
„ždeng. tik tam, kad gertume tą skur
vaikščioja
II stoties WGES-1490, R U.
^•.tfžiaine Li«tUVi**H* radlo
dmių bei zuv.es konservavi^
atidengtu do ir nedorybės taurę.
profrramaa
— Fr. Coppee
mo fabrikai, kurių jau yra ^ ^ v i e | a i r Q d
^
apie 200. Is alyvos medžių ^
arabų
doru
Siaip
uogų spaudžiama valgymu. | m o t e r y ^ n 6 t u r i j o k i ų t e i 8 i ų >
alvvayra visiškos užguitos vyrų
Kraštas apgyventas dau-1 vergžs. Arabai valgiui negiausiai pajūriuose. Be vie- j vartoja nei šakučių, nei pei
tinių, daugiausiai gyvena is lių. nei šaukštų. Jų namuo
panų ir kitų tautybių: žydų, se nčra nei lovų, nei stalų,
portugalų, italų, prancūzų, viskas ant grindų. Arabų
vokiečių, rusų, kiek mažiau tarpe išsiplatinusios Įvairios
lenkų, jugoslavų ir kitu I* užkrečiamos ligos. Yra ir
labai turtingų arabų, kurie
vairiausių tautų.
liuksusiniuose automobiliuo
Arabai
se važinėja, bet daugumas
* Vietiniai gyventojai, ku visai neturtingi, apskurę ir
rie sudaro daugumą, yra a- nešvarus. Arabiški namai yrabai, Mahometo tikybos. ra visi rytietiško stiliaus:
Nedidelis procentas raštin be stogų ir be langų.
gų. Visas Maroko kraštas
AND LOAN ASSOC1ATION
Katalikai
yra prancūzų protektorate,
Romos katalikų bažnyčių
teoretiniai valdo arabų sultonas. Kaip arabų kalba, šiame krašte beveik kiekraštas, apsirengimas, valgis, viename mieste yra, aptar
TAUPYK SAUGIAI
šokiai, dainos, pasisveikini naujamos daugiausiai vie
mes jfęt 41 metus vfeiems Išmokėjome ant pareikalavimo.
mas ir kiti papročiai yra vi nuolių. Prancūzų vyriausy-.
Turtas vir* 25 miujony dejerių. Atsargos fondas virš 2 1/4 mil.
sai skirtingi nuo kitų tau bė bažnyčių neremia, jos
U. 8. Gdvenjnemt Seeurities ir cash virš 12 milijonu
tybių, taip ir jų tikyba yra turi išsilaikyti iš tikinčiųjų
CHICAOOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA
visai skirtinga nuo kitų ti aukų, todėl dvasiškių padė
Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp.
kybų. Arabų tikyba turi pa tis materialiniu atžvilgiu yJUSTIN MACKEYVICZ PRES1DENT IR MG R.
4192 Arche TAvenue
.
Chlcago 82, Blinois
našumo i žydų tikybą, kaip ra nelengva. Lietuvio kuniTELEFONAS VIRG|NIV 7-1141
* 'krikštas", gyvulių skerdi- go šiame krašte nėra. Nėra
OFISO VALAND03: Ka*4ten nuo ft iki 4 vai.
mas, nevalgymas kiaulienos < nė lenkų kunigo, taigi tuo Trečiadieniais nui 0 iki 12 dieną. Ketvirtai, nuo 9 iki « vaL
ir kitos smulkmenos, šiek atžvilgiu mums yra blogai, | ^
• • » •
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TIKRA ZERO ZONOS
. F R E E Z E R I O SPINTELE
ištiko — pločio;
visiškai
uidara.
V'ilaiko Uargi ir l e e O e a n i kietai
sušaldyta. Talpina 28 sv. maisto

tm,

'• !

•»«

*&km

STANDARD FEDERAL SAVINGS

Namu Paskolos Už Imą Nuošimtį

IŠTISO—PLONIO S K U B U S
ŠALDYTOJ AS
Sutalpina mėsa* — greitai atšaldo
Kėriiitu.s, det>ertu.s ir salotas.

Jūaų tiktai už

Jni

P°riso,

IŠTISO PLO«IO O R I S P E R
STALCICS
Stiklu uždengtas. I S a i k o >-aisius,
dariuv-es ir taliunt>-nus frviežlaib,
trapiais ir skaniais d m g n a m e Šal
tyje.
PILKAI LENTYNOS
s T TVARKOMO©
Patvarkykite Jas taip, k a d tiktu
jūsų maistui bet kokio didumo ar

i savaite

I

DU0SHUS ATSKAITYMAS
ui jūsų sent šaldytuvą:

>UinofUK€ Fumiture*
Appliances
I8QJM)2"WEŠf 47th STREBt
* Corner Wood St.
LAfayette 3-7771-2
CASH OR CREDIT

l

Open Mondays and Tbursdayt
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Pirmadienis, liepoą 3, 1950
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nereikia eiti akimis, kaip maži vaikai ant
kelio vilko lentas ir akmenis,
kad padarytų automobiliui
Teatrai Ir Spauda
barikadas, kad jisai sustotų.
SLAPTAS PRANEŠIMAS IS PANEVĖŽIO APYUNKftS
J. A. V. kino teatrus ir te Prieš tokius dalykus turėtų
<
leviziją kasdien stebi milijo būti keliamas balsas.
PRANAS RUPEIKA
nai žmonių, tai geriausia
Dėmesio Ir Atsargumo
Mūsų Bendradarbis Artimuose Rytuose
priemonė propogandai prieš
susisiekimo nelaimes.
Jei jau tūkstančiai žmonių
šio straipsnio autoriaus tik- j Gal vel au taia "avolačiaia"
Po didesniųjų
nelaimių žūsta dėl savo pačių kaltės,
ros pavardės neskelbiame. Jis pra r t į z a n a i s susirišai, a?
randame laikraščiuose jų fo jei kasdien pravirksta nau
buvo ištremtas į Sibirą, pasise- |
tografijas. Gera būtų dėti ir jos šeimos, netekusios savo
kė jam ištrūkti į laisvę. Gyve
— Kur gi, sakau. Į mišką
na dabar Artimuose Rytuose.
trafiko policijos nuomonę, maitintojų, jei motinos kas
Turi galimybių kartkartėmis buvau malkų prisikirsti, ži
pastabas, kaip reikėjo va dien laužo rankas, neteku
susisiekti su Rusija ir gauti in note, kad dirbu prie kom
žiuoti, eiti, lipti ir išlipti iš sios savo mylimųjų vaikų,
formacijų net iš Lietuvos.
baino. Ir neplepu, su niekuo
traukinio
ar automobilio, jei milijonus dolerių tenka
— Red.
nekalbu...
kad būtų išvengta tokių ne mokėti už tas nelaimes, tai
1948 metų rudenį Pakal
laimių.
tų pačių žmonių yra šventa
— Vot, v tom dielo" (ta
niškių, Prievačkų ir KundTen pat tektų talpinti cha- pareiga ieškoti kelių ir nau
renų kaimai buvo "pakvies me dalykas), kad tu kalbė
rekteringiausius įvykius, ka jų būdų, kaip dar apsaugoti
ti" j kolūkius. Pilkas būrys tum, — sako komisaras. —
da jaunuoliai ir Vaikai pa naujus tūkstančius tų pačių
žmonių sustojo prie "Selso- Ot, pasikalbėk tu su vyrais
likti be priežiūros kabinėja žmonių, kurie gali būti pa
vieto", lauke. Lietus lyja, kolūky. Mes žinom, kad jie,
si už automobilių, vejasi vie smerkti likti susisiekimo ne
šaltas vėjas drasko lapus. gyvatės, tyli, bet kas žino,
nas kitą per gatves, kur yra laimių aukomis.
ką jie mąsto?! Ištrauk tu
šalta ir alkana diena.
didelis judėjimas, žaidžia su
Juoda odine "kurtočka" vieną-kitą už liežuvio, gal
Visuose yra nujautimas, kad
sviediniais
juos vaikyda
apsivilkęs, be kepures, išėjo ką tau pasakys blogo apie
miesi po gatves ir kliudyda anapus karsto atrasime tuos,
iš namų Panevėžio komisa sovietų valdžią. Tada ateik
mi pravažiavimą. Pagaliau, kurie prieš mus pasitraukė, ir
ir pasakyk, kas ir ką sakė...
ras ir sustojo tarp vyrų.
Bolševikai savo sektoriuje Berlyne suvarė fabrikų darbininkus ir net vaikų darielių auklėtinius
nemaža jaunuoliu ir vaikų sulauksime tų, kurie pasiliko.
Aš
parašysiu
viršininkui,
"protesto demonstracijon" prieš J. V. ryžtingus žygius Korėjoje. Demonstracija tačiau buvo gana
Ištraukė popierj ir sako:
paliekami be priežiūros žie Ne vienas sveiko galvojimo
(Acme)
skysta ir neentuziastiška.
kad
tu
jau
"išauklėtas",
ir
— Va, čia parašyta, kad
mos metu automobilius ap žmogus negali išsivaduoti iš šio
nereiks
tau
"melduotis".
jūsų prašymai priimti. Ry
būna tarp 9 v. ir 1 v. p p., tai mėto ne tik sniego kietais nujautimo, iš šio tikėjimo-drauDar
ir
geresnį
maistą
gausi,
toj aštuntą valandą ryto su
gniužulais, bet net ir akme ge neprarasdamas dalies savo
galima
ir
čia
pasiūlyti
ati
varyti gyvulius į Selsovietą; ir "machorkos", pinigų. Ne
tinkamoms
įstaigoms pa nimis, kas kartais būna net paties laimės ir tos kilnios ir
būk "durakas". Kam turi
kas bus paskirta į kolūkį,
veikti šoferius, kad jie tuonelaimingų atsitikimų prie-, tyros realybes.
pūti kalėjime arba žūti Si
— W. Humboldt
žastimi. Mačiau pats savo
paliks vietoj. Kas bus pa
laiku
būtų
atsargesni,
kad
bire? "Ty padumai" — ir
skirta valstybei — varyti į ateik rytoj...
tuo laiku bent 20 nuoš. būtų
Ką
Daryti,
Kad
Išsisaugotume
Tų
Naiaimių
sumažintas važiavimo grei /S
Panevėžį. Ten gausit "talo
tis.
MVD-istai vadina tokius
nus". Už "Ulonus" galėsite
J. PAUTIENIUS
Kas gali savo reikalus at
gauti "Prodmagazine" drus savo "špionus" sekso tais —
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS
likti prieš pavojingas važiakos, cukraus, muilo. Supra "Sekret—Sotrudnik MVD."
automatiškos
rodyklės.
Kai
Netrukus
susisiekimo
ne
Tada sėdžiu ir laukiu savo
^ l 8 a n o r T k e ^ k r ^ t į , * u i j vimo valandas
turėtų tas
tote?!
JCSŲ ĮDĖLIAI YRA APDRAUSTI
laimėse
užmuštų
aukų
skai
"očeredės".
Vieną
kart
gir
Iš būrio žmonių neatsilie
čius J. A. Valstybėse pasieks jis tik paspaudžia mygtuką, į javo keliones atlikti tas vaiki #5,000.00
pė nė vienas balsas. Tylėjo džiu kieme triukšmas. Žiū milijoną žmonių. Jeigu ko r tuojau iš dešinės ar kairės! landas aplenkiant
riu — atjojo MVD patrulis. kios ligos pareikalautų tiek pusės iššoka rodyklės su
Per Federal Savings and Loan Insurance Corporation
Tektų už nesilaikymą nus
ir žiūrėjo į žemę.
Tarp j ų vienas "istrebitelis" aukų, tai tuo reikalu jau se raudona šviesa.
tatytų taisyklių
judėjimo
Komisaras pasidairė tarp
(naikintojas) veda vaikėzą. niai būtų šaukiami įvairūs
Teko matyti, kai gatvių srityje imti žymiai didesnes
žmonių. Ištiesė pirštą j vie
Nepažinau, kas ten toks, pasitarimai, kongresai, daro sankryžose sustoję du auto pabaudas. Tada ir vairuoto
ną:
A «* veidas
sukruvintas ir juo
— Ko žiūri į žemę, kaip das, vietoj vienos akies — mi nutarimai, rašomos peti mobiliai kurį laiką stovi, vai jai gal būtų kiek atsargesni.
cijos net pačiam kongresui. ruotojai pro langą žiūri vievilkas, a? Tavo "familija"? mėlyna duobe. Ne veda, bet
Propaganda
Nėra
abejonės,
kad
kovai
su
,
į
j
^
ą
,
jyg
į
į
atspė
n
a
a
r
n
o
r
— Masenas.
tempia už surištų viela ran tokiu piktu būtų skiriamos t i kokia kryptimi nori va
Trafiko taisyklingų nuos
Tu, "kulak", turi du
kų. Kaip tik duryse puolė nemažos pinigų sumos. Tuo žiuoti jo draugas, važiuojąs tatų, judėjimo taisyklių pro\YO\
UP T O
/ į >
arklius ir tris karves, taip?!
^ \ *$ooo. /£>
prie j o kojų moteriškė, jau gi tarpu dėl aukų automobi iš priešakio. Mačiau ir vieną poganda geriausiai bus sklei— Turiu dvi.
lių nelaimėse permažai rū kitą automobilių susidūrimą, džiama per
— Dvi? Tai vieną papio- sena. Pažinau — našlė Kasa) mokyklas,
pinamasi.
kai abu iš karto pradėjo suk
vei. Tavo sūnus partizanas, I paraitienė
b) televiziją ir Kinoteatrus,
Jeigu J. A. V. automobilių ti, nes nežinojo, kur ketina
Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo
a? Tu jiems į mišką maistą ' — Antaniuk! Antaniuk* prfemoftė kasmet v i s kils,
važiuoti kitlts: Tokios krypc) spaudą,
nešioji, *'svolač"!
'vintov- — nežmoniškas riksmas su- ^ a į p į r praeityje, tai vargu ties rodyklės ir pėstiesiems | į m o k y k l a s g a l 6 t ų b ū t i
Du
"bojcai"
su
komis" rankčse sustojo prie siliejo du dviem šūviais. Tai a r tenka laukti susisiekimo padėtų orientuotis ir 3 u m a ^ p a k v i e 8 t i k a i k u r i e trafiko
komisaro. Komisaras pažiū-1Įmano tardytojas, iššokęs ia nelaimių sumažėjimo; nesi- žintų nelaimes.
policijos pareigūnai, o vėliau
rėio i popierį.
j kambario, šovė į nugarą imant Vaujų apsaugos prieAND LOAN ASSOCIATION
Nakčia Skersai Gatvę
gal tai galėtų atlikti ir patys
_ Masenas, Briedis; Klio-! Kasparaitienei.
MVD-istas monių jų skaičius pradės kil„ ,
.
'1
«.,. • „ mokytojai, nes tokių pareiB. R. PIETKIEWICZ, Pres. and Mgr.
Kadangi automobiliai su* ^ '
y ^ * J mQ _
rė, Antanaitis ir tu, ir tu, — Į užsimovė ir dūrė "štiku"
nepakaktų. MokyIš viso to darosi aiškios iš važinėja nemažą skaičių ir * ^
rodinėjo pirštu į žmones: — vieną, antrą, trečią kartą.
2555 W 47th S!., Chicago 32, III. Tel. LAf. 3-1083
pesciųjų,
tai
verta
pagalvoti
f
,
įkabinti
i
vados,
kad
tik
naujos
radi
A
n
W
D
a
k
a
klų lentose iškabinti plaka- ^
"skarej", tuoj į Selsovietą!
//
. . . Neatsimenu, kaip išėapie
jųjų
apsaugą
einant
per
tus — piešinius, kuriuose būNemegink bėgt! "Sag v le- j a u i š M V D k l l r § j a u
_bet kalios reformos susisiekimo
gatves. Esant dideliam ju^ a i v a i z d u o Jj a m a , k a i p
vo, šag v pravo, upotrebliat j a u negĄte\x
į kolūkį. Pali- srityje gali sumažinti eismo deiimui, ypač nakties metu, t *
nelaimių skaičių.
Kviečiame visus atsilankyti 1 Budriko Pavasarini Išpardavimą
aružje, — įsakė 'bojeams'*. j k a u m i š k e > t ^ p savųjų, pargalima būtų įvesti tam tik
gėry naujo styliaus rakandų, karpetu, pe£ftq, šaMytuyi, •kmJMmm
Laikytis Taisyklių
(Žingsnis į kairę arba į de-, t i z a n ų
Bet ir šiandien
ras signalizacines lemputes,
mašinų, dulkiy valytuvu, radio, TELEVIZIJOS SETŲ, lempą, ra
NUO rjZ&IS£N£JTJSITJ
šomu
mašinėlių, auksinių plunksną, jewelry, deimanttnią
šiuę — šaut).
I stovi mano akyse tas vaizMan teko ilgesnį laiką Lie- kurias keleivis panaudotų
laikrodėliu, sidabro ir aukso papuošalu.
Penkiolika vyrų su paly- d a s i r g i r d ž i u žodžius MVD- tuvoje, Vokietijoje ir kitur eidamas skersai neapšviestą
LB ATVIRŲ ODOS LIGŲ
dovais dingo Selsovieto du- i g t o _ . « d u š a z n i e j v o n " palaikyti artimus ryšius su gatvę. (Dabar judėjimo va
įvairią rekordą, pianą, akordieną, spteet
ryse. Komisaras dar kartą Taip žuvo našlė Kasparai- trafiko policija ir arčiau su doyęUuoae -patariama bent
«fa*yp&$*&t^>..%
negali
ramiai
aidėti ir naktimi*
žvilgterėjo
sipažinti su susisiekimo
~ * ~ j - į popierius.
tienė, gindama sūnelį. Abu sip&zmu
ouoioJCn»»»« *ne
*~ neštis baltą nosinę tokiu at miegoti, nes Ju užslsenėjusios
iaisdos
Toks galas
"kulo- > p a i a i d ( > t į _ t e n kur už tvo-! laimių priežastimis. Kurį lai veju, kad šoferis tamsoje niežti ir skauda. Kad pašalinti U
ir skaudSjima senu atvtkams", partizanų šalinin- r o g p r i e Naujamiesčio MVD. i ką teko stebėti New Yorko lengviau pastebėtų).
įniežėjimą
r ^
^ a m uidėklte
j
kanos ir visiems "vrediteir Chicagos automobilių ir
Tokiose vietose, kur daz- LBOUIO outment. Ju erdo m o a
liams" liaudies ir Sovietų Ešelonai Traukia Į Rytus tramvajų susisiekimą, tad iš nai pasikartoja nelaimės, hūS^JSS^SS&J^jTSt.
ti.
Vartokite
Jas taip*i nuo skau
tina
pastatyti
perspėjimo
Sąjungos. A š tikiu, kad jūs — 1949 metais daug iš to galiu padaryti savo siūly
iaiu nudefinut- J°« taipgi pašalina
ženklus. Pav.: "CIA ĮVYKO niežėjimą ligos Tadinamos PSORIAesate laimingi, kad tarp jū mūsų apylinkių ištremta. mus.
Taipgi pasalina persSJims ligos
Tyrinėjant trafiko nelai 10 TRAFIKO NELAIMIŲ. «IR
sų nėra jau tų priešų, a? Tai buvo medžioklė. Naktis
vadinamos ATHLETE'S FOOT, sustabdo džiovinimą odo* ir perplySime
Vadinasi sutinkame. Eikit į naktį kratos, naktis į nak mes. nustatytą, kąd tiek Eu SAUGOGITES!"
larpirad*^
J°< yf» ft ilsuskilusios
^lAmoč*J^l
toti
nuo
diHtotan&oa
ropoje,
tiek
Amerikoje
to
pasirašyti prašymą, kad tį iš kaimų imta po 10—30
Plakatai Gėrimų Vietose nAos. Jos yra geros gyduolis nuo
kios
nelaimes
dažniausiai
įr
visu iSvirainiu odos
tuos "svolačius" ištremtų. žmonių: vyrų ir moterų.
Kadangi
alkoholis
dažnai
llgU. LEOULO OintKas prieš?
Daug: pabėgo. Tada buvo vyksta dėl nesilaikymo nus~ būna nelaimės priežastimi, ment sutelks jums
oagalba nuo nuvar
Toka buvo 1948 metų ru- ^ S S y t ą net keturi būriai, *atytų judėjimo taisyklių,
tai atitinkamos įstaigos tu gusių, perštamu I*
niežlnčlg kojų. l>sudenį "užrašymas" į kolūkius | k a r t u s u moterimis. Į PaneSaugotis
Saugot Gėrimo
rėtų pasirūpinti, kad būtų Vo Olntment yra parPakalniškių, Prievačkų \* v$ų
sunkvežimiais.
V ežė
luodamas po 7 5o.,
Nemažą nuošimtį tų nelai išleisti geri plakatai, kuriuo 11.16
PREKYBOS NAMAI. U METAI PRE&VBOJV
ir 6660, Pirki
Kundrėnų kaimų, Panevėžio p a g ^ į JŠ arčiau ir *pesčio- mių sudaro ir patys šoferiai, se būtų perspėjami vairuoto te vaistinUse
ChioagoJ
apylinkėse arba
3241 So. Halsted Street
apskr., Naujamiesčio vals- „ ^ j^į £į e mos, kaip ap-'J ~nes nustatyta, kąd tokios ne- jai nesėsti prie vairo, jei ku irttsiusklte
money or
Telefonas: CALUMET 6-72S7
čiaus...
skaitėm, išvežta Į Rytus is l a į m e g dažnai įvyksta dėl ris bus ėmęs alkoholio. Gi al deri [ —
Panevėžio apskrities 18 eše- : vartojimo alkoholinių gėrį- koholinių gėrimų vietose tie
'Dušą iz tebe von!"
Žymi lletuvisKa rsdio programa tetdilama 11 metai kiekviena sak
LEGULO. Deoartment D
lonų. Dabar suima, bet po j mų B £ abejo, neatsargumas, plakatai turėtų lyg ir įparei
madienį. kaip 6:10 vai popiet Chcagos laiku U stotiss WCFL
1847
W.
Hth
8t.
acero
60.
Dl
1.000 kilocycles, S0 tflkstanfiiu spėkos, su dideliu orkestru.
1949 metų liepos menėse v i e r i ą d u k a i g a u n a žinias j ^ r greitas važiavimas, va- goti tiek restorano savinin
» J'
•*»•
—•»
išleido mane iš Panevėžio iš
.- a"sekret-sotrudnikų".
-A^..*.iL,s
-i
: suge
~ ką, tiek ir keleivius, kad žmo
žiuojamųjų priemonių
kalėjimo; liepė "melduotis"
dimaa, gamtos įtaka ir nenu gus, kuriam teks vairuoti
Ateis
Laikas
matytos kliūtys — vis nema automobilį, nevartotų tokių ^
kasdien MVD.
Pagaliau, trafiko
Vieną kartą laukiau savo
^saim dabar yra Lietu- ža dalimi prisideda prie ne gėrimų.
eilės, nes iš mūsų valsčiaus v o ^ e ž m 0 l B i ų . Nėra linksmų laimių skaičiaus padidinamo. policija tokius neklaužaudas
"meldavosi" beveik visi su- v e i d ų i r j u o k a ^ t t i C | feu. Nežinojimas judėjimo taisy turėtų dar smarkiau bausti.
augę vyrai. Kaip išrodo r i e d a r gyvena, pasiryžę klių, be abejo, labai didina Smėlio $iemos SHdurauose
toks "meldąvimasi? Ogi at- l a u k t į L a ^ į a laisvės. Lau- tokių nelaimių skaičių.
Žiemos metu, kai keliai
eini į MVD. Prašo sėsti. Iš- k i a i š m ūaų, gyvenančių
Automatinės Krypčių
esti labai slidūs, reikia bū
ima iš geležinės spintos po- Į a į s v u o s e kraštuose, moraliRodyklės
tinai daugelyje vietų įtaisy
pierius, skaito, purto galvą, n ė s , i r politinės pagalboa.
Norint sumažinti trafiko ti smėlio barstymo punktus.
svajoja. Paskui sako;
Turime atminti, kad i ? * » i nelaimių skaičiųTtektVprie Dabartinis kelių ir gatvių
— Sunku man. tave, bro-' - tauta mus paklaus: ką v i f t ų
automobilių įtaiąyti barstymas smėliu yra perliuk, išgelbėti. Mat, rašo darėte tremtyje ir emigra- kaikuriuos įspėjamuosius — mažas.
man viršininkas, kad reikia cijoje, kad pasaulis neui- signalizacijos ženklus,
Atsargumas Pavojingesnė
pristatyti tave kalėjiman. mirštu Lietuvoa ir lietuvio
Automobilio priekinėje dauan Kuraitis, Jonas Sodinąs, Vincas Parednis ir Antanas Bačkys
Valandose
Yra nauji "donosai" Kalbi, i vardo ? Kokiais darbais pri- tyje, tiek iš-kairės, tiek ir
TEL — Ufayette 3 • 2022 |
907 WEST 35th STREET
Kadangi daugumas nelaimatomoje
niekini sovietų valdžią. ^Ką sidėjote prie tautos išlaisvi- dešinės, šoferiui
dirbai vakar vakare miške? aimo?
, JŽŽ+J vietoje, turi būti įtaisytos noių, kaip statistika rodo,

KAIP LIETUVOJE

BOLSEVIKAI LIEPIA VOKIEČIAMS PROTESTUOTI

reikia ir kaip
per gatvę.

AUTOMOBILIAI AMERIKOJE
UŽMUŠĖ MILIJONĄ ŽMONIŲ

TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE

i

INSURED

CRANE SAVINGS

Skaudančiu Zaizdn

JOS. F. BUDRIK, Ine,

TĄ
\
BUICKĄ I
ŠIANDIEN į
GALITE j
GAUTI I
PAS
I

M

Buick Sales
i fM * jįMį&i*

-fįu.

^ifmadietus, liepog 3 : 19S0

t

W A N TED

CLASSIFIED, HELP
•D B A O G O" •
SKELBIMŲ SKYRIUS
Al»l EKTLSINO DKPARTMENT
'Drauda*" Agency
tS E. Jackson BlvJ
WRbnter 9-3196
PARDAVIMUI

BEI. P WANTED —

MOTKRYs

\ e c d r d Al Onre
s n l lt | I K I s s O P E R A T O R S
No experlonee neceasary—will train
reliublo and dependable glrls.—4*>
hour woek. i*aid vaeatlons. Kxcellent
Murting salary wlth opportunity for
*ood pav inoro.-ises.
Cood working
onditiona. Call C E N T R A L LAUNi)RT.
f•<«iiipr 8-8541. 3935 No. Central Park. Near Irvlng I'ark

«2*

M A H< Ki AN V — I §42 H ACK KR
W0MEN
SI'KKD HOAT H l ' l . l .
U O N D E R E I L OPPORTI T .\TTY.
~:.oiifieing ror *5©»00 or best offer C M finishers for lelevison uork.
CM: —
ExporIenred. Clood pay anu
l'IC-i^-. i 6-4714
Oood working condltions
B<>I>Y. GOOD TIRKS.
Stirrifieinjc for $u»0.
or l»est offer,
DANA PERFL'ME 1N«
2101 X. C A I J E O R M A
Mr. Maniu.

SPaulding 2-3900
1948 l l n r k y Havldson — Hke ncw,
\-1 condition; haa 45 woll ehromed
a*i. —orlrs
saerirteing for *.*.!» >.<">
or niako affer. MaH »»<• oash anie.
Prtvate ovviier. Pa II: HAv. H-1174.
^

n U C E D TO SELL
:, pieoe Maplc o\t.-n.sion breakfost
set $".'»; :' bedroom. ohaise lounges
$35. each. Pool tablo $75. Norge refrigorator $?:>. Crib. Chiffarobe and
oth»-r misoollnnoous Hems.
Bveryihi'tir in oxollont eondltion.
«';tll n t once: —
HNItop ft-l«M

klldare

N. V. E. Tri p u r ^ N 1 proJrfH'tor. R » di.tnt s«rt'«n. Ovt-r I M .slidoki. p!a*«
liiud.rs. Many filni strips. relifrioufl.
Call CEtlar«r«*st 5-7243
aft«r S P.M.
«..ra < ontiiM ntal pi j ta ( v i r i m u i ) ;
Mtallnia vlrAus.' laibai geram stovy.
Pamatykite Įvertinimui.
Skambinkite: —
V Kvaila 8-0422.

CEDAR PARK KAPINĖS
m

-

Pietvakarinis Jkitvirtadalis kami>aa
aklypo Nr. :' <*edar Park daly. Per
leidžiama už $675 arba goriausia
pasiūlymą.
11720 s«i. springfiol 1

BLUE ISLAND, ILL.
lt «M:

l<laml

isis

Y

P R I C E D TO KELL
i o i m i i t - of • iiM)iu apartniont
V'ic-torian livinjr room furi>
< Md Knglish cabinet. bar,
Tea oart. Modom ehalm.
Boauty dryer.
.\luat sell.
Contaot at
\Mlix>ailor 2-1270
191*
KAISER. H. ai. r.
M'at eovers, reeent
overhauling. inoludoM
ring job. new batterleo New
brako.H. Car in A-l condition.
<'hange or work forces seile,
Sacrificing for $1125. or best
offer. Call Financial 6-18.%7
Evenings REhnont
5-2750

18

After 11 A.M.

GENERAL

HOUSEWO]

VVoman or giri to stay by South
F.iuployrd couple. One rhild 9
Good homr — strady. Sala r v $25.
Call r Ssrx 5-4806
Sunday only 10-1

P. M.

SECRETARY
TO MANAGER. MiiMt be
npfOtMSMil 5 tlay ue<4t;
GOOI) SALA R V.
Call Mr. i>uii.-:i
31«»ą SO. CALIPORNIA

27 ŽEAffiS SKLYPAI
Visi vienoje vietoje. Miesto vanduo;
GOOD rOOK. NEAT and CLEAN. Puiki vieta. 'Tlear". Kaina $12.000.
lx>vely Home,
Own room a n d bath
MRKVICKA, REALTOR
Koforonoon.
r»004 F A I R V I E W A V E .
Call La Grange 3421
I>owners G rovė 835
Atlult

Family.

No

Launlrv

HEIJ* W A . \ T E D —

FYRAI

IiOCATED in S I M M 1 T

SALESMAN
Experienced in the Sale
of APPLIANCES
Mušt be able to speak
Lithuanian, and have a CAR

GOOD PAY
Excellent opportunity
Apply Personai Office

Sears Roebuck & Co.
6163 S0. VVESTERN AVE.
M E N AT ONCE
To seil Ice Cream'
Opportunity to m a k e
$10-$20
per day ln warm weath« r.
Mušt be reliahle. steady. good produeers. Apply daily including Sun
day 9 A M . to 10 P.M. — At
KARX1VAL KARTS
2724 W. Chlcago Ave,

1310 N. Cicero

AUstin 7-5696

ELDERLY MEN
Mušt Live on South Side
Housr to Housc Canvassing
Salary and Commission
ROSELAND ROOFING and
I N S U L A T I N G CO.
25 East I I .u h Street
PUIlman 5-2313

WESTI:RN

K Fystone 9-0501

AUTO MECHANIC

Kas Kiekvienam Žinotina,

* kur telpa daug informacijų,
būtent: 1) Kam ir kada
mokama nedarbo pašalpą
2) Privalomos tremtiniams
registracijos taisykles, 3)
Lietuvių apdraudos organi
zacijos, 4) Darbo tarpinin
kavimo ištaigos ir 5) įvairių
organizicijų ir Įstaigų adre
sai. Kaina 30 centu.
Užsakymas su pinigais
siųsti: ''DRAUGAS'\ 2834
So. Oakle; Ave.. Chicago 8
Illinois.

Užsisakykite 'Draugę'

A

real

bargain

at

XI 7.880.

KAS Y TKRMS.
F o r appt.

Call

SUMMIT 1909 J.
A REAL BARGAIN
5 KM. H O M E
w i t h 2 poretoes. cab. kiteli;
a u t o oll hcat; gar. wiUi
horse skute dri\ewa.v. Hen houtie;
brooder, fruit trees. beautifully
landseaped on 1 * ac--e iot. House on
elevation overlooking ;»olf rours? on
Wlllow Springs Road near
Wlllow Springs.
Price
Call

$14.500.
for

appt.

SUMMIT 1909 J.

Days or Night

2401 GRACE S T R E E T

•

"
.> i-m. !>•• I.nvr honro \\ nu 3 i m. apt.
Inc. $85. per mo. and your own apt.
This h o m e only 4 yra. old. Nice floor
plan. Good construotkm.

I M S I AL RARGAIX! Building and
Itestaurant for Sale. Owner mušt
leave city because of poor health.
original cost $103,000. VVill sel at
saerifice. VVill consider selling business and giving long-term lease
A U T O M A T I C BROH'N and SHARPE
or will sell huilding and business.
SCREVV MACHINE MEN
You will have to see this bargain
to appreciate it. Good location.
Job Shop Experienced
CAlumet 5-2880
Top Wages

MID-C1TY
GOLF COURSE

PASISKUB1NKIT ĮSIGYTI
"Sūduvos*' išleistą knygelę

HOME WITH INCOME

H\|>erioiire4l Atito Meclianic.
Pleasant working comlitions.
l'KItMA.VENT TO RIOHT MAN

BROVVN-ORTH
I>i>

MOTORS

1585 E L H X W O O D ST.
l*laines. 111.
Tol. VA 4-8101

PAINTERS
l \ I O X — 1ST C l j t S S
Gootl pay to o\|X'Hrn«<«'d
niit.Hiiir man.
SOCTH f l D K LONG J OI!

Call HUmboldt 9-1050
Itetween

3 & 5 P.M.

AT ONCE
BRICK LAYERS
1458 South Halsted St.
or call:
CApitol 7-5177
MACHINSTS
JOB SHOP EXPERIEXCE
Reliahle steady sobev aten.
Good pay — Steady work
A P P L Y AT
EYACT MACH1VE W O R K S

3233 W. Lake S t

2005 WEST POTOMAC
Mūrinis n a m a s pečiais apšildomas.
1 krautuvS, 2 butai po 4 kombarius $1500. Jmoketi.
Pilna kaina
$8.50o. Skambinkite savininką: —

ALbany 2-4500
122 GALE AVE.
m V I K FORI«»T—LOT 50\2<>0
Good trees, 1 side fenced. Also pergola. Olose to schools and transp.
Please see lot before calling owner
for price; Mušt sell; priced by
owner.
A. A. M E Y E R
Office Mayvvood 134
H o m e — E l r l i d 6-S759

1840 N. WASHTENAW

VadKomv l»ro«liiktŲ ir Delikatesų
Krautuve. Saldyta* maisto .s. 4 kambarly apstatytas
hutas,
'%hower".
Prieinama nuoma, gera sutartis. Mo
dernūs {rengimai.
Negalių vienas
apsidirbti. Ideali vieta energingai po
rai. $2,00ti grynais pinigais, likusioji
skola issimokėjimui. 8848 S. l.oomi*
Ave. ( T a t a n r e s t 3-8824.
s \ 1,1 M \ I V \ l . | vairiu
Mokyklos
Reikmenų Ir kt. krautuvS (Confecfionary Store). lAbai geras biznis.
Prieinama nuoma.
Gera sutartis.
Ideali vieta vedusiu norai. Skubiai
parduodama už $3.000. Priežastis—
kiti interesai. Apžiūrėkite {vertini
mui. 2436 East I04tli Street. R E untt 4-9282.

U Ž K A N D I N E - BUFETAS
(Fountain)
Pilnai jrengta, labai pelninga vieta
vedusių porai (gyvenamosios patal
pos netoli). Apleidžiu miestą, todĮl
parduodu už $3,750 arba geriausią
pasiūlymą.
Oaklawn 1765- JI

"DRAUGĄ"

REIKALINGAS

OPTORTjONITlES

SNACK—RAR
Sandwiches a n d Ice Cream
Seats 20; Meal for couple
Living quarters.
Newly decorated.
Busy location near transfer corner.
Reas^ rent.
Long lease. Saerifice
$2200 for qulck sale. IUness
2020 W. I^AWREXCE A \ r E .
A R d m o r e 1-1822
«
GROCERY *
DEMCATE8SEN
Good going misiness.
\Veli stocked. Rent $55.
Living ąuarters in rear
Excellent opportunity for couple.
Sacrifici $3750 for quick sale.
due to illness. See to appreciate
6318 Ra veii* St.
ROdncy 3-1988
G I F T S H O P —- Old estahliflhed
Well stocked. Modent f beturės.
Reasonable rent.
Good lease.
Mnst. be seen to appreciate
Sacrificing for $7.500 for quick sale
Ijeaving city Excellent opportunity.
109 N. \Val»a>li. — Suite 1811
F o r appt. call: Wkdys:
STATE 2-4368
XO\T3I/rY S H O P — Greetinir cards.
Gifts, etc. Living ąuarters.
Reasonable rent. Good lease.
Furniture if deaired. Excellent
opportunity for couple. Mušt
saerifiee for quiok sale; can't
handle alone. Pr. 11.950.
See to
appreciate. 6747 So. Halsted
St.
E N g i . 4-3997—RAd. 8-1138

BUTAS

l a n d l o r d s Here Are Your Tenants!
A very rallable yoftng empl'd cou
ple, are ln dospenite nood of a 23-4 rm. unfurn. apt.. on the NW.
iiide. Htd or unfurn. Best of refs.
They are the tenants that you have
l.een looking for!! Please call:
PEnsacola 6-8273
After 6 P.M. all day wknds.

landUtribi,
Iniiiniliate
PosMCssionn
A
very
refined,
rosp.
couple.
with
Vaisių Ir Daržovių. Krautuve sujung
ta su mėsine. Puikus biznis. Visiškai an adorable little baby, are in dosmoderniai (rengta įskaitant saldo [terate need of a 3-4 rm. unfurn.
mą sandėliuką (walk-in cooler) Ir apt., ln or near Maywood or <>ak
prekių Isvežiojlmul sunkvežimį ( d e - Park. Best of refs.. Help this fine
Isvery truck). Prieinama nuoma. Ju ramily. They are tenanta that any
drus kampas
Šiaurvakarinėj daly landlord can be proud of!! please
call: * I A y w o o d 2588-4
(N.W. Side). Skubiai Ir nebrangiai
parduodama. Priežastis — kiti In
landlords
Iminodiatc
l^>s<session!I
teresai. ALbany 2-5838.
A very resp. empl'd young couple.
No children. No pets, are in dire
PRIVAŽIUOJAMA UŽKANDINE
need of a 3-4 rm. furn. or unfurn.
apt., on the Northwest side. B**st of
(Drlve-in Sandnrich S h o p ) .
i>-fs. Help this fine couplo. They are
PUIKUS BIZNIS
tenants that any landlord can be
VislSkai naujai įreųgta.
proud of! Please call: MAn. 6-4821
Nuoma $50. Gera sutartis.
Ideali vieta vedusių porai.
Dėl Ilgos skubiai perleidžia
Landlords — Immediate Possession! A
už $3,500.
very resp. Bookkeepcr, wifr and child
are in drsperate nrrd of a 3 rm. unfurn.
A V rimo 3-9188
apt., on the N. or NW sidr. VV'ill der.
MAISTO P R O D U K T U ,
Delikatesų, Best of refs. Help this finr family —
ledų krautuve (Grocery, Delleateasen Tht-y are tenants that any landlord can
Ice C r e a m ) .
Gausus pasirinkimas be proud of; PIrasc call:
EDgewater 4-7439
italiSkų produktų.
Senai įsteigto.
Pulkus biznis. Daug prekių. Moder
nūs įrengimai. N u o m a $55.
Gera l a n d l o r d s , Inai nuliai*
Povsesslon 11
sutartis. Skubiai parduodama. Prie A very quiet refined couplo and 1
žastis — kiti interesai. Apžiūrėkite yr. old baby. desperately need a 3
ir įvertinsite. 1853 W. 59th Street. or 4 rm. unfurn. apt., on the S. or
PRoKpeet 6-1877.
f-VV side. in a nice locality. A-l
refs. Help this fino family. T h e y
are
tenants that any landlord can
MAISTO P R O D U K T U K R A U T U V E
be proud of! Please call: TR.4-1697
(Grocery) ir mėsine. Gerai įsitvirtinusi
prekyba. Visiškai nauji jrengimai. Daug
Immediate PoKsesslon I!
prekių. Ideali vieta mėsininkui. Prieina P a n d l o n K
A
very
resp.
Eloetrician and VYifV
ma nuoma. Gera sutartis. Skubiai ir ne
recently
marriod.
aro ln dire n^ed
brangiai parduodama. Priežastis — kiti
of a 2-4 rm. unfurn. apt.. ln t h e
interesai.
vlclnity of 75th and Ashland. Best
606 E. 61 st St.
MUseum 4-2529. of refs. They aro tenants that any
landlord can be proud of!! Please
call: ABerdeen 4-8769
Maisto produktų, delikatesą ir Įvai
riu prekių krautuv6. Modernūs Įren
gimai. Užpakaly trys gražūs gyve Lanlords — Here are your Tenants!
namieji kambariai ir vonia. N u o m a A very refined family of 4, are in des$75.
su apfiildymu.
Gera sutartis.
perate need of a 4-5 rm. unfurn. apt.,
Galimybe įsigyti pastatą (Optton to on the N. or N'VV. side YVillimę to dec.
Purchase B l d g . ) . Skubiai
parduo Best of refs. Help this fine family —
dama dfl ligos 8500. So. Manlstee Thry are tenants that any landlord can
be proud of.
Please call: ARsuitaee
Ave. R E g e n t 4-0727.
5-3107.

Call TRiangle 4-5117

1619 N. North Avenue
4 ROOM COTTAGE
w i t h sereaned porchoDlckens 2-1460 arba
On lake Kosh^onong. S mlles from
ARmitagc 6-9419
Kdgerton,. NVisconsin. Sacrificing for
quiek sale. For Information, price.
T A V E R N A . Daranti puiku blanf.
and direction write Box 100 DrauGerojo mainų apylinkėje. Modernūs
JTIS. 2384 soutli Oakley.
Įrengimai. Nuoma $55. 4-iu m e t o
<'all after July 5.
sutartis. Dėlei kitu interesu paau
RAvenšwQ/id 8-1717
kos viską kaip stovi už $5,000.

SKAITYKITE

—

Delikatesai — Saldainiai — Mokyk
los .Reikmenys. Moderniški Įrengi
mai. Su 3-ju kambarių butu. Arti
HAMBTTtGER C.RDJi
mokykla ir bažnyčia. Nuoma $65. Doing ercellent business. Ali m o 
Apšildymas
garu.
Gera
sutartis. d o m flxtures. Ideal spot for cou
Skubiai
parduodama už
$2.500.00 ple. Reasonable rent; 5 year lease.
Apleidžiu miestą. Pamatykite įver Saerifice $2,750 for quick sa'e. Can't
tinimui.. 7050 SO. R H O D E S A V E . handle alone. See to, appreciate,
6241 NO. CLARK ST.
RAdeliffe 3-5151
SHcIdrake 5-9S45
SITraiyside 4-0118
MAISTO PROTJIVTV I R
DEGTINftS KiRAITTTJVfi
RESTORANAS
Puikus biznis. Modernūs (rengimai. Simkveiimlų sustojimas. Yra vietos
Daug prekių. Prieinama nuoma. Ge del 16-ai asmenų. Gera apielinkS.
ra sutartis.
Pelninga vieta dviems
partneriams.
Neįstengiu apsidirbti Tikrai pelninga vieta. N u o m a $60,
(vienas, todėl noriu skubiai parduoti. gera sutartis. Puiki proga porai. Apkainuotas greitam pardavimui, prie8301 S. H A R L E M A V E .
žHSlis kiti interesai. Turite pamaty
POrtKmonth 7-9682
ti kad jvertlnue. 9648 S. E w i n g A r e .
R E g e n t 4-9078
R E g e n t 4-0498
f
REAUTY SHOP
Ezcellent location
Restaurant fully eąuipped,
W c s t of K ėdale o n Mjulison
GOOD GOING B U S I N E S S
Established trade.
Good business.
Llving quarters, This is good opp.
Well established. Nice for a
for alert, ambitious person.
Mušt
couple to handle. Living
sell; Reaaonably pricod by owner
quartors. Owner sacrificing
P h o n e after 8 P.M.
for quick sale.
SPaulding 2-2624

S- jų aukštų marinis narnos po 5
kambarius kiekviename. Priedo nomeiis kieme ir galima vieną butą.
užimti. Pilna kaina $8.900. Jmoke
GĖLIŲ KRAUTUVĖ
ti reikia $2,000. Pašaukite savinin
ką: —
Judri vietove. Puiki proga tinkamam
žmogui. Prieinama nuoma. Gera sutar
ALbany 3-4500
tis. Dėl ligos skubiai parduodu už $900.

4 R M COTTAGE
Modern Bath
New Hot Water Boiler,
New auto. ga« Water Htr.
Insulated: Possession.
Mušt sell. priced rlght
by « w n e r : Call P.M.
P h o n e Y A R D S 7-2467
2739 S. HiUock

rROGOS

PIENINft (ItAIRV STORE)
TAVERNA
laitai tiro rroa«it)—»lr|ikau-sjil.
Geraa biznia. Gražina gyvonamoBloH Geras blanlul kampas. Inefta $1.000
patalpoa. Nuoma $60. su apAlldymii. per savaite. Visi įrengimai moder
Gera sutartis. Dėl llgo.s nkublal per niški. Prieinama nuoma. Gera su
leidžia už $2,750. Reikia pamatyti tartis. Skubiai ir nebrangiai parduo
dama del ligos.
norint Jvertlntl.
133 E. PERSH1NG ROAD
S t M EI/5TON A V E .
KEyatonc t - l 7 4 8
N E v a d a 8-10297

VILLAGE 8-3717
DOWNERS GROVE

MAJD

OPPOR.TUNITTES

VIC.
«3RD * \VESTERN
8 KM. IiHK. Hr.Mi.
TAVERNA — Labai geras biznis, pil
• n a s <iown A 2 r m s up
nai jrengta, įskaitant garinj stalą (steam
with full tUe batli
table). Ideali vieta vedusių porai. Nuo
Carpeted Throughout
ma $85. Gera sutartis. Del ligos sku
keel tile cab. kitehen and bath
biai parduodu viską už $4,000.
car car.: space ln bmat. that can
utillzed for an extra room
1946 VV. Division Street
pxeell^nt cond.: near shopcjjurches & achools.
HVmboldt 6-9672
)ly priced by
anytime.
MOTERISKF R f R F IR
'Roftpcrt #-7258
K A l i II
SIFVYKLA.
Maža. Pilnai įrengta.
CHESTER
Veikla jau 35 metai. N u o m a $82.50.
FOR SALE
Gera sutartis. Dei Ilgos esu
priverstas skubiai parduoti už $700.
į ' S T SACRIFIGE
35 SO. DKARKOKN ST.
bly prteed by o\%nrr
Room 713
RAndnlpIi 0-8409
Pb6ne After 4:30 P.M.

CLiffside 4-1100

HOI.FS — O P E N TO T H E
PI ItMC ALI. Y E A R

AT

1438 W. 6 2 \ l > ST.
2 rlĄT
HHK. Bhl»n.
. .v ii rma.
Stoam ht. — Stokor.
Insul. Floof; Ctarage
Pos«. Prlce only $12.«00
CHATAIX * CO.
1545 E. fl:tnl St.
^ MTdway S-874*

I O R NORTH WF
RESTAIRANT
Should have car.

ACCURATE SCREW CO.
P R A N E Š I M A S

2645 VVFST H U R O N STREET
3 butai po 5 kambarius kiekvienas. Vie
ną butą galima tuojau pat užimti.
Pilna kaina $8,500.
Reikia jmoketi $1,300.
Savininkas — ALbany 2-4500.

5-3500

Call Nlles 7-9700

S

V ^ A B Y GRAND PIANO '
beautiful tone, excellent
condition. Sacrificing for
$500.00 or best offer.
Call — NEvada 8-9010

Skambinkite savininkui ALbany 2-4500.

Experienced Woman

n s H V I A N MOTOIt S4'OOTER
Hith transui is«4on and Įsuki} seat.
Best offer.
Tali:
SAginan- 1-40711
952H Commeivial Ave.
sa<riri<iiur F«»r Qul«-k S«l«*!
IIAKDMAN GRANU PIANO —
Mahog.. excellent condltlon;
ALSO r P R I G H T PIANO
\\ I lliiiirum 5-4213

b-ių butų murinu namas po 4 kamba
rius kiekviename bute. Apšildymas —
krosnimis (stove).
Rūsys (basment).
$11,000. Atsakingam asmeniui galimas
iisimokejimas.

AT ONCE

t*M»K

1'IUHiOS

1456 NORTH ARTESIAN

4328 W. Lawrence Ave.

G.M.C. Special built panel

ESTATE

RI-MIJ

ADVERTISEMENTS

Dr.Mi:sio:
Savininkas pigiai parduoda
Vienintelė Proga. Laikraščių ( N e w s
Stand), Cigarų, Cigarečių, Saldainių,
Žurnalų kioskas.
Nebusi atleistas
nuo sio darbo, būk ant save« bosas.
North side apylinkėje.
įvertinimui
pamatykite. Labai prieinama kaina.
TelefoimokJte L i n c o l n 9-9274
10% RETTTRN
51st. A Carpenter
Cor. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd.
Inconie $3.900. Nets $2,836.
$15,000 cash required
SOL.

K.

G R A F E * SONS
REALTORS *
,
I N g l . 4-3957 or WAibr. 5-S877
In t h e 6225 S. Halsted Bldg.

Landlords — Immediate Possession! A
very resp. young navy veteran, wifr and
19 mon. old son, are in dire need of a
small unfurn. apt., on the \orthwest
Side. Best of refs. Help this fine family
— They are tenants that any landlord
can be proud of. Please call: Klldare
5-6894.

REIKALINGĄJĮ

BUTAS

Landlords. S.O.S.!! A very reflneil
lieating onglnoor, wife and 2 adorjblo little daughters, are ln desii*rate neod of a 5-6 rm. unfurn. api..
in or near Berwyn, or Cicero. B»*st
of refs. They are tenants that any
landlord can be proud of! Ploas^
call: o r m l e r s o t i 4-4»267
Landlords - Immediate Possession! A
very resp. employed touple, are in des
perate need of a 3-4 rm. unfurn. Apt.,
in a nice locality on the Northwest SidfBest of refs. Help this fine couple. They
are tenants that any landlord can be
proud of. Please call: PKasacola 6-7998
after 5:30 P. M.
I amlIonN.
Immediate Posses.skm!!
A very i|ul*-t. r»-fin»*d, young oxpeotant couple, desperately need a
4 or 5 rm. unfurn. apt. on tb»- N.
or Northwost side. YVUI deoorate,
A-l refs. They are tenants that any
landlord <an be proud of!! Pi
taM: ALh. 2-6995 or WEb. 9-3373
Landlords - Immediate Possession!
A
very refined couple with adorable 1
yr. old child, are in desprrate noe-d of
a 4-5 rm. unfurn. apt., in a nice locality
on the N. or NW. side. Htd. or unhtd.
VVill dec. Best of refs. I'hoy are trnants
that any landlord can be proud of.
Please call MOhank 4-5546
l a n d l o r d s . Here Are Vour Tenants!
A very rosp. refined family of 4.
desperately need a 4-6 rm. unfurn.
apt.. anysvhere! Best of rofs. H> p
this fino family. They are the fine
tenants you have been looking for!
Help thi-m: Please call: S|»aukU»e
2- 2984, Immodiatol>!
ijHMtlorris,
lmiiK<liat.
Pos^esMion!!
A very reliahle. rejp. fauil'y of 4.
ompl'd adults and 1 teenagor. are
in desperate neod of a Z brm. un
furn. apt., anywher>- on the South
side. Best of refs. Help this fine
family. They aro tenants that any
landlord can bo proud of! Ph-ase
call \VAIbrook 5-3247 After 6 p.m.
landlords,
Immediate Possession!!
A very reliable oouple wlth 2% yr.
old daughtor, are in desperate neod
of a 4-5 rm. unfurn. apt., South of
22nd St. or in Cicero or Bersvyn,
or Brighton Park. Best of refs. They
are tenants that any landlord <tin
be proud of! Please call: Iii. 7-9285
lamlloril-.
Immediate
IN>ssession!!
A very resp. drivnig insrtuctor &
family, are in desperate neod of a
4 or more rm. unfurn. apt.. on the
N. o r NVS', side. Have 3 well-l>ehaved children. Best of rofa Help
this fino family. They aro tenants
that any landlord can be proud of!
Please call: POrtsmouth 7-9091

l a n d l o r d s , Por a Treat instrad of
landlonK
Immediate
Possession!! treatment. call: RAdHirf 3-5722!!
A very resp. young couple. are in A very resp. family of I, desperate
desperate need of a 2-4 rm, unfurn. ly need a 3-4-5 rm. unfurn. apt..
apt., on t h e N. or NW. side Pri- on the South side. Best of ref.s.
Bath. Best of refs. Help this fino 'They aro tho perfect tenants for
couple. They are tenants that any your apartment. Remember its —
landlord can be proud of! Please KAdoliff 3-5722!
call: K E y s t o n e 9-8974

BUSINESS

SERVICES

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT
on radiofl. Televisionp.
Refrigeratora, Waahing Machines
and furniture.
See tu before you buy.
We also have a few used refrf
geratora, waahers and vacuujm
cleanera priced aa low as $15 —
Come in to the top house fot
valuea and
for youreelf.
MES PAIMSIME SENĄ JŪSŲ
PREKĘ IŠKEITIMUI

A. C. Novok & Sons
3428 West 63rd S t

I^uullords, Hi-re are rour Tenants!
A very resp. Veteran and \Vife. l»oth
empl'd, desperately neod a 3-4-5
rm. unfurn. apt., on the SVV side.
Best of refs. Help this fino cou
plo. They aro tonants that aoy land
lord can be proud of! Please call:
HEmiock 4-0573
landlords, Imperative!! A very re
liable young couple. with infant.
nrgently need a 3-4 rm unfurn apt..
ln the vicinity of 75th and Ashland
A-l refs.
Help this fino family.
They are wonderfoll tenants! Please
call: AHcrdcen 4-8769
IiandlonLs,
Immediate Possession!!
A very refined young couple. with
2 woll-trainod sm. children. des
perately need a 4-6 rm. unfurn.
apt.. in a nice locality South of
75th St.. if poss. Best of refs. They
are tonants that anv landlord can be
proud of! Please call: NOr. 7-0637
Landlords - Immediate Possession! A
very resp. family of 5, desperately need
i 4 rm. unfurn. apt., on the N. or
NW. side. VVill der. Best of refs. Help
this fine family — They are tenants
that any landlord can be proud of!
Please call: KEdzie 3-1362

TeL REpobUc 7-2650
CHICAGO 29. VLL

l a n d l o r d s , H e l p A Veteran! A \ e r j
resp. Vot. \Vife and TTTH nrtmrftf
T A V E R N A . iAbai geras h l z n R Mo
baby. desperately need a 5-6 orom
dernūs įrengimai.
Alus tiekiamas
unfurn.^apt. on the S. or S\V. sid<
tiesiai iš statinės. Televizija. N u o 
f o p refs.
Help this fine
famil>
AfEYER'S HILIiSIDE R E S O R T
m a $100. Su apšildymu. Sutartis 5
They are tenants that any landloro
metams. Gera, proga, partneriams.
1 nUlo South of F o \ Lake, III.
can be proud of! Please call:
Negaliu apsieiti vienas ir perleidžlu
On route 12.
ROulcvard 8- 7933
viską už $7.500 grynais pinigais.
Lovely
cottage
2
and
3
bedrooms,
6355 SO I) AMEN A V E .
Help! Ruilding Šokli!
Light housekeeping.
Sandy beach, I.andlonls.
Tel. GRovehMI 6-9641
boating, fishing, & etc. 36.00 to A very resp. young couple and baby.
$41.00 per week. ,Come out or phone desperately need a 3-5 rm. furn. or
unfurn. a p t , N. or NW.
Best of
l'or reservations.
re
f
a
They
are
tenants
that
any
F O X L A K E 7-1111
landlord can bo proud of Pleas>»
call: Lincoln 9-9428 Apt. 8
ARCHER PARK ROOFING
M o m i n g s to noon and evenings.
1
i
Leave message if no one is home.
—
—
i
—
..
».
, .
5 metu stogą dengimo patyrimo. i
. D a r b a s pilnai apdraustas ir garan l a n t l l o r d s
Immediate
Possession!!
tuotas. Specializuojame dengime ro A very refined expeetant couplo, are
lėmis, shingles ir sidings. Dykai ap in desperate need of a 4-6 rm. un
***<V1KG* %
skaičiavimas. L A. KRAPCHCNAS, furn. apt.. in the vicinity of 6Srd
5021 S. K.,1 valo Ave., Chicago 32, & NVestern. if poss. Best of rofa
Help this fino couple. They aro te
Illinois. Tolef. I Afarette 3-5146
nants that any
landlord
can
be
Į proud of! Please call: Hl'd. 3-8652

PLATINKITE "DMŪGI"!

Jr

5148 SO H A L S $ E D ST.
Tel. I.lvlngstou 8-9882
I Afayette 3-6188
G R O C E R Y A M E A T MAJUCET
Self Service Good Going Business. ^ N
Modern flxtures, well stocked.
Reasonable rent, good lease.
Mušt be seen to appreciate.
Saerifice for quiek sale.
Du« to other interesta.
7103 S. W E N T W O R T H A V E .
BTUdson 3*1952,
BAynert 1-8828

"Taupykite Pinigus." Pirkit nuo Ray Eddy, Inc.

JAU CM! GREITAS PRISTATYMAS!
Naujas Dodge ir Naujas Plymouth

RAY EDDY, INC.
2423 N. Clark St.( Chicago 14, 111.
EAatgato 7-6300

Atdara Nedeldieniais ir Vakarais

Autorizuotas Dodge Ir Plymouth Dealerls
Patikrinimas |rodo, kad Jūs ėia gaunat geresnes sąlygas ant jūsų
s e n o automobilio.
Pasikalbėkite su Ttav Eddv kostumeriu
'
'
'->

Perskaitė Draugą", duokite jj kitiems.

Landlords — Immediate Possession! A
very refined family of 3, is in dire need
of a 3-5 rm. unfurn. apt., htd. or unhtd.,
on the N. or NVV. side. VVill dec. Best
of refs. Help this fine family — they
are tenants that any landlord can be
proud of. Please call: Klldare 5-7848

Vienumoje išauga genijus, bet
eharakteris išsivysto tik gyveni
mo sūkury.
—Ooetlie
Kilnioji moilo yra vandenynas,
iš kurio prasideda, išteka visos
kitos dorybes.
—Lacordaire

DRAUGAS,

Pirmadienis, liepos 3, 1950

Apsižiūrėkite kaip Imate Paskolą Namui Pirkti

m

Sartie Keičia Filosofiją/

PIRMAS SUŽEISTASIS

Egzistencialistų vadas Jean - Paul Sartre, sugrįžęs iš
Afrikos, parsivežė maliariją
ir naujai parašytą knygą. Ma
tydamas, kad jo ankstyves
nių knygų pasisekimas mažė
ja, jis nutarė pakeisti savo
filosofiją ir tarp dviejų dru
gio priepuolių paskelbė, jog
ruošia naują traktatą apie
vilt| ir džiaugsmą, kuris bus
visai priešingas jo garsiajai
knygai "L'Etre et le Neant".

AD V. CHARLES P. K AL
Šioje mūsų demokratiško- mus, negu pirmiau. Tuo paje Amerikoje kiekvienas žmo čiu sykiu bankai ir taupymo
gus, turėdamas norą page- bei skolinimo b-vės turi skorinti savo gyvenimą, gali vi-i Imimui žmonių sudėtus milisuomet atsiekti savo tikslą, jonus dolerių. Jie nori snkoMes turime gerai išvystytą | linti žmonėms ant vadinamų
finansinę ir komercinę siste "mortgage", ir šiuo laiku
mą. Kuomet žmogus nori tarp jų yra didelė konkuren
pirkti nekilnojamą turtą, jis cija. Skolintojas turi būti la
gali gaut didelę paskolą, bai atsargus, kad, kuomet
pa v., bankai duoda paskolą jis pasirašo "morgidius" ant
ligi 45 nuoš. turto vertės, o savo nuosavybės, galėtų sa
kaikurios taupymo ir pasko vo turtą tinkamai apsaugoti
arba nelaimės
lų b-vės duoda paskolą ligi depresijos
atveju.
60 nuoš.

oaauoo,

Laimingas Šimtmetis

* UjLiCDDsO VALANDOJ! KRELPKIM6 P M B

A N T H O N Y B.

PETKUS

KAZIMIERAS
MILKEVIČIUS
Gyveno 3 SI 2 B. Artenian Ave.
Mirė birž. 80d., H 6 0 m . , 9 vai.
vak., sulaukęs 6 e m. a m t .
Uimė Lietuvoje. Kilo 16 Marijampoi-R
npskr.,
Pakuonio
parap., Habalėnų kaimo. A.in*v
rikoje išgyveno 40 metų.
l'uliko dideliame nuliūdime;
žmoną Marijoną
(Pyragaite);
4 sūnus — Juozą ir marčią
Kveiyne, Krank ir marčią i.evenda, Povilą ir marčią Holen
ir. tiimoną bei marčią Helen,
4 anūkus; brolj Juocapą ir jo
Seimą; seserį Kotryną; 2 se
sers dukteris — Būdvytiene ir
Degutienę ir Jų Seimas; sesers
sūnų Povilą Kuką ir jo seimą
ir kitus gimines, draugus ir
pat į štamus.
Priklausė prie Kęstučio P a 
šalpos Draugijos.
Kūnas pašarvotas A. Petkaus
koplyčioj. 6812 So. VVestern
Ave. Laidotuvės įvyks trečiad.,
liepos 5d. 16 koplyčios 1:30
vai. ryto biib atlydėtas J Gimi
mo Svč. Panelės parap. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už velionies sielą. Po
pamaldų, bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoiirdtiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuli m K- : — 2oiona, sūnūs,
MarvIoK, Brolis, Sesuo Ir kiti
Giminė*.
J.Aid. direkt. A. Petkus, tel.
GRovehHl
6 - 0142.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
DVI MODEBNIAKOS KOPLYČIOS
J t » Ų PATOGUMUI:

1410 So. 50th A ve.. Cicero, HL
•M TOWNHAIX t-zim

6812 So. Western Ave., Chicago, EL

Rudenį britai švęs šimtme
čio sukaktį nuo katalikų hie
rarchijos naujo įvedimo (re
f
liginės laisvės išsikovojimas)
Skolintojo Galia
Laikas nuo laiko jau pasi
Anglijoje. Per tą laiką tenai
rodo vad. "forklozavimai". Keistas Prikėlimo Būdas katalikų skaičius išaugo iš
Skolintojas turi nepapras Taip pat Chicagoje kelios
vieno milijono į tris milijo
tai stiprų autoritetą:
taupymo bei skolinimo b-vės
Pasakojama, kad viename nus, kunigų skaičius padidė
1. Pirmiausia jis gali, be užsidarė ir buvo priverstos dideliame New Yorko viešbu
teismo leidimo, imti nuomas likviduotis. Mes, visi Amerity vartoja keistą būdą pri-UAi? \ ° ™ *
l'Z
F
už skolininko namą.
6 000
' ' iškatalikų
mokyklų
iš200 į 2,000,
bažnyčių
2. Jis turi teisę "forkio- kos gyventojai, norime, kadi kelti iš miego klientus, kada augo
zuoti" tą nuosavybę ir taip konkurencinis biznis gyvuo-1 jie paprašo pažadinti anksty- padidėjo iš 694 iki 1,547.
kadangi demokratija gali | V ą valandą.
pat turi teisę dėl to padaryti tų,
laisvai gyvuoti tik tuomet,
Skirtą vai indą prie durų
Aš mirštu tikėdamas i vieną
daug išlaidų, »kurias namo kuomet biznyje leidžiama
skambina
patarnautojas
ir
ir amžiną Dievą, sutvėrėją visų
savininkas privalo padengti. laisva konkurencija.
šaukia:
dalykų, iš kurio prašau pasi
3. Jis turi teisę parduoti
—
Aš
jums
turiu
labai
sku
Aš nenoriu apkaltinti sko
gailėjimo mano nemariai sielai.
namą už tiek pinigų, kiek ybų
laišką!
linimo
institucijų,
kad
jos
ra užsilikusios skolos ir pa— A. Thiers
Kada keleivis, suintriguo
darytų išlaidų dėl "forklo- s t a t o tokias griežtas sąlygas
žavimo".
skolininkams, kadangi jos tas, atsikelia iš lovos ir atiyra autorizuotos ir valdžios į daro duris, atplėšęs laišką
Prieš
praeitą depresiją priežiūroje veda tą biznį, perskaito:
bankai ir taupymo bei skoli- Bet, turint galvoje jų didelį
"Kaip tik laikas Jums, po
nimo b-vės neturėjo įrašę į uždarbį iš skolinimo žmonių ne, keltis!"
savo "morgičius" tokių sun- 8U detų pinigų, jos gali pagel
Ir pats sunkiausias darbas
ai. Ai ų sąlygU. kaip kad jie da-fbet žmonėms labiau, negu — prisikelti jau būna atlikJUOZAPAS KAISIS
bar turi įrašę. Daug žmonių, jos gelbsti iki šiol. Kuo ge
Gyveno 4021 So. Talman Ave., tel. FRorttier 6-0419.
pergyvenusių praeitą depre riau jos pagelbės skolinin tas.
Mirė Liepos l d , 1950m., 4:40 vai. ryte, sulaukęs pusės amž.
siją, atmena, kad jų namai kams, tuo labiau jos sustip
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr. ir parappijos, MaNet Duobkasiai!
žėnių kaimo. Amerikoje išgyveno 40 metų.
buvo, kaip vadina, "forklo- rins savo ekonominę padėtį
Paliko dideliame nuliūdime: mylimą žmoną Martha (po tė
zuoti," bet kuomet skolinto ir žmonių pasitikėjimą tomis
"Paieškomas politiškai pa
vais Katutis); dukterį Albiną Saveski ir žentą Antaną bei
jai nebuvo taip skolininkų | skolinimo 'institucijomis,
tikimas kapinėms duobka
anūkę Patricia; sūnų Rudolph ir marčią Dolly Jean bei anū
apsunkinę, didelė dalis žmokus Rudolph. VVayne ir Daniel Joseph; 2 brolius — Klemen
sys".
są, brolienę Kotriną ir jų šeimą, ir George, brolienę Stella ir
nių galėjo išlaikyti savo na
Nėra
ko
stebėtis.
Toks
skel
jų šeimą; 3 švogerkas — Eleną Michael ir jos vyrą John ir
mus del to, kad "morgidių" F ikrai Įkirio;
šeimą, Emma Adomaitis ir jos vyrą Juozapą ir šeimą, Marie
bimas
neseniai
pasirodė
čeko
formos
buvo prielankios
Taip Ir Reikėjo (slovakų komunistų laikrašty
Vidugeris ir jos vyrą Bali ir jų šeimą; 2 tetas — Mortą Keskolininkams. Šiandien tos
rulis ir jos šeimą, ir Pauliną Kairia ir jos šeimą; švogerį Pe
Painsvillėje, .irau, polici ir jame dar pabrėžiama, kad
trą
Hansą ir jo šeimą ir daug kitų giminių bei draugų.
pagalbos "morgičių" formo ninkas Leonas Debolt buvo
kandidatas į duobkasio vietą
Priklausė prie Žemaičių Kultūros Klubo.
se skolininkams jau nėra. paskirtas ištirti
mergaitės turįs turėki pozityvias pažiū
Kūnas pašarvotas J. Liulevičiaus koplyčioje, 4348 S. CaliKaip minėjau, jos dabar yra nusiskundimą prieš savąjį
fornia Ave. Laidotuvės įvyks trečiad., Liepos 5d. Iš koplyčios
ras liaudies respublikų atžvil
perdaug palankios "morgi8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės
tėvą. Skundėsi ji su ašaro giu.
»«*<?•?
į
i
Švenčiausios
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
čių" davėjui
mis. Ištyręs policininkas pa
maldos už <veiionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas J Švento
Matyt, čekoslovakai komu
Kazimiero kapines.
rašė
tokį
raportą:
"Penkioli
Dabar Labiau Priversti
nistai bijo, kad politiškai ne
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus bei pažįstamus
Pirkti Namus
kos metų mergaitė tesugrįžo patikimas duobkasys tų res
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, Duktė, Sūnus, Žentas, Marti, Anūkai, Bro
Šiomis dienomis žmonės y- namo trečią valandą ryto. Te publikų nepalaidotų...
vas
ją
apkūlė.
Taip
ir
reikėliai,
Brolienės, švogeris, švogerkos ir Tetos.
ra labiau priversti pirkti naLaid. direkt. Julius Liulevičius, tel. LAfayette 3-3572.
io'\
Frederick J. Walsh,
Massillon, Ohio, yra
J. V. karys, silšeistas
kovose

kilęs iš
pirmas
Korėjos
(Acme)

GRovehll! £4142
afftsų patarnavimą* yra greitam, mandagiu Ir
jūsų flnanaiSkam storini prieinamas.

LIŪDESIO VALANDOJ
Sšukiti

MAŽEIKA & EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
• 1 4 5 Sa WoHofi A * .

PRospect 9-0099

PETRAS P. GURSKIS
659 YVEST 18th STREET

~

3354 S. HA1STED ST.
710 W. 18th ST«EET
Telephone: VARrds 7-1811

[l S. MICHIGAN AVE.

BITTIH'S AND KAMENSKY'S
M0NUMENT W0RKS
3938 W. UTH STREET
TELĖK. BEVERLY 8-4)005
. Pirmoji iiumiuklg dirbtuvė, nuo (h. Kazimiero »*rti|

SS

$99.00

SPECIALI KAINA APRIBOTAM LAIKUI
CRANE 6UN C0HVERSI0H BURHER

Phone: PL'Uman 6-9061

ANTANAS M. PHILLIPS
•807 a LEtUANIOA AVE.

Fkoae Y Aria 7 - O N

JULIUS LIULEVIČIUS
4348 So. Calif ornia Ave.

Phone LAfayette 3-357*
i

l

1646 West 46th Street

VArds 7-0781

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS
Laidotuvių ištaigos

JOHN F. EUDE1KIS

• Taupyti reik jpraat. Taupyk nors mažai, bet reguliariai.
• Nuo 1905 metų kiekvienam tampytojui Mutual Federal

BANNER OIL and HEAT SERVICE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JOHN RUDIS
Savininkas ir Apšildymo Inžinierius

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5,000 per
Federal Savings and Loan Insurance Corp. nuo 1935 m.

Pradekite Taupyti Šiandieni

57 WEST Il8th STM

l

TELEFONAS

Pirm., Autr., penkt.—t vml. ryto iki
Treč, —9 vai. ryto iki 13 vml. vidurdienio.

p-

**

J?

•

TeLYArds 7-1741-7-1742

PIRKITE TIESIOG NUO
MK. NELSON

4330-34 South California Avenue

— Salininko —

Tel. LAfayette 3-0727

St. Casimir Monument
Company

(Jhartered and Supervised by the United Statea Government.

JOHN 4. KAZANAUSKAS, FH*.

•

4605-07 South Hermitage Avenue
' » S > I

AND LOAN ASSOCIATION
..

GOMMODORE 4-7405
sa

Mutual Federal Savings
2202 West Cenrtak Road

CHICAGO 28, ILLINOIS

3914 Wesi l l l t h

Chicago 8, Iii.

Street

Vienu Blokas auo Kapinių
Didžiausias Paminklams
Plann Pasirinkimas Mieste

TEL. VIrginia7-7747

Ketvirtadienį — 9 vai. ryto Iki 8 vai. vakaro,
šeitadienj — 9 vai. ryto iki X valandos po pietį*

Telei. CEdatcrest 3-6335

/

• • i

LEONARDAS A. EZERSKIS

Controls, Tank ąnd
Installation
Kxtra

SavingB moka gerug dividendus du kartu į metus.

vak.

ALFREDAS VASAITIS
POVILAS J. RIDIKAS

Užsisakykite gražų paminklą ant sa
vo mylimo asmens kapo — tiesiai ii šios
vienintelės lietuviu, paminklų dirbtuvės.
Paminklus pristatome i visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo 1902 metų.
Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis.

nors truputį, — taupo planingai.

~

Phone SEtdey • 4 7 1 1

1446 So 50th Ave., Cicero, BI. Tel. OLympic 2-1003

PAMINKLAI TrESIAI IŠ DIRBTUVĖS

&

VALANDOS:

Phone: Virgin** 7-6673
PUUms* lVl27Q

2314 W. 2ard PLACE
10756 S. HICHIGAN

IONARDAS L BUKAUSKAS

A$«Ą

kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo

Ifes turime koplyčias
rfeame Ckkagos Ir
Roaelando dalyse ir
tuojau aatarnaujam.

LACHAWICZ IR SŪNŪS

^

Kiekvienas,

VArds 7-1118; 7-1139

Amtmlansu patarna
vimas yra teikiamas
dieną ir naktį. Re*kalei šaukite mus.

Laisvei Kryptimi

Planingas Taupymas Moka Gerus Dividendus!

* 3 1 v Llteofilco Ava.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

m.

Nepriklausomoje Indonezi
jos valstybėje vadovaują as
VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SO. SIDftJE,
menys dažnai yra pasisakę
kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose
Mea atstovaujame at**kuminffat» apdraudos kompanijas, todėl kiek
apie reikalą pilnos religijos
vienas (nūfflj klljentsvs visados jrra apsaugota*, jeigu k a m h y k M a
laisvės, ir ji iš tikro bando
kokia nelaime.
ma užtikrinti. Šiuo metu vy
FIRE— LIABILITV
OOMPENSATION
AUTOMOBILE
HOUSEHOLD
riausybė svarsto kaip galima
DRAM 8HOP
ACCIDENTS
greičiau panaikinti 177 seno
sios olandų kolonijos para
rarįec
grafą, pagal kurį buvo var
žoma misijų darbo laisvė rei
kalaujant, kad misijonieriai
kaikuriose krašto dalyse gau
6322 South Western Avenue
Tel. PRospect 6-5162
tų specialų leidimą savo dar
Agentūra yra CHAS. P. KAL Priežiūroje
^bui.

**

• • • • • • • • sau • • • » • • • • • • • • • Į ,» m m

TRTO MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED
KOPLYČIOS
• » » » » » » » » • » " • » » » » • » • - • • •

• •

- »

• • » .

RADIO PROGRAMAI I š STOTIES W O E S
(1380 kilocycles)
LeidUAma kasftestadien)nuo 9:15 Lki 9:80 vai ryto

v.

DlEiiflAšfl& DRAtJSAS, dftlCAGO, ILEINOIS
——

-_-*

=3S=

B ARTI IR TOLI

^ifma^ienia, liepo* 3, 19*0
S T M B

BELGIJOJ

IMTASI ATSARGUMO PRIEMONIŲ

• J . U I ' ' I
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•
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RAUDONIEJI LIETUVOS SMAUGIKAI

— Prieglauda DP sene
liams. Tėvo domininkono Pi
re sąjūdis DP seneliams pa
KAS TIE, KURIE DABAR VALDO LIETUV*
dėti steigia prieglaudą, kur
— J. Skinderis, gyvenan bus priimta 20 senelių, ne
STASYS DKVKNIS
tis Clinton, Ind., yra 50 me turinčių 65 m. amžiaus. Jie
Mūsų Korespondentas Europoje
bus
parinkti
iš
1500
globo
tų išbuvęs angliakasiu, bu
X Edward Peter Zigmunt, vo 4 kartus sužeistas. Jisai tinių Austrijoj ir tai iš to
KITI NUSIKALTĖLIU
Į apie 50 metų amžiaus.
sūnus Mr. and Mrs. Zigmunt, laiške redakcijai atkreipia kių, kurie neturi savo šei
P. Kapralov 1949 metų va
GAUJOS DALYVIAI
4653 Milwaukee Ave.- baigė dėmesį, kad angliakasių dar j o s , vidutinės sveikatos, išsąrą buvo paskirtas lietum
Rusų prikišta į visus svar
Santa Clara universitetą bas labai pavojingas, dauge- įbuvę
stovyklose nuo 1945 m
vos saugumo ministeriu. Ka
blausiuosius postus. MinisSan Jose, Calif. | mokslo bai lis žūna nelaimėse, daugelis Prieglaudos išlaikymui ren
pralov yra atvežtas rusas.
terio pirmininko Mečio Ged
gimo iškilmes buvo nuvažia serga astma, todėl jisai kamos aukos. Tėvo Pire są
Jis Lietuvoje greičiausiai at
vilo pirmuoju pavaduotoju
vę ir tėvai ir po visam sūnų džiaugiasi angliakasių sąjun jūdis įsipareigoja tuos se
sirado tik 1949 metais. Ka
yra iš Sovietų Sąjungos į
išleido atostogų j Europą. gos ir J. Lewiso sėkmingo nelius globoti iki mirties.
pralov turi 42 metus am
Vilnių atgabentas rusas Va*
Ed. lėktuvu išskrido į Lon mis pastangomis pagerinti Vieno jų išlaikymas atsieis
žiaus ir yra MVD karininsilius
Pisarev.
Pisarev
lae
doną, kur prisidės prie gru angliakasių padėtį.
1500 fr. mėnesiui.
tuvoje yra nuo antrosios o- kas.
' Jo. Fpraeitis .. nežinoma,
pes piligrimų į Romą. ChiT
— Eduardas C. Vitkus iš
— Likviduos IRO Įstai
kupacijos pradžios. Jis *i-1 *». Ž M n o £ . S ^ j į S " " tY*pcagon grįš apie vidurį rug
męs 1899 metais kažkur Ru- k a i • " " g " ZFi
K
sėjo mėnesio. Zigmunt šei Queens Village, N. Y., bai ga*. Nuo š. m. liepcs 1 d. vi*
U
regijoninės IRO atstovy
ma yra "Draugo" skaityto gė Fordhamo universiteto t »sos
sijos
gilumoje.
L
i
e
t
u
v
i
š
k
a
i
;
^
*
^
""**
'
**
perkrikštytas"
|
lietuvį
ir
_uždaromos ir tarnautovaistininkystės skyrių. Jo bes
nemoka ne žodžio. Nora ofi "išrinktas" lietuvius atsto
jai.
brolis Vincas yra elektros in- j a į atleidžiami. IRO vadocialiai jis yra Gedvilo "pa vauti vadinamojoj tautybių
X Dr. M. Nas vytis, prak žinierius, o sesuo — orofe- \ Vybė lieka tiktai Briuselyje
vaduotojas", tačiau praktiš
Taikos metu karines įstaigas ir karinius įreng mus buvo galima
tikavęs nuo 1918 iki 1944 sorium Fordhamo universi- gerokai apkarpytu persona
kai Gedvilą yra io tarnas.
!J J
aplankyti be leidimų. Ypač tautinių švenčių metu, kaip Liepos
metų Lietuvoje, Kaune ir tėte. Jų tėvas V. Vitkus yra lu: buvo 50 tarnautojų, da
Ketvirtąją, buvo mielai sutinkami svečiai. Dabar tačiau visiems
T+;«u ^ « u
Rusas K. Liaudis yra že
mes
ūkio ministeriu. Dabar
lankytojams
vartai uždaryti ir visur -sustiprintos sargybos. Cia
buvę s ilgus metus vyr. or-1 mechaninės inžinerijos brai- bar pasilieka tiktai 15. Trem
Gedvilai
duoda
tik dirba,
pasirao
nes Pisarev
viską
matome saugomus karo laivus "Bostono uoste.
(Acme)
liaudis eina 49-sius metus.
dinarium Karo Ligoninėj žytojas.
tiniai, ypač ligoniai ir inva
šyti.
Į
Nors žemes ūkio ministeriKaune, birželio 30 d. baigė
— Birželio liūdnųjų dienų lidai, susirūpinę ateitimi.
Vidaus reikalų ministeriu j a yra ne tarinio pobūdžio,
vienų metų internship'ą Šv minėjime 6v. Kazimiero pa Ligšiol negirdėti, kad kas
yra rusas Bartašiūnas, Nie- tačiau ji buvo patikėta tik
Elzbietos ligon:nėj ir gavo : rapijos salėj Worcesteryje jais rūpintųsi.
J
kas nežino kokia jo tikroji rusui. Liaudis kiečiausiomis
atitinkamą diplomą. P e r • * - : £* g U r i n k t a y i r š m
Au.
— Lieges lietuviai per
pavarde, nes Bartašiūnu jin priemonėmis ūkininkus vare
sisveikinimą ligonines ?ak. ^ U e t u v o s vadavlr_0
Sekmines buvo suruošę išky
pasivadino tik tada, kai ant-, į r varo į kolchozus. Jis yra
tarų viršininkas pakvietė JI. r e i k a l a m s i r tremtinių Volą
į
Chevremont
garsią
Ma
rosios bolševikų okupacijos pareiškęs, kad ligi šių meg a v u s Ilhnois yalstyb3ie! k
į i m u į buVQ y i s ą
i
rijos šventovę, kur kun. Gai
pradžioje buvo atvežtas i tų galo kolchozų planas bus
praktikos teisę, būti tog H - | w r f e l i o
mėnesį
da atlaikė pamaldas. Po pie- .
Lietuvą ir paskirta* vidaus r įvykdytas. Liaudis reikalau
goninės štabo nariu.
II
1
_
•
f—A-^*
» • . »
T lt
.
. . .
. . .
. .
..
reikalų
ministeriu.
Lietuvis
ja laiku atiduoti pyliavas ir
— V. Klapatauskas, nese tų, poilsio ir pasilinksmini- I
X AI Vasaitig (Vance)
I R O vadovybes patvarky- riališkai visus lietuviškus , kai nemoka. Bartašiūnas pa skuba jas išvesti į Sovietų
niai atvykęs iš tremties bu mo gražioj gamtoj, iškylauenergingas lietuvis laidotu
tojai vėl susirinko geguži- m u birželio 23 dieną buvo j parengimus.
j sižymi ypatingu žiaurumu, i Sąjungą. Liaudis yra diuvo
atidaręs
batų
taisymo
įvių direktorius, turįs įstai
nėms pamaldoms. Iškylon likviduota Schw. Gmuendo j šios stovyklos likvidavi-1 Jo žinioje yra MVD. Jo įsa-1 džiausiąs Lietuvos ūkininkų
gas Ciceroj ir Riverside, tik monę, o dabar jau atidarė buvo
hnvn atvykę
atvvke lietuvių
lietuviu ir iš lietuvių stovykla. Dalis jos j mas yra didelis smūgis lie- j kymu nužudytų partizanų naikintojas.
ir
batų
parduotuvę.
Jo
pre
prieš keletą dienų įstojo į
gyventojų — seneliai ir kai tuviškam kultūros darbui j lavonai po kelias dienas laikitų vietų.
Yra ir daugiau rusų mi
Marijonų Statybos vajaus kybos namai yra 1205 S. 4
kurie pareigūnai, viso 130 tremtyje. Amerikiečių zono- komi miestų ir miestelių nisteriu, bet didesnės reikšdirektorius ir dabar įsijuo- St.
asmenų, perkelti į Artileri je dabar nebėra nė vienos i aikštėse, norint įbauginti gy | mės jie nevaidina. Jie tik
sęs organizuoja talkininkus
l l V l
'Yl
_J.
1_
j
.
.
• « •
.
.
v.
.__
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.„
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— Julė Petrauskaite iš
jos kareivines Schw. Gmuen į grynai• lietuviškos
stovykventojus
ir
siekiant
atpažin
pildo
čia
išvardintųjų
nuro
Statybos Fondo piknikui Vy Dorchestėr, Mass., baigė mu
— Austrijoje lietuviai daž de ir atiduoti latvių žinion I los. Savaime aišku, kad ir į ti nužudytųjų gimines. Jam
tauto parke, sekmadienį, lie kytojų kolegiją Temple uni nai klauso Vatikano rariio Apie 100 emigruojančių vyk i kultūrinis veikimas dėlto žy priklauso ir vadinamieji dymus.
Tai tokie žmonės dabar
pos 9 d.
versitete P h i 1 a delphijoj, valandėlės lietuviškai (sek sta Ludwigsburgo pereina-! miai sumažės.
stribai", kuriem leidžiama valdo, naikina, plėšia ir žuPa.,
B.
S.
laipsniu.
X Vasaros vaikų mokykmadieniais,
pirmadieniais, mojon stovyklon. Tačiau di
plėšti deportuojamųjų lietu-i do Stalino pavergtą Lietu
vių turtą. Bartašiūnas turi! vą.
— Aušros Vartę Socialis trečiadieniais ir šeštadie džiausioji dalis — apie 650
v'a Marąuette Parke jau vei
kia antrą savaitę. Nauji lan klubas VVorcesteryje, Mass., niais), bet gaila kad specia asmenų, nebebuvo toliau
kytojai dar vis registruoja birželio 25 d. buvo suruošęs lūs trukdymo aparatai iš ry skaldomi ir visi drauge per
si. Dabar mokykloj yra per Jonines Lietuvių Dailės Pa tų neleidžia tinkamai supras kelti į Heilbronno lenkų sto
ti kalbėtojo. Prieš lietuvių vyklą (adresas: (14a) Heil50 vaikų. Didelė pagalba tė rodai Amerikoj paremti.
Vyriausiojo Lietuvos išlais
bronn
a/N.,'
Schwabenhof
vams, o sveikata ir džiaugs
vinimo Komiteto ir Vykdo
— Panelių draugija įsi valandėlę įtalbančių prancū Kaserne).
Atidengė Paminklinę
Gera Žinia, B e t . . .
zų
ir
betarpiai
po
to
lenkų
mas vaikams, kurių gyveni steigė Lewiston, Maine, Ir
mosios Tarybos delegacija,
Lentą
mas,
valgis, žaidimai, dai suruošė pirmą pikniką drau valandėlių niekas netrukdo!
Chicagos namų statybos
kuri birželio antrojoj pusėj
Kaip Atrodo Naujoji
šimtis senelių ir ligonių, ku
nos vyksta gamtoje, parke. gijos naudai.
grįžo iš Romos, pasakoja,
Vakar po pietų J. E. kar ekspertai skelbia, kad iki aStovy kCa
riems
emigracija
sudaro
ne
Norintieji mokyklą lankyti
jog Lietuvos laisvinimo by dinolas S. A. Stritch atiden teinančio rudens čia pakan
Vietos
komiteto
ir
lietu
— Vyt. Alseika įsikūrė nugalimą kliūtį.
vaikai renkasi 9-10 vai. ryloje pasiekta gerų rezultatų. gė paminkline lentą šv. Pa kamai atsiras nedidelių gy
viškos
administracijos
pa
—
Kauno
arkivyskupas
J.
to į parapijos mažąją salę. i So. Bostone; neseniai lankė
venamųjų butų, nes dabar
Šventasis Tėvas lietuvių de
si New Yorke ir Baltimorėj. Skvireckas visą laiką gyve stangomis tokios didelės legaciją priėmė specialioj triko bažnyčioj prie 95 ir statoma tarp 5,000 ir 7,000
Commercial gatvių.
X Merginos prieš mergina Tirolyje ir tik vyskupai žmonių masės ir jų daiktų audiencijoj. Priėmimas įvy
Ši parapija įsteigta prieš naujų apartmentų. Tačiau
nas išeis liepos 4 d. Vytau-,
(netgi
su
baldais)
perkėli
Brizgys su Padolskiu Vely
ko toje pat salėje, kur pri 93 metus ir buvo pirmoji ka šį žinia nedžiugina ieškan
to parke. Tai bus basebolo
kų metu lankėsi Šventame mas buvo įvykdytas labai imami vyriausybių atstovai.
čiųjų buto, nes sakoma, kad
talikų
parapija
tarp
26,
Carungtynės tarpe Gary, Ind.,
sklandžiai
ir
buvo
gerai
or
Mieste. Abu vyskupai kėliau
Šv. Tėvas parodė tėvišką su
naujuose apartmentuose tri
ir Chicagos — Brighton Par- !
P. Oikaitis, Alsagerio dami į Romą ir grįždami iš ganizuotas. Naujosios patai pratimą Lietuvos reikaluose lumet ir 139 gatvių.
1889 metais atidaryta pa jų kambarių buto nuoma bū
ko vyčių kuopų merginų j lietuvių šeimų stovykloj, mi jos lankėsi pas arkivyskupą pos yra neblogos ir tremti ir yra gerai
informuotas
sianti $90—$100. Kas iš, pa
rinktinių. Lošimas prasidės nint mūsų tautos deportaci- ir turėjo išsamius pasikal niams gyventi pakenčiamos. apie padėtį Lietuvoje ir lie rapijos aukštesnė mokykla,
prastųjų darbininkų galės
1 vai. popiet. La;mėtojoms j jos liūdnas sukaktuves skai bėjimus įvairiais aktualiais Į čia perkeltos ir beveik vi tuvių prisirišimą prie Kata kuri buvo pirmoji katalikiš
koji aukštesnė mokykla šių gyventi tokiuose butuose.
bus įteikta sidabrinė taurė. ! tė labai įdomią paskaitą. P. klausimais.
sos Schw. Gmuendo stovyk likų Bažnyčios.
Brangių butų ir dabar ga
dienų miesto ribose.
„
„. .
Dikaitis yra taurus, garbin— Kun. K. Razminas, loje veikusios kultūrinės
Pasikalbėjimai su min. St.
Mišioms,
kurias
laikė Įima pasirinkti iš skelbimų
X Danau s ir Girėno pos- g a s u ^ v ^ bolševikų bu BALF-o įgaliotinis Austri tremtinių institucijos.
Lozoraičiu taip pat
vyko vysk. O'Brien, patarnavo ku laikraščiuose.
tas, Amerikos Legijono, pa- v o ž i a u r i a i kankinamas ir joj, aplankė visus ten gy
žadėjo, savo ''druni and k a i i n a m a s per pirmąją oku- venančius lietuvius (išsky Schw. Gmuend—Lietuvybei nuoširdaus ir glaudaus ben nigai, išėję minėtą aukštes*
dradarbiavimo dvasioje.
Vasarinėse Mokyklose
Tvirtovė
nę mokyklą.
bugle corp" Tėvų Marijonų p a c į j ą
rus Viena miestą) ir susi
Vyriausiojo Lietuvos Išlai
Mažiau Studentų
Statybos Fondo išvažiavimo,
pažino su jų padėtimi bei
Schw. Gmuendo lietuvių svįnimo Komiteto ir Vykdo- j ^
j
.
p
y ft
liepos 9 d., Vytauto parke
— 10 metų Lietuvos oku- sunkia būkle. Didžiausią pro stovykla buvo įkurta 1947
Visose Chicagos vasarinė
mosios
Tarybos
p
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n
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programai paįvairinti. Prog- Pacijos minėjimas įvyko vi blemą sudaro didelis nuo- metų birželio 14 dieną, atse mokyklose šiemet mažiau
30Se britu
prel.
M.
Krupavičius
ir
kiti
į
Midcentury
White
House
rama prasidės 9 vai. base-1
žemės lietuvių ko
keliant čia Nuertingeno ap delegacijos nariai kelione į I tarybos suvažiavime Illinois studentų. Bendrai imant, šie
bolo lošimu. Laimėtojams y-! lonijose. Ypatingai pakiliose
skrityje gyvenančius lietu Romą ir Italiją yra paten- valstybės gubernatoriaus kc met į vasarines mokyklas įra paskirta dovanų.
nuotaikose jie praėjo Lonsiregistravo 7 nuoš. mažiau
mj
vius.
Vėliau
ji
visą
laiką
bu
I! done,
Manchesteryje,
Coven
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taiKą
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Uetuvos
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done,
Manchesteryje,
Coven
X Olimpija Jaks-ibogienė
— Port Augustoj, vakari- , v o papildoma iš kitų stovyk m eta n emažai ir surasta nau I VVoods, Jr., pranešė, kad per studentų,
kaip praėjusiais
t r y B r a d f o r d e , Nottinhame,,
metais.
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me
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Lietuvos drau
Priežastis, sakoma, eko
dienomis gavo laišką iš Lie
tus Chicaga paaugo 119,000
nuolatinis
gyventojų
skai
tuvos nuo savo motinos, ku m—Jh A i ^ .'.T; D ^ darbininkų dirba ir šeši lie čius visą laijtė siekė apie
vaikais iki 15 metų amžiaus. nominiai sunkumai.
ri trumpam pašte skundžia- j ! * * * * * , L. Janusk*, gyv. tuviai. Sako: "gyvename 1,400—1,800 žmonių; pasku
Woods taip pat pranešė,
si nekokiu gyvenimu prie I Coventry je per-tautinius mi kengūrų ir triušių draugys- tiniu metu dfcl emigracijos
Gyventojai Laimėjo
kad Chicagoj randasi veik
nėjimus
pasirodo
kaip
gabūs
Ml
tėję, be elektros, vandentie- sumažėjo iki *900. Trejus me
pusė šeimų, kuriose reikalo
Douglas parko apylinkės
'žiauraus patėvio
ir talentingi aktoriai.
kio, kino teatrų, bažnyčios". į tus ši grynai lietuviška stoverčiami dirba vyras ir žmo gyventojai nuolatiniais pro
Feliksas Jakaitis, bu-j
^ „ lA
. . ..
Darbas. betgi nesunkus, mai j V ykla buvo Ketuvybės tvirna ir kad, bendrai imant, mo testais privertė federalinę
ves ristikas dabar trarįs s a - 1 ~ į ^ k e r a n a s laimėjo
stas geras, o pinige nėra. t 0 v ė Vokietijoje. Čia buvo | Birželio mėn. Kopenhago- terų uždarbis yra per pus vyriausybę atsisakyti nuo
vo užeigą Bridgeporte, su- M e l l o r 8 0 U u r ^ 8 t a l °
**»
u praleisti.
.-*-*
suburtos liet. tremtinių kny-' je įvyko Europos socialistų mažesnis, kaip vyrų.
rungtynėse, kurios įvyko kur
sumanymo nupirkti dalį par
žinojęs
apie
ruošiamą T.T.
J
F
gų leidyklos, kai kurių laik- | kongresas, kuriame Lietuko pastatymui sandėlio ka
tMarijonų
, .r
;Statybos
V Fondo
J r t Burtwood mokykloj, birž
f ; I
—
J.
Makulio
rūpesčiu
(
raščių redakcijos, gimnazi- j vos socialdemokratus atsto
riuomenės ginklams (armoIllinois Sargyba
Melbourne įsteigta lietu
pikniką liepos 9 d. pažadė
ja, pradžios mokykla, vaikų i vavo prof. J. Kaminskas,
ry). šis sandėlis dabar bus
Manevruose
viams
vaikams
sekmadienio
jo dovaną, kurią žadėjo ir
— J. Statkus ir S. MFerydarželio technikos, gailės- Kongrese priimta eilė rezo•m'
• 33-ji
oo .;• divizija
JI • i* išvy•* . I_statomas
prie Cfermak ir
pats į pikniką atvežti.
tė, DBLS-gos Rochdelės sky mokykla, . kurioje dėstoma tingų seserų mokyklos, visa | locijų. Pasigendama rezoliu
Hhnois
.„
*V...
J.*u„J:« Kilbourn gatvių.
• Barbora Paskanka su riaus nariai, šiomis dieno lituanistikos dalykai ir ti eilė kursų. Stovykloje gyve- j cijose stipresnių pasisakymų i i
°
^
dukterimi iš Town of Lake mis sukūrė lietuvišką šei kybos mokslas lietuviškai. no visa eilė lietuvių profeso j dėl kovos prieš komunizmą. ko karo pratimams, kurie |
Mažiau
Vedybų
Mokykloje dirba pedagogai:
bus vykdomi McCoy stovyk
atostogauja Indianos valsty mos židinį.
rių,
gydytojų,
teisininkų,
e-1"
—
J. Makulis, A. Karpavičius
Biuras leidimų vedyboms
bėj.
konomistų, inžinierių, visuo, Žinomas lietuvis smuiki- loj, Wisconsino valstybėj. praneša, kad nuo 1946 metų
— L. Rupšlauskienė, DB- ir kun. Vaseris.
X Morta Josienė iš Cice- L S-gos Corby skyr. narė,
menės veikėjų, politikų. Cia j ninkas Iz. Vasyliunas išvy- Divizijoj randasi apie 9,000
birželio mėnesį, kuris skai
ros, atminimui savo mirusio neseniai palaidojo savo my
— D&ugelis lietuviui Mel buvo šaukiami lietuvių trem ko į Kolombiją. Jis ruošėsi Chicago vyrų.
P. Michailowich, 1045 Bei tomas vedybų mėnesiu, skai
vyro, įsirašė garbės nariu limą mamytę.
bourne domisi buriavimo tinių bendruomenės suvažia | vykti į JAV, bet atsirado
Tėvų: Marijonų Bendradar
sportu. Tuo tikslu yra ruo vimai, organizacijų atstovų | ^ūčių, kurios privertė ži- den, pranešė policijai, kad čius vedybų kas metą ėjęs
— S. Lukoševičiute ir N. šiamos paskaitos. Buriavi
. 'w. .
.A .
^
nomąij smuikimnką pasuk- Fullerton gatvės paplūdi- mažyn. 1946 metais birželio
bių draugijon.
X Jonas Matemaitis, 4528 Dutkyte, mokosi Mancheste- mo sekcijai vadovauja dr. posedziai, pasitarimai. Gry-[ t i . K o l o m b i j ą Į Kolombiją myj krūmuose jį užpuolė plė mėnesį susituokė 7,907 po
rio Karmeličių kolegijoj.
Didžys, buvęs Lietuvos Bu- nai lietuviška stovyklos ad- liepos 8 d. išvyksta ir bu- šikas. Atėmęs kelnes, kurių ros, o šiemet — 5,939 poros.
S. Hermitage Ave., pasku
—• A, Šukys, mokosi Brad riavimo Sąjungos pirminin- ministracija ir vietinis LTB vęs "č?iurlionieš" ansamblio Ikišenėj buvo $86, plėšikas
tinėmis dienomis susirgo.
—
pabėgo; —
^'jrįLį komitetas paremdavo mate- %to vedėjas "Bnbelis.
fordo S t Bed's kolegijoj. #fcas.
Gydosi namie.
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Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtvje
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Didelis Smūgis Lietuviu Kultūros Darbui
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