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KORĖJOJE VISI RYKIUOJASI SMARKIAI
•—•••

Vokietija Gyvena Korėjos Įvykiais

SUDUŽO DU SANTA FE TRAUKINIAI

—

STASYS DEVENIS
Mušu Korespondentas Europoje
Visa Vakarų Europa pirmoje eilėje domisi Korėjos
įvykiai. Kiti reikalai ir įvykiai tuo tarpu yra tik antraei
lės reikšmės, nors pačiam gyvenimui ne mažiau svarbūs.
Iš visų laisvųjų Europos ^
k ^
U m įSį^įįjį
valstybių jautriausiai Korė-,./ feada Amxik(m
&žūs

Jėgos Traukiamos Prie Chonan
U. S, Aviacija Sulaukė Giedros
Bombarduoti Povandeniniai Laivai
TOKIO, liepos 7. — Amerikiečių karo vadovybėje To
kio ir Korėjoje vyrauja nuotaika, kad komunistų masių
slinkimas Taejon link yra laikinai sulaikytas ir tikimasi
galimybės pereiti j priešpuolį.
Komunistų daliniai buvo
sunaikintas tiltas ir smar
atriedėję
netoli Chonan,
kiai paliesti priešo tankų ir
apie 20 mylių į šiaurę nuo
kariuomenės telkiniai. Šito
i Kum upės, kur turi būti sti
je fronto dalyje komunistai
prinama gynybos linija, sau
turį sutelkę apie 30,000 ka
gojanti Teajon miestą ir
rių ir apie 150 tankų bei
, svarbų geležinkelių mazgą,
daug artilerijos pabūklų.
pei* kurį turi vykti tiekimas
Visame fronte pietų Korė
I visam vakariniam frontui. Į
joje esą apie 75,000 priešo
j tą miestą veda geležinkelis
kariuomenės. Fronte pasiro
j iš Pusan uosto, kur yra
dę ir sunkesni priešo tan
! svarbiausia U. S. tiekimo
kai, visi Sovietų Rusijos ga
bazė Korėjoje.
mybos.
Komunistai Puolimo
Bendras vaizdas toks: abi
Nepradėjo
puses persigrupuoja ir sti-

kai vienodoj'padėtyj su Ko- | l i a u atsikvėpimą, atėjo kai
rėja. Tos pačios jėgos, ku- P ^ n t a s _ TTIIIUMM liepė
rios užpuolė pietinę Korėją, JAV karinėms pajėgoms jsigrasina ir Vakarų Vokieti-1 maišyti j kovas Korėjoj ir
jai. Ir Vakarų Vokietija už- ginklu pradėti ginti pasaupuolimo atveju tegali pasiti-jlinę taiką ir tautų laisvę.
l - i . i •!
A
•_
X:
I— i L k ^ .
1*»» : n i o m n o
i> 1o Ko i
*»Allra_
keti tik tomis pačiomis jėgo Tai pirmas ir labai reikš
mis, kurios šiandien gina už mindas pasipriešinimas sopultąją Korėją ir pasaulinę! vietų agresijai. Europos veitaiką.
da s nušvito. Ilgai lauktoji
„.
diena pagaliau atėjo. Dabar
T . .. ..
Ligšioliniai pavyzdzioi ro-<-. ^.JT^.,, w..,TT_?v7_. .L^__
do io* Vakaru Vokietiia ea- E u r 0 P°J J a u S i m t u P l e n t ų
n būti
KA^, užpulta
,*«„£Ttoini
? S 1 S i tikima,
kuri
Ii
kaip irJ Korėja,
, , ' kad Amerika,
*%~
x
nes Rytų Vokietijoj jau ae- nebodama sovietinės galyniai suorganizuoti skaitlingi bes išėjo ginti Korėjos, tik
pulkai raudonosios kariuome rai gins ir Europą.
Buvo laukiama, kad penk prinasi tarp Seulojr Chones, kurie maskavimosi dė.. .
,.
] Mitingai Viniluje Ir Kaune
tadienio ryte komunistai nan ir rengiasi susikibti tohai pavadinti policijos vardu i
*
F
pradls naują puolimą Cho je vietoje dideliam mūšiui.
Santa F« linijos du geriausieji traukiniai, EI Capitan ir Karnas City Chief. sudužo Monica. 111.. miestelyje. EI
Taikos gynėjų laimėjimas ar ; 8 ^ ^ ^
radij0
8 t otys
nan paimti ir prie Kum upės Amerikos sausumos pajėgų
pralaimėjimas pietinėj Korė- p r a n e š a j o g SoŲif^ų
s ^ . Capitan nušoko nuo bėgių, o Cfcief visu greičiu užlėkė ant jo. liesinu žmonių užmušta ir keliasdešimt sužeista.
(Acme)
prisiartinti, bet puolimo ne jėga fronte stiprėja kas va
joj parodys ar Vakarų Vokie goje, Lenkijoje, Rumunijoje,
tija galės būti apginta.
buvo, nors priešas tada dar landą. Į frontą riedą jau ir
Čekoslovakijoje ir Pabaltijo!
Iešmininkai Baigė
turėjo karių ir ginklų per tankai.
Amerikiečių aukštasis ko kraštuose vyksta gausūs •
svarą.
Sovietų Povandeniniai
misaras Vakarų Vokietijoj 1 mitingai, kuriuose reikalauStreikf
Prieš
4
Co.
U. S. Kariai Pradėjo
John McCloy jau pirmąją Ko jama "imperialistams" neLaivai Korėjoje?
CHICAGO,
liepos
7.—Pre
rėjos užpuolimo dieną vokie- sikišti į Korėjos įvykius ir
Slinkti Pirmyn
Gen. MacArthuro penkta
1
zidentui^
pagrasinus
imtis
čių tautą suramina p***ky- grobiame Aarjos fautu "im
griežtų priemonių, AFL ieš Vietoj to;~TT. S. žvaigybi- dienio pranešime sukoma.
damas, kad amerikiečių įgu- silaisvinimo" šūkiai. Vil
ios Vakarų Vokietijoj tol pa- n į a u s radijas praneša, jog WASHINGTONf liepos 7. paėmimo mašinerija jau yra mininkų unija n u traukė niai daliniai kovos jėgoje ,kad B-29 bombonešiai noisiliks, kol bus sukurta tikra, Korėjos įvykiams apsvars- — Amerikos .kariškai jėgai gatava. Gavus kvotas, dar streiką prieš 4 geležinkelių pradėjo slinkti pirmyn ir metė krovinius ant Šiaurės
taika ir nebebus jokių pavo- t y t i Vilniuje ir Kaune įvy- iki tam tikro laipsnio su bas bus tuojau pradėtas vie- bendroves, bet dar strei atsiėmę kiek ketvirtadienį Korėjos uoste Chinguapo
kuoja prieš penktąją, Rock užleistos teritorijos į šiaurę stovinčių povandeninių lai
jų. Bonnos vyriausybės gal- k o skaitlingi darbininkų mi- stiprinti prezidentas davė tose.
vų. Kadangi manoma, jog
vadr. Adonauens viešai pa- t i n { k u r i u 0 8 e raudonieji įsakymą pašaukti karo tar
Island. bendrovęt kadangi nuo Chonan.
Pabrėžiama,
jog
tai
nėra
šiauriečiai povandeninių lai
breze jog Vakarų Vokieti- yJ
^ 8 m a r k i a s k a l . nybai tam tikrą skaičių vy
Atsiimti 2 Miestai?
nei visuotinė nei net dalina šios bendrovės geležinkelių
vų neturi, tai jie turėtų bū
linijos eina paraleliai su ki
Reikalaujama
remti
ru
pagal
Se'ective
Service
mobilizacija
ir
nenumatoma
jos padėčiai ir kad bolseviz- šiaure
. , ».. į.
. .
Patikimi, bet oficialiai ne ti Sovietų Rusijos povande
v.
tų
bendrovių
ir
prekių
bei
Act,
jeigu
nebus
pakanka
tuo
tarpu
šaukti
aktyvion
mas nori panašiu įvykių ir
f_ korėjiečius, kuriuos
patvirtinti, šaltiniai teigia, niniai laivai.
tarnybon nei Nationaf Guard žmonių transportas gali bū kad iš priešo atmušti du
Vakarų Vokietijoj
užpuolė Amerikos imperia mai savanorių.
Atsiminus, kad Sovietų
Armijos, laivyno ir avia nei rezervų. Galimas tik ti nukreiptas į kitas linijas. svarbūs susisiekimo mazgai
listai. Ko gero, dar ir LietuVakarų Vokietija, tikriau V o s žmonės "savanoriškai" cijos vadovybės nustatys tam tikras rezervo karinin Prieš tą Vieną bendrovę Pyongtaek ir Chungju, į pie Rusija ką tik pranešė nepri
streiko nenutraukė todėl,
pažįstanti Korėjos krantų
sakant Berlynas, Korėjos į- ; bus siunčiami į mūšius Ko- kiek kiekvienai ginklo rū- kų pašaukimas.
tus
ir
rytus
nuo
Suwon.
Jei
vykius jau pajuto, nors dar rėjoj,
kad nori tuftėti spaudimo
blokados ir už savo intere
šiai reikės vyrų ir nustatys
Aiškesnių
pranešimų
lauk
Pyongtaek būtų atsiimtas, sų pažeidimą tąja blokada
vis šaltojo karo formoje. So-;
priemonę
savo
reikalavi
kvotas kiekvienai valstybei. tina artimiausiomis dienotai komunistų daliniai tarp laikanti atsakingą Ameri
vietinis Berlyno sektorius va Reikšmingas Bandymas
mams paremti.
Visa
vyrų
registracijos
ir
I
mis.
tos vietos ir Chonan būtų kos vyriausybę, galima spė
kariniams Berlyno sekto
Eu ropos spauda spėja,
atkirsti.
riams nutraukė šviesos, gati, kad Sovietai tyčia ten
1
zo ir vandens tiekimą. Nors kodėl sovietai nebandė pir- Po Karėjos Iš Eiles
Jei
Sovietai
Turės
Araby Valstybės
Lakūnai Sulaukė Geresnio pakišo kelis povandeninius
raudonieji Berlyno vadai tai moję eilėje susidoroti su
laivus, kad jais galėtų iš
Oro
aiškina ūkiškais tikslais, ta-j Tibetu, bet pabandė riziNuostoliu,
Atsakys
U.S.
Turetij
Eiti
tranas
Nesikiš Korėjon
Komunistų slinkimą su provokuoti savo aktyvesnį
čiau kiekvienam vokiečiui; kuoti Korėja. Tibetą sovieLAKE SUCCESS, .Uepos
KAIRO, liepos 7. — PenMASKVA, liepos 7. — Į laikė greičiausiai U.S. avia įsikišimą į Korėjos įvykius.
yra aišku, kad tai naujo spau j u i būtų greičiausiai paverdimo ženklas. Vakariniai są- g ? be didelių komplikacijų, 7. — Įvairių valstybių dele kios Arabų Lygos valsty- JAV vyriausybes praneši- cijos smūgiai orui pagerė Ilgai nereikės laukti Sovie
jungininkai skelbia, kad ši- Spauda vieningai rašo jog gacijos prie UN iš jų turi bės — Syrija, Libanas, Ira- jmą apie blokados įvedimą jus. Tarp Seulo ir Chonan tų intencijoms išaiškinti.
tas sovietų žygys didelių pa- Stalinas panoro padaryti mų žinių spėlioja, kur bus kas, Saudi Arabija ir Yeme- Korejos vandenyse Gromyko
sėkmių neturės, nes vakari- rei kšmingą bandymą, norė- naujas Sovietų Rusijos pas nas — pasisakė remsianclos atsakė pareiškimu, kad šis
paudimas vykdant pasaulio Egipto nusistatymą nesikiš JAV žygis yra "naujas ag
niai sąjungininkai tam buvo
damas
išbandyti
Amerikos
užkariavimo planą.
pasiruošę ir vakariniai Ber
resijos aktas" ir Rusija lai
ti į Korėjos karą.
laikymąsi,
ko
pasėkoje
bus
lyno sektoriai patys gali pa
Arabų valstybėms Vid.
Egiptas yra UN Saugumo kys Ameriką atsakingą už
nustatyta
sovietų
užsienio
sigaminti pakankamai švie
Rytuose atsisakius maišytis Tarybos narys, bet nebalsa nuostoMMs, jkuinuas bloka
politika.
Stalinas
žinojo,
sos, gazo ir apsirūpinti van
į Korėjos įvykius, patogiau vo už rezoliuciją, siūlančią da įgalės padaryti Rusijos
— Sovietai atsakė Anglijai, kad nedarys žygių Korė
kad
Tibeto
"išlaisvinimas"
deniu.
sia vieta Rusijos intrigoms
interesams. Amerikos rė jos karui likviduoti. Neigiamą atsakymą prieš kiek laiko
tikro Amerikos nusistaty dabar būtų Iranas, nes Ira karo sankcijas prieš šiaurės
Korėją. Transjordanija, ku- mimasis Saugumo Tarybos davė ir į panašų Amerikos prašymą.
Rimtesnis klausimas bū mo gali neparodyti, tad bu
ne yra žibalo šaltiniai ir jo
yra neteisėtas,
tų, jei sovietai bandytų Ber-! vo nuspręsta užpulti pietinę kariuomenė yra daug silp ri taip pat yra Arabų Lygos»rezoliucija
— Danijos vyriausybė prisideda prie karo Korėjoje
narys,
bet
paskutiniu
laiku
nes
toji
rezoliucija
yra
ne
lyną užimti jėga, tačiau Korėją. Tačiau Amerikos nesnei negu Indokinijos, Ju
siųsdama vaistų ir sanitarinių priemonių. Filipinų vy
einanti
savystoviu
keliu,
teisėta,
kadangi
padaryta
šiandien visiems vra aišku. įsikišimas į Korėjos karą goslavijos, Filipinų ar Vo greičiausiai prie sankcijų be Rusijos ir Kinijos prita- riausybė nutarė prisidėti maistu, vaistais ir kitomis ge
kad be karo tai nebeįmano- sovietų planus sumaišė. So kietijos, kur būtų tuojau su
rybėmis.
taikymo
Korėjoje
prisidės,
rimo.
Šis
pareiškimas
buvo
ma padaryti. Sovietai pralo-! ketams pasidarė aišku, kad sidurta su Amerikos jėgo
— 2 kreiseriai ir 7 naikintojai išplaukė* vakar naktj iš
įteiktas JAV amabadai Ma
še laiką, gi praeitis nebe- l e n ? v l * laimėjimų gadynė
mis.
vakarinės pakrantės bazių j Pacifiko bazes.
skvoje.
grįžta
! "MJ8* pasibaigusi. Nors sovie
Puls
Formozg,
Jei Iranas būtų užpultas
tai Korėjoje dar ir turi ka— Prez. Trumanas vakar paprašė kongresą skirti 260
ar
viduje
sukelta
revoliuci
Europos Džiaugsmo Diena rinių laimėjimų, tačiau momil. dol. atominei programai vykdyti, Didžiausia dalis
Korėjos
Kare
Jau
Nežiūrint
Blokados
ja, tai jį apginti būtų sun
eis hidrogeninės bombos gaminimo darbams paskubinti.
Diena, kada prezidentas! J ^ į * 1 ^ " m § £ m a * *ra ku, nes visi jo draugai yra
LAKE
SŲCCESS,
liepos
Žuvo 22 lėktuvai — Indijos premjeras Nehru yra pasirengęs tarpinin
Trumanas įsakė JAV oro i r l k u r 1 k a s d l d e s n l - W f i * labai toli.
7.
—
Kinijos
komunistinė
kauti Korėjos krizę likviduoti, jei ka* nors jam tą dar
A
laivyno pajėgoms įsijungti j P™1"™8 8 U V ? e ^ ° « 2 »
TOKIO, liepos 7. — Per
vyriausybė
praneša
UN
sek
bą pavestų. Tuo tarpu t«Mos galimybės nematyti.
į karo veiksmus Korėjoje7ir £ £ * lr.J l a b a i n u t e i k e
KALENDORIUS
10
pirmųjų
karo
dienų
Ko-1
retoriui,
kad
ji
tebėra
pasi
apsaugoti Formozą, Euro- p n e s a 0 ^ 61113 Liepos S d.: S v. Elžbieta. ryžusi pasiimti Formozą, rėjoje U. S. aviacija neteko' — Komunistine* Kinijos sostinėje Pekine posėdžiaują
poj buvo pati laimingiausia j Vakarų Vokietijoje tiki- Senovės: Tauragis ir Dau nežiūrint JAV kariškų žy 22 lėktuvų ir priešas taip visi karo ir politiniai vadai. Manoma, kad jų tarpe yra
nuo praėjusio karo pabai- ma, kad dabar Stalinas yra gą.
* : gių Formozos paėmimą su pat 22 lėktuvų. Aviacija su ir Višinskis ar Molotovas, kurių seniai nebesimato Mas
kvoje.
gos. Per penkerius pokario atsidūręs tikrai keblioje pa
Liepos 9 d.: Sv. Veronika* trukdyti.
naikino 17. laivyno aviacija
metus sovietai vykdė, smur-1 dėtyje ir kad jis ieškodamas Senovės: Sertautas ir Vida.
— Prancūzijos parlamento užsienių reikahj komisija
Tuo pačiu pranešimu JAV 4 ir pietų Korėjo8 lakūnai 1.
to veiksmus ir niekas jiems kokios nors išeities gali
ORAS
apkaltintos padariusios "at Pusė U. S. lėktuvu žuvo ko vienbalsiai, išskyrus komunistus, pritarė UN ir U. S. po
nesipriešino. Sovietines bai- griebtis kietesnių žygių ir
Giedra, šilčiau.
virą agresijos aktą" pasiųs vose. Kiti sunaikinti žemė litikai Korėjos reikalu.
mės jausmas slėgė visą Su- > Vakarų Europoje ar Persi- Saule teka 5:25, leidžiasi damos laivyną Formozai je ar nelaimingose atsitiki
— Rytų Vokietijoje tikrai vyksta dideli Sovietų k*r
ropą. Niekas negalėjo pasa-'joje.
8:27.
riuomenės manevrai.
saugoti.
muose.

Pašauks Dalį Vyrų, Jei Nebus
Pakankamai Savanoriu
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KOMUNISTAI TEBESI VERŽI A PIRMYN

PAS MtSŲ DARBO ŽMONES
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Nėra taip turtingo Žmogaus,
kad jam nebūtų reikalingas pasi
gailėjimai, ir nftra taip skurdaus
Antro rato (semi-finsi) žmogaus, kad jis negalėtų pasi
— I JAV "open" pirme
nybes, kurios įvyks liepos varžybose K. Merkia jau pel gailėjimo parodyti.
—Ltonaą XIII
10-22 d.d. Detroite, Mich., nė pirmą tašką, įveikdamas

PAS ŠACHMATININKUS

Pašauki kartą Elena Ka-1 Uždarbis daug geresnis nesulis pašventinti naują au-!gu fabrike arba raštinėje,
suvažiuos, kaip laukiama, J. Lieberman, Philadelphia,
GRINDYS PAGRAŽINA
tomobilį. Visa šeima gurks- Jei gerai neuždirbčiau, tebenetoli Šimto žymiausių JAV Pa., kuris po 15 ėjimų, pra GRAŽIOSVISUS
NAMUS
nojome šokoladu pasaldintą važinečiau tramvajais, o daJū»
galite
ikinuomoti
radęs
žirgą,
pasidavė^
j ir Kanados šachmatininkui.
pieną ir kalbėjomės. Elena bar — turiu nuosavą autoHILC0 SANDER
j
Pirmenybės yra rengiamos
— Petras Kantautas Bos
dirba čekių mainymo konto- mobilį.
U
i
nuostabiai
imm
kaina*
kasmet ir šiemet jos įvyks tono lietuvių B kl. turnyro
Mes iinuomotime Hilco Sande r die
— Kur juo važinėjate?
roję. Iškeičia ne tik čekias
baigminėje grupėje eina pir nai,
51-mą kartą.
savaitgaliui ar savaitei. Kainos
— Kasdieną į darbą, o
bei pašto pinigines perlai
yra
tokios
užbaigtas "sanding"
Šios pirmenybės yra vie- muoju be pralaimėjimo su darbas bus kad
daug
vertingesnis «f su
das, bet taipgi priima ap- vakarais išvažiuojame su
mokėtą kainą. Atminkite: Bet kas ga
nag didžiausių JAV šachma 7:0 taškų.
mokėti elektros, deginamųjų mama. Dažnai patraukiame
naudoti Hilco Sander »u tikru paJ. Starinskas turi 5:3, Pet lisis**kimu.
tinių įvykių. Pirmenybių nu
Prie kiekvienos malinos yra
dujų, telefono sąskaitas, iš-!i tuos laukuose įtaisytus kiinstrukcijos ir įrankiai. Mes
galėtojas laimi JAV "open" raitis Sy^2Y2l O. Vaitkevi paprastos
pristatome
kai reikalinga, {jun
gauna automobilių numerius į no teatrus. O sekmadieniais
čius 3:1 taškų.
— K. M. kite vielą jviską,
čempiono vardą.
elektros įjungtuvą ir ga
ir leidimus, priima dokumen- (su mama pavažiuojame ir į
lite pradėti grindy atnaujinimą. Tei
1948 m. JAV pirmenybes
raukitės apie vienos dienos darbo sis
tus fotostatinėms nuotrau- \ tolimesnes apylinkes. Tėvetemą su Kyaniae Styreseal.
laimėjo W. Adams, Dedham,
koms padaryti.
lis ir brolis — ne mėgėjai
Mass., o 1949 m. — jaunas
— Visą dieną viena esate važinėti, bet mudvi su maROSELAND. — 6v. Onos
čikagietis Sandrin J r.
W. 79ih AB 4-6709
prie pinigų. Ar nebaisu?
ma planuojame atostogų me
Šių metų "open" pirme Draugijos piknikas, {vykęs 1530
(Ekspertai
spalvų pritaikymui
Esu uždaryta, kaip ka tu apvažiuoti bent trylika
nybės darosi ir mums reikš pereitą savaitę, puikiai nu
Kyanize Fioisnes
lėjime. Visa būda padaryta valstybių.
V\arnrr's £xclusive Sienoms
mingesnėmis, nes jose daly sisekė. Susirinko gausus bū
Apmušalai
— 0 darbe nenusibosta
iš neperšaunamos medžia
vaus lietuvių meisteris Po rys svečių; draugijai ir pa
gos, net ir stiklas saugus uždarytai toje būdoje?
vilas Tautvaisa. Jis pernai rapijai liks nemaža pelno.
ALL METAL
nuo kulkų. Iki šiol dar nie
— Kai kada. Turiu radi
Pinigines dovanas laimė
atvyko ii tremties ir laimė
kas nebuvo užpuolęs.
ją, be to — per dieną perei
jo Bostono meisterio titulą. jo: Marijona Šimulis, Ona
Apie 30,000 Siaurinės Korėjos komunistų karių ir 100 tankų veržiasi
pirmyn (juodos strėlės), matomai norėdami perkirsti svarbiausiąją J. V.
— Neturite kokio ginklo na 100-150 žmonių. Dabar
Neapsiriksime
teigdami, Laučienė, Ona Mockienė ir
Fencing, Inc.
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į
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užėmė
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prie pinigų?
kad Tautvaisa turi daug da- Viktorija Doveikienė,
£emon kaino*.
Pyongtaek (3), priversdami J. V. karius pasitraukti 25 mylias. Komunistai
Tvoros,
telkia stiprias pajėgas Sanchok (4) srityje.
(Acmc)
— Kai turiu atidaryti į- bo — vakarais vesti knygas
vinių gražiai pasirodyti. Jis |
— O. &>
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da atvyksta miesto policija, tarnautoją atostogų.
metaiM
vienas stipriausių MassaBuo^
— Kokį turite gyvenimo
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chusetts šachmatininkų. Jam
— Nepasitaikė gauti ne- planą ?
medi*.
dar neteko, be Naujos An
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— Turiu automobilį, noTHOMPSON, Conn. — .sis kalbėjo lietuviškai,
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APSKAIČIAVI
— Vieną tokį sukčių pa- s riu dar įsigyti nuosavą na- šiemet Marianapolio aukš-Į P a g r i n d i n e k a I b %
Restoranas ir Kavinė
^ ^ tų JAV šachmatininkų, bet
MAI V E L T U I
sisekė sugauti. Atėjo jisai mą. Pasitaupysiu pinigų, už tesnioji mokykla išleido de- a n g l i A k a i p r e l a U g j . Balkfi- jo partija su W. Adams, ku US 12 — 4 mylios } vakarus nuo
S K h M B I H KIT E
čekio iškeisti. O jau mums kokių 20 metų galėsiu pasi- vynis tikruosius studentus nM i s k e l d a m a g katalikų ro- ris 1^8 buvo JAV "open" Gary, 4 mylios į rytus Ind. K a r t o
Telef. GARY 39465
buvo pranešta iš Pinigų Kei- traukti iš darbo ir sau gy- ir keliolika fraiyošiamųjų, Ję J u n ^ i n i u A m e r i k o 6 V al- nugalėtoju, šachmatų spau Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto ligi
PO. 5-2574
timo Sąjungos, kad jis yra venti. Jeigu būčiau vyras, Marianapoly
1 vai. naktios. Pirt&s gražiame mūsų
Riverdale 1996
pakartojusiu styhįų
m o k s l o į r a u k l ė j i m 0 doje kalba Tautvaišos nau
VALGYKLOS SALIONE. Tai yra
paieškomas. Pradėjau šne- tai norėčiau būti kunigu,
• Apžiūrėkite mūsų tvorų pavyz
aukštesniosios m o k y k l o s i s t o H j o j e P o to prelatas į- dai.
\-aiies, kurių jūs niekados nepamir
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•
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tain Curb) PATARNAVIMAS. Ap
policija ieško. Dabar po-nių vakare. Pavalgau, pasi- mišiomis, kurias laikė kole- pasakė ir Marianapolio aukš telis lietuvis tose pirmeny žiūrėkite
'mūsų naujus kambarius tu
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licininkas juo susidomėjo, važinėjame su mama kiek gijos rektorius, kun. dr. A. į tesniosios mokyklos princi- bėse, o jei sulauktume mū ristams. Visos sienos išmuštos Filipinų
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Grindy-*
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krtiiali/JuU*
"Transmissions"
Taisomi
šešias dienas savaitėje. Ne valandi pagulėjusi, vėl sepP o p a m a l d ų kolegijos re
(Vmiento l>arbal n ^ ' U u da«ttai
ir
miausiais JAV ir Kanados
ApšHd>ruat>
Elektr. praajimai
tintą
išvykau
į
darbą.
Darį&kilmiiigi
Naujai
Perstatomi
išeinu nei pietums — atne
fektorijoj
buvo
MfirtninuiK
šachmatininkais.
Pirmeny
su
Garantuotais
ša valgyti į darbovietę. Vie-. bo nebijau ir esu patenkm- p i e t ū s k u r i u o s e dalyvavo
Ptana^iinas ir "Dcsign"
Rezultatais
PHILADELPHIA, Pa. — bės vyks nuo liepos 10 iki
— P. Runskis
Nemokama*
aptikaičiavimns
na ranka dirbu, kita valgau, ta.
UŽEIKITE PAS MUS
mokyklos vadovybė, moko- l V įetos ukrainiečių savait- 22 d. vakarais (7:30-12.00
ARBA PASKAMBINKITE:
Technikiniai patarimai
masis personalas, graduan- r a š t i a "Amerika", ukrainie- v. vak.) Edison Chess and
gaukite Dienomis ar Vakarais
Tel. NOrmal 7-7701
tai su tėvais ir svečiai.
j^
katalikų susivienijimo Checker Club, 2000 Second
VlAcennes 6-M13
5826 South State Street
Pačio3 diplomų įteikimo iš-1 "Providenija" organas, tapo Ave.).
Francid Construdion Co
kilmės prasidėjo 2 vai. p. p. di%nraščiu. Vyriausiu redak— Povilas Vaitonis ir Ig
856 E. 82nd St
kolegijos sporto salėje, kur torium yra Bagdonas Kata- nas Žalys, gyveną Kanadoje,
buvo prisirinkę per pora maius
negalės dalyvauti JAV pir
ŠEIMYNIŠKAI PETIEKTI
P. DAILIDE
šimtų žiūrovų ir svečių.
taufcnocc
arba krosnyje kepti viščiukai
Savaitraštis ' 'Amerika'' menybėse Detroite.
Atidarymą
Kolegijos rektorius
rektorius pir
Pietūs $1.50
<
Associated Press liepos 4 vajam pasauliui, stojusiam
Kolegijos
pir- visuomet noriai skirdavo — Bostonietis Kazys Mer
susirinku- vietos lietuvių reikalams; kis užbaigė Golden Knights Rinktiniai jautienos bei kiaulienos
d. pranešimu gyvenantieji į atvirą kovą su bolševizmo mas pasveikino susirinku^
kepsniai, j\airiy jūrų gyvių patieka
Danijoje lietuviai, latviai ir, ekspansija, tremtiniai bal-'sius ir graduantus, trumpais reikia manyti, kad dabar ga- 1949 postai tournament'o lai ir itališkos Įvairenybes ui prieina
kainą.
estai tremtiniai per savo vy-1 tiečiai Danijoje nusipelnė ir žodžiais nupasakodamas mo- les skirti dar daugiau vik pirmo rato varžybas, surin mąAtdara
visas 24 valandas kasdien
riausias organizacijas krei-'sau, ir savo kankinamoms kyklos istoriją ir tikslą. Stu-j įQs bendrai abiejų tautų ko- kęs 4.5 taško (iš 6) ir atsi
2031 W. 51st STREET
TELEFONAS L-1471
pesi į Amerikos ambasadą' tautoms laisvojo pasaulio dentų graduantų vardu kai- V ai už laisvę nušviesti. Jo stojęs savo sekcijoje į II
Tataome U»rū4yjuaiaa antomobiliu
HAHN'S RESTORANAS
dalia ir * fenderiua" — Daiymas.
LADD,
ILLINOIS
Danijai su prašymu, kad vi- pagarbą. Ir nežiūrint to, ko- bėjo studentai: VV i 11 i a m adresas: "Amerika", 817 N. vietą su kanadiečiu M. BenPrie 89-to krlio
Telefonuokit* KEpublic 7-0901
šiems baltiečiams vyrams kių kitų pasekmių turės tas Meehan, Bernard Bissennei:te Franklm St, Philadelphia der, kuris turi taip pat 4.5 Tiktai 12 myliu nuo Starved Rock.
įėjima* 1* kiemo.
Ii Chicagos važiuokite 34-tu keliu
nuo 18 iki 35 metų būtų jų ryžtumas aktingai prisi- ir Milaševičius. Paskutiny- 23, Pa.
— K. V. taško.
leista vykti savanoriais į dėti prie kovos su bolševiz• •
Koreją kovai su bolševizmu, mu, J13 visokiu atveju bus Jr
^
pavergusiu Lietuvą, Latviją pozityvus įnašas į Baltijos
ir Estiją dar 1940 metais.
valstybių atstatymo kovą.
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Juk tikrai negalime nore- naudotas, ar ne. Tuo mes
U, kad kitos tautos už mus sustiprinsime Lietuvos ne
kovotų, lietų kraują už mū- priklausomybes atstatymo
su išlaisvinimą, o mes se- pagrindus.
dėtume rankas sudėję, lauk-!
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išvadavimo
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rodytų, kad
Liepos 15 d., šeštadienį,
mes nesame verti tos lais 7 v. v. Vyčių salėje, 2453 W.
vės, kuri mums būtų iško 4>7 St, kviečiamas visųi agvota. Prisiglaudę Danijoje ronomų-mių, Chicagoj ir atremtiniai baltieeiai savo pylinkėj gyvenančių, susi
žygKi pasakė pasauliui, kad rinkimas, kuriame bus svars
jie yra gyva savo tautų da tomi aktualūs organizaciniai
lis, kad jie dega ta pačia ir profesiniai reikalai.
tėvynės meilės ugnimi, ku
Visi kotegos-ės kviečiami
ri padarė likusius namie jų atsilankyti.
tautiečius partizanais-didvyriais.
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PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS | CHICAG0 SAVINOS AND L0AN ASS00IATI0N
5

KUR — kiekvieno taupomi indeliai yia apdrausti iki $5,000

'i

by anagency oi the United States Government.
KUR -i- viada buvo ir yra išmokamas aukštas dividendas
visiems mūsų taupytojom*.

KUR — pinigai kiekvienam taupytoįui buvo ir yra išmokama
'

I

i

ant pareikalavimo.

KUR — patarnavimas visuose finansiniuose reikaluose yra
teisingas ir mandagus.

mmm

Pranešame mūsų taupytojarrui ir draugams, kad per pirmus alų metų 6
mėnesius pas mumis pradėjo naują taupymo skyrių virš 750 ypatų, o turtas
per tą patį laiką paaugo su virt |7»0,e*O,** dolertų. Dabar mūsų turtas siekia
virt '^5,000,000.00 dolerių.

i

Valdyba'ir direktoriai, tariame Širdingą A « 0 virtems mošų tampytojams
ir draugams. Kviečiame ir toliau mumis remti. Patarftfta aa.ro draugams pasi
e t i pinigus į šią smarkiai augančią, TVIRTĄ LIETUVIŠKĄ FINANSINĘ
ĮSTAIGĄ.
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Telefonas: GRovehilI

M M M M i

Ass*n

RSPVOT

8-7375

I
DIENRAŠTIS DRAUGAS. CSfttCAGO, ILONOIS

Šeštadienis, liepos 8, 1950

D R A U G A S
TJHE IJTHAUNIAN DAILY FRIKND
Z1UĄ S. OakJey Avc, Chicajco 8, III. Tel. Vlrpęlnia 7-0640; 7-0041
£ntered

aa Ssoond-Claaa M a t t e r M a r r h SI, 1»1« a t
U n d e r t h e Aet of Mareli S. 187*

M*-mt»er©f lh**i'athol»o Pr^ns Aaa'ii
IJut>lisht-«l dally, « o e p t
Htindays.
by ih«
U t b u a n l a n Cathollo P r ^ a i SocIKjr.

«
*

k

Chtcago.

Illlnol»

Kuhsciiptian Rate*:
p»*r y « i r outald* 1 of O h l r a ^ o ;
$8.»0 p*r ycar In ChU-ago * Cicero$7.u0 p«»r y a a r In O a n a d a .
ForfUrn | 1 0 . » « p*»r y*ar.
|7.OII

3 rnAn.
M e t a m a H "»et.
Preimmt»raui:
$2.50
18.00
$4.50
Chicugoj Ir CiceroJ
$2.25
$7.00
$4.00
K i t u r JAV ir K a n a d o j e
$2.»0
$10.09
J
U ž s i e n y j e
Skalbimų k a i n o s p r i s i u n č i a m o * «avu* praftymą,

1 m*n
$030
$0.80
$1.00

Didžiąsias Klaidas Prisimenant
"~

AMRRJKA IR TAIKA

Plačiai žinomas kolumnistas George E. Sokolsky ge
rai analizuoja politinę būklę Tolimuose Rytuose. Tai
jisai daro jau ne pirmą kartą. Jo daromos pastabos
yra vertos rimto dėmesio. Jei mūsų vyriausybe to ra
šytojo patyrimu būtų pasinaudojus, nebūt buvę nei
Korėjos karo, nei, pagaliau, Kinija būt patekus į ko
munistų rankas.
Rašytojas Sokolsky Kinijoj yra ilgai gyvenęs. Jis
yra gyvenęs ir Rusijoj tais laikais, kuomet komunis
tai ten darė savo pirmuosius žygius. Jis ir pats buvo
vienas iš jų. Tačiau, skaudžiai nusivylęs, jisai išvyko
Kinijon ir iš ten sugrįžo atgal į Ameriką.
Prieš porą dienų įdėtu j Herald-American straips
niu, p. Sokolsky patvirtina ir mūsų įsitikinimą apie
komunistų siekimus.
Jisai teisingai rašo, kad Sovietų Rusija ir dabar te
beveda intensyvią kampaniją už "taiką".
''Mums taika gali tik reikšti pasaulį be karo, be bai
mes greito karo, be aukojimo išpūstų biudžetų karo
reikalams. Mūsų supraLimu, karas negali atnešti nau
dos" — rašo Sokolsky, pridėdamas ir tą, kad pasku
tinieji du pasaulio karai atnešė pakeitimų politinėj ir
ekonominėj sistemoj ir pažeidimą moralės visuomenėje.
KAIP RAUDONIEJI SUPRANTA TAIKA?

•

Sovietų Rusijai taika reiškia pasaulio suvienodinimą,
jo įjungimą revoliucijos ir kitais būdais, į sovietų so
cialistinių respublikų federaciją, kuriai turi vadovauti
Sovietų Rusija.
Nuo 1917 metų Sovietų Rusija ėjo viena ir ta pačia
kryptimi prie savo tikslo. Kiekviename krašte jūs ra
si, e marksistų, kurie gana nuoširdžiai tiki tokios rū
šies taikai. **Jei mes kvestionuojame jų. nuoširdumą,
mes nesuprantame jų elgėsenos ir jų afiliacijos inten
syvumo. Taip pat mes pervertiname jų pastangų jė
gas", pastebi p. Sokolsky.
Tai esanti pagrindinė klaida, kokią Amerikos vy
riausybe darė nuo pat 1933 metų, kuomet buvo atnau
jinti diplomatiniai ryšiai su Sovietų Rusija.
Ir Rooseveltas, ir Trumanas, ir Harriman, ir Byrnes,
ir Acheson, ir ilga eilė kitų, in imant respublikonus ir
demokratus, buvo įsitikinę, kad Rusija yra tik taip
sau tauta, žaidžianti politikos dalykais, kaip ir mes
žaidžiame ir kad su ja galima santykiauti ir į kom
promisus eiti.
"VIENO PASAULIO" IDF IA
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Straipsnio autorius sako, kad toji pažiūra buvo iro
niška, nes nesusivokta, jog, marksistų galvosena, So
vietų Rusija nebuvo vienintelis kraštas, kurį reikėjo
užkariauti. Reikia visą pasaulį laimėti ir jam tik vie
ną valdžią duoti. Čia ir Wendell Wilkie, propagavęs
"Vieno Pasaulio" mintį, klaidą darė. Jis neįsivaizdavo,
kad rusai bolševikai turėjo galvoj marksistinį pasaulį,
bet ne kitokį.
Ta proga p. Sokolsky ir prez. Trumanui padaro prie
kaištą. Jis bereikalo komunizmo kovotojus peikęs ir
visą reikalą "raudona silke'' pavadinęs. Jis nesupra
tęs, kad marksistai jau per trisdešimtį metų darbuo
jasi Jungtinėms Amerikos Valstybėms užkariauti.
Kas norėjo, tas galėjo suprasti, kokiam tikslui 1934
m. Harold Ware grupė susiorganizavo. Jos tikslas bu
vo daryti įtaką į aukštus valdžios pareigūnus, ban
dymai buvo daromi AAA ir Nye komitete ir po to ko
munistai susikoncentravo valstybės ir finansų depar
tamentuose, taip pat CIO.
KINIJOS PROBLEMOS
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Valstybės ir finansų departamentuose komunistai rū
pinęsi pakreipti jų norima kryptimi Kinijos problemų
sprendimą. Tikslas buvo nusikratyti nacionalistų val
džia ir jos vieton Kinijai duoti komunistinį režimą,
kurio priešakyje atsistotų Maskvoj išmokslinti kinai
komunistai. Jie šmeižė gen. Chiang Kai-sheką ir visus
jo adjutantus, mete jo adresu visokius būtus ir nebū
tus apkaltinimus. Ir, kaip žinome, šitoji kampanija ko
munistams pilnai pavyko. Nepaisant Chiang Kai-sheko
herojiškam pasipriešinimui komunizmui, visa vakarų
demokratija atsakė paramą, jį vieną mūšių laukuose
palikdama.
Tik prieš apie savaitę prez. Trumanas vyriausybės
nusistatymą nacionalistų klausimu pakeitė. Pasielgė
gerai, vyriškai.
Jei Jungtinė* Valstybės būtų Rėmusios Kinijos na
cionalistų valdžią 1945 metais, šiandien nereiktų ka-

riauti Korėjoj. Nacionalistai nereikalavo vyrų jėgos,
jiems tik amunicija tebuvo reikalinga. Korėjos mū
šiuose šiandien ir Amerikos vyrai savo galvas turi
guldyti.
Vis tik gerai, kad yra iškeliamos aikštėn užsienių
politikos klaidos. Ir, reikia manyti, atsakomingieji as
menys valdžioje, jas pripažinę Ir supratę,.iš jųi pasi
mokys ir vengs jų ateityje.

- 1 . DAUMANTAS

Partizanai Už Geležines Uždangos
(Tęsinys)

MAŽOJI HEROJĖ
šimtatūkstantinė Minia
Pagerbė Žemdirbio Dukrą

Del Churchillk) Siūlymų
Britanijos konservatų vadas ir buvęs karo metu pre
mjeras, Winston Churchill, remia sąjungininkų žygius
Korėjoj, tačiau vis dar tebegieda savo senąją gies
melę, kad, girdi, yra reikalinga kalbėtis su Stalinu ir
tuo būdu karą baigti.
Tai yra didžiausia nesąmonė! Šiandien kalbėtis su
Stalinu reikštų jam nusilenkti ir bandyti likviduoti
esamą krizę naujomis nuolaidomis ir jo agresijos užgyrimu. Ypač pavojinga būtų tartis su Stalinu ar, ap
lamai, su Kremlium šiuo momentu, kuomet komunistų
jėgos tebesistumia pirmyn mūšių lauke. Nėra kalbos,
kad bū.ų pastatyta sąlyga visą Korėją komunistams
užleisti. Tokią nuolaidą 'išsiderėjusi Maskva būtų pa
skatinta panašius žygius, kaip Korėjoj, ir kitur daryti.
Tada nebūtų galo. Kremlius tiek įsigalėtų, kad jau
pasirodytų pervėlu nuo jo siautėjimo išsigelbėti.
Ką, pagaliau, reiškia bet kokie susitarimai su bolše
vikais, puikiai žinome iš praeities. Jie visus iki vie
nam susitarimus yra sulaužę.
Nejaugi Churchill ir vėl išnaujo norėtų pradėti pa
taikavimų ir glostymų politiką, kokią j į s vedė besi
baigiant karui ir tuoj po karo?
Prie ko pasaulį privedė ši politika, šiandien visi pui
kiai žinome. Jei nenuolaidumai Stalinui, ir Korėjoj ne
reiktų kariauti.'
*

Per Daug Nelaimig-Katastrofu
Susidūrimas dviejų traukinių Monica, 111., dar kartą
primena atsargumo ir saugumo reikalą. Šioj nelaimėj
žuvo devyni ir gana daug sužeista. Tos aukos ir visi
nuostoliai, atrodo, visai nebuvo reikalinga, nes, lai
kantis saugumo dėsnių, tos nelaimės būtų buvę ga
lima išvengti.
Pastaruoju laiku panašių katastrofų įvyksta daug,
per daug. Jų įvyksta lėktuvais, laivais, automobiliais
ir net gatvėkariais. Nemažai žmonių žuvo gaisruose ir
kitokios rūšies nelaimėse.
Suprantama, nėmažaį nelaimių įvyksta dėl pačių žmo
nių kaltės: dėl pergreito, neatsargaus važiavimo auto
mobiliais, besimaudant etc. Bet, reikia pripažinti, kad
didesniais skaičiais nelaimių įvyksta ten, kur pasiduo
dama kitų "globai" — važiuojama traukiniais, lėktų
vais, gatvėkariais (tramvajais-strytkariais), laivais,
autobusais.
Tų susisiekimo priemonių vadovybe neša didelę at
sakomybę už pasažierių saugumą. Todėl svarbu, kad
jos neoperuotų bet kokiu būdu pažeistais lėktuvais,
traukiniais etc., ir kad susisiekimo priemonių vairuo
tojai būtų savo darbui pilniausiai kvalifikuoti. Atitin
kamos valdžios įstaigos taip pat turėtų žiūrėti, kad
nebūtų žaidžiama žmonių gyvybėmis.

Amerikos Žygis Ir Lietuva
Sąryšy su Korėjos karu ''Sandara" davė vedamąjį
straipsnį, kurį šiaip baigia:
44
Mums, lietuvių kilmšs žmonėms, stovi akyse ir mū
sų tėvų žemės likimas. Lietuva pirmoji buvo iškelta
ant kančių kryžiaus, iš kitų tautų yra labiau nuken
tėjusi, baisiau nuskandinta. Kai mes galvojame apie
vergijoj esančio pasaulio išsilaisvinimą, akyse iškyla
žudomų, tremiamų brolių-seserų aimanos ir kančios.
Ir mes, amerikiečiai, pratę gyventi laisvės tikrais, di
deliais idealais, mes darbo, iniciatyvos ir karo nemėgs
tą žmonės, sveikiname Prezidento ir visų Amerikos
žmonių nuosprendį: Nusileisti daugiau negalima. Dik
tatoriškai dabrtinei Rusijos klikai tebūnie tas įspėji
mas neveltui tartas."
•

CIO mobilizuoja visas savo jefeas Ohio valstybėj, kad
būsimuose rinkimuose nugalėti senatorių Robert Taft.
Mat, organizuotieji darbininkai kovoja Taft-Hartley
darbo įstatymą.
y
Prezidentas Trumanas planuojąs įsteigti muziejų sa
vo tėviškėj — Independent, Mo. J i s ten sudėtų įvairias
dovanas, kurios jam asmeniai yra duotos, ir taip pat
kai kuriuos valstybinius dokumentus.

•
Jei karas Korėjaj bent kiek ilgiau užsitęs, Jungti
nių Tautų generalinė asemblėja bus sušaukta anksčiau,
negu buvo numatyta. Buvo nusitarta suvažiuoti rug
sėjo mėn.

Šv. Petro aikštėje Jo Šven
tenybė popiežius Pijus XII
birželio 24 d. iškilmingomis
apegomis paskelbė šventąja
palaimintąją Mariją GORETTI. Tai išimtinas atsitiki
mas, kad kanonizacijos iš
kilmės buvo atliktos ne šv.
Petro bazilikoje, bet aikštė
je. Šitai įvyko todėl, kad
jaunute šventoji sutraukė
tokias gausias minias, jog
didingoji bazilika jųjų nie
kaip n e b ū t ų sutalpinusi.
Šimtatūkstantine žmonių mi
nia pripildė Šv. Petro aikl-f
tę. Joje buvo ypač gausiai
atstovaujamos Italijos kata
likės mergaitės, kurios šios
jaunos Šventosios asmenyje
turės ne tik krikščionės mer
gaitės idealą, bet ir naują
Užtarėją.
Šv. Marija Goretti yra gi
musi 1890 m. spalio 16 d.
Corinaldo miestelyje, Itali
joje, pamaldžioje, bet var
gingoje žemdirbių šeimoje.
Iš mažų dienų būsimoji šven
toji pasižymėjo būdo švel
numu, klusnumu tėvams ir
ypač darbštumu bei rūpes
tingumu šeimos reikaluose.
Našlaiti?
Būdami neturtingi, tėvai
negalėjo duoti savo jaunai
dukrelei platesnio mokslo.
Tačiau dievobaiminga moti
na nepraleido progos mer
gaitei įdiegti gilius religi
nius jausmus. Visa šeima
kasdien kalbėdavo drauge
rožančių.
Mergaitei einant devintus
amžiaus metus, mirė tėvas.
Šioje nelaimėje visu ryšku
mu atsidengė Marijos heroiškumas. Ji guodė verkiančią
mamą, sakydama: "Nereikia
verkti; esame jau paaugę;
sugebėsime verstis". Nors
buvo dar visai vaikas, ji bu
vo našlei motinai, likusiai
su pulkeliu mažų vaikų, ne
tik paguoda savo gerumu,
bet taip parama savo rūpes
tingumu ir darbštumu. Ji
prižiūrėjo savo jaunesnius
broliukus, juos mokė Dievą
mylėti ir būti klusniais ma
mai. Ji su jais dalindavosi
kiekviena gauta dovanėle.
Keturiolika Peilio Smūgių
Savo kūno grožiu, kuris
buvo jos sielos grožio tobu
la išraiška, Marija atkrei
pi dvidešimtmečio kaimyno
sūnaus gašlias akis. Jis du
kartus bandė nekaltą mer
gaitę prikalbėti prie nuodė
mės. Bet ši nesileido gundo
ma. Ji nei klausyti, nei gir
dėti nenorėjo apie piktus ne
doro jaunuolio sumanymus.
Jaunuolis niršo ir pyko, bet
savo pikto sumanymo ne
atsisakė. Jis ieškojo ir lau
kė progos. Ją surado 1902
m. liepos 5 dieną. Jis užklu
po mergaitę vieną kambary
je, puolė prie jos grasinda
mas rankoje turimu peiliu:
jei ši nesutiks jo užgaidas
patenkinti, jis ją užmušiąs.
Mergaitė pradėjo šaukti:
''Ne, ne, tai nuodėmė! Die
vas to nenori! Jei tai pada
rysi, eisi į pragarą!" Tada
pajudfjo įniršusio jaunuolio
žmogžudiška ranka. Jis ke
turiolika peilio smūgių, heroišką mergaitę mirtinai suzeide.
Subėgo kaimynai ir arti
mieji. Jie rado mergaitę agonijoje kraujo klane. Ji dar
(Nukelta į 4 pusi.)

Su Kardu kalbėjomės ir informavomės visa eile pogrin
dinio judėjimo aktualių klausimų. Į jo dalinio ribas suta
rėm perkelti iš Kauno Algirdo žinioje buvusj siųstuvą-imtuvą. Nustatėm tarpusavio ryšj ateičiai per Audronę. Iš Kardo
patyriau, kad Suvalkijoje jau buvo pribrendęs partizaninio
judėjimo apsijungimo reikalas: sudaryti bendrą komanduo
jančią vadovybę, nustatant vienodą visų dalinių struktūrą,
priimant karines rezistencines formas ir nustatant tikslias
dalinių veikimo ribas.
Jau buvo gera popietė, kai paėmęs pora egzempliorių
Suvalkijoj pasirodžiusio partizanų laikraštėlio "Laisvės
Žvalgo", patraukiau' savais keliais, neužmiršdamas kovo
jantiems broliams palinkėti sėkmės.

ATOMINE BOMBA PARTIZANŲ
DŽIAUGSMUI
Rugpiūčio mėnesio dvidešimtą dieną jau nustatyta ry
šių tvarka mane pagavo Audronė, perduodama Kardo kvie
timą kartu su ja prisistatyti j Mikalinės mišką (Šilavoto
valsčiuje). Kartu ji įspėjo, kad ten, be Kardo, būsiąs dar
man nematytas majoras Mykolas-Jonas.
Sutartu laiku pasiekėm numatytą miške punktą, kur
mūsų laukė partizanas Vėtra. Jis mus nuvedė j miško gilu
mą, kur tankių krūmų apsuptoj žavioj aikštelėj prie radijo
aparato būriavosi Mykolas Jonas, Kardas, Žalgiris, Miški
nis, Ąžuolas. Vylius, Plunksna ir dar keletas kovotojų. Ši
diena partizanams buvo nepaprastai džiugi. Visi su dideliu
įdomumu klausėsi BBC radijo komentatoriaus pranešimo
apie atominės bombos jėgą, parodytą prieš keletą dienų
Japonijoje. Buvo tikima, kad su šiais naujais moksliniais iš
radimais prasidės naujas tempas ir pasaulio politiniame
gyvenime. Visus džiugino Amerikos prezidento žodžiai, lie
tę vieną pasaulio valstybę ir vieną vyriausyibę.
Pasibaigus pranešimui, visi trynė rankas ir pakelta nuo
taika dalinosi įspūdžiais, tikėdamiesi greitai baigti savo varganotą partizano gyvenimą ir sulaukti laisvės, dabar vaka
riečiams intensyviai tvarkant pasaulio valstybių santykius.
Čia pat ant kelmo pasidėjęs rašomąją mašinėlę, Ąžuo
las kalė metricas, o Vėtra jau ruošė rotatorių. Už pusva
landžio Audronė vikriai ėmė iš rotatoriaus išspausdintą
ekstra "Laisvės Žvalgo" laidą, kurioje riebiomis raidėmis
buvo skelbiama džiugi mūsų tautai žinia apie suskaldyto
atomo panaudojimą ginklams prieš agresorius. Bolševikinė
spauda praėjo tylomis pro atominės bombos galybę, Japoni
jos paklupdymą aiškindama raudonosios armijos laimėji
mais.
Po kelių valandų numatytas "Laisvės Z valgoj
pliorių skaičius buvo baigtas. Vėtra juos skirs tę/daliniams.
tinkamą skaičių palikdamas miestelėnams ir tolimesniems
kaimynams. Darbas buvo baigtas kartu su pradedančiomis
suokti vakaro lankštingalomis. Žalgiris užsuko iš Varšuvos
muzikos. Trys poros partizanų susikibo ir polkutę sudėjo.
Paaiškėjo ir mano iškvietimo priežastis. Per Naktinį
gautas Geležinio Vilko pulko atstovams raštas, kuriame jte
buvo kviečiami rugpiūčio 25 dieną atvykti į Suvalkijos par
tizanų vadų suvažiavimą Skardupyje. Raštas buvo pasira
šytas Kazlų Rūdos vadovo Spyglio ir Vygando bei Vampyro
Marijampolės sričių vadų. Mykolas Jonas ir Kardas prašė
mane, kad aš vykčiau atstovauti minėtame suvažiavime "geležiniokus", kadangi jiedu nei vienas neturėjo kelionei do
kumentų.
Mykolas Jonas pasigyrė dar taip pat esąs jaunas par
tizanas. Prieš porą mėnesių jis buvo bolševikų dešifruotas,
kad vokiečių okupacijos metu dirbo Lietuvių Fronte, Kauno
apygardoje. Gi bolševikai patyrę, kad ir šios okupacijos
metu pogriridžio eilėse yra daugiausia tie patys asmenys,
kurie jame buvo ir vokiečių okupacijos metu, pradėjo toJcius visus persekioti. Laimei, atvykus enkagiebistams jo
'suimti, nebuvęs namie, gi kaimynai apie tai pranešę jam,
dar nepasiekusiam namų. Nieko nelaukdamas, nepasakęs
nei sudiev savo šeimai, jis išspaudęs į Suvalkijos miškus.
Pakeliui jį pagavę dar neginkluotą Šilavoto stribai ir patupdę į daboklę, kaltindami, kad jis be įstaigos komandi
ruotės per daug atsitolino nuo Kauno, išvykdamas 20 kilo
metrų už miesto ribų. Septintoji jo kalinimo naktis buvo iš
ganinga. Mykolui Jonui po keleto parų tylaus ir intensy
vaus triūso pavyko, išgraužus mūre skyles ties langų gro
tų įtvirtinimais, išversti grotas ir pabėgti, pirmiau negu
kad šilavotiniai enkagiebistai spėjo susižinoti su Kaunu ir
išsiaiškinti Mykolo Jono padėtį. Tik po kelių^ dienų bolše
vikai sužinoję, kad savo rankose turėjo tokią žuvį, krimtosi
pirštus, visiems skųsdamiesi, kad paspruko didžiausias
"banditas". O jis, užsikabinęs automatą ant kaklo, jau gra
sė komunai atomine bomba.

TAURO APYGARDOS ĮSIKŪRIMAS
Į numatytą rugpiūčio 25 dienos partizanų organizato
rių ir vadų suvažiavimą reagavo teigiamai beveik visi kvies
tieji. Visiems atrodė pribrendusi didesnio susicementavimo
idėja. Suvažiavimo pasitarimų rezultate apjungti kariniai ir
politiniai Suvalkijos aktyvieji pogrindžio kovotojai su gin
kluotų partizanų branduoliais pagrinde. Visa Suvalkija su
jungta į vieną apygardą, ją pavadinant Tauro apygarda.
Apygarda suskirstyta į Vytauto, Geležinio Vilko, Žalgirio
ir Šarūno rinktines. Nustatyti rinktinių veikimo plotai ir ri
bos, prisilaikant iki šiol veikiančių dalinių ribų ir sąstatų.
Sukomplektuotas Tauro apygardos štaJbas su apygardos
vadu Kovu, apygardos vado pavaduotoju — politinės da
lies viršininku Luobu, adjutantu Šarūnu, štabo viršininku
— Vygandu, rikiuotės skyriaus viršininku — Raginiu, mo
bilizacijos skyriaus viršininku — Šernu, ūkio skyriaus vir
šininku — Vaidila, Sanitarijos poskyrio viršininku — Vilku,
ryšių ir globos poskyrio viršininkais. Prie apygardos štabo
paskirtas kapelionas — kun. Ylius. Kartu prie apygardos
sudarytas politinis komitetas, kurio pirmininkas buvo apy
gardos štabo politinės dalies viršininkas.
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coliuT RCA televizijos aparaLiepos
2
d,
Hollyvvood
saj
parapijos
sal§je.
Dtstnct Savings and Loan Yssocta•*
•
lfije įvyko Kęstučio Klubo
_ š v V a r d o D . j a turės
lion. seniausia taupymo bendrovė netik t a s , p a d o v a n o t a s
Polk
OrOC0LUMBU
lii tuviu tarpe, bet ir visoj Illinois valsti- rVavininku
fAhtral
A ri
mėnesinis
susirinkimas,
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ą
per
9
vai
,
ilU
>
b
e
n
d
r
ą
k
o
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joj, užbaigė kitus biznio metus Birželio
' SaVininKU c e n t r a i
ApRAIUNG W0RKS
BILL RACINE TRIJULĖ rį pravedė pirm. A. Valonis. | š v mišias. Po pamaldų bu* :
30
d.
su
visa
eilė
nauju
pasiekimo
p
l
i
a
n
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e
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n
d
F
u
r
n
i
t
u
r
e
,
3
1
10
R e a 11 o r
rekorduJOHN J A U / ) & SON
W. 63 St. Nemokamai bus būgnininkų ir trimitininkų j Į klubą įstojo penki nauji; mėnesinis susirinkimas ir,
2411 S. 52nd Ave.. Cicero
4520 Hlcko-ry Ave. Hammond,
s u ^ r , » £ M ^ ~ S : dalinamos lempos, kėgliavi- (Drum and Bugle Corps) j nariai. Laukiama daugiau ^ ^ ^ pusryčiai
Indiana.
aueimo bėgy 12 mcncsl^! i'r;r". metus m o n i t u l y 8 , V y r i š k i i r m o t e Tel BI*hop 2-1613
vienetas, šis vienetas yra I naujų narių. Šiuo metu kluTel. Russell'6678
turtas siekė $4,830,321.25, o Kirielio
. . . . j„„K,i*i«; ;
4- +
'
i
30 d.. 1950 m:, pasiekė jau $3.859,- T1SK1 d r a b u ž i a i Ir t . t .
TOvvnhmU $-2453
Aptvėrimo darbui — Rūšims du
lain.ejęs
Illinois
valstybės'
bas
vykdo
naujų
narių
va235.18.
o s —- Visų rūftių nukalimo dar
čempionatą, todėl bus ir ko! }ų. Apie naudą priklausyti
TIKRAI JUDRI ORGANIZACIJA
bai — įrankių
paruošimai.
f\ airi Programa
Smarkaus augimo paslaptis visai neSTATYBINE IfEDtlAOA — NU
paslaptis — bendrovė au^a užtai, kad
pas žiūrėti.
savišalpos klubui daug aišKALIMI; s r U E D I N I M A g —
žmones ja pasitiki ir jon savo su i.ūpas
Nekalbant ap e skanias
1 11
neš*.
Šokių
mėgėnams
parko
es-!
"
^
netenka.
Kluban
prii„
^^
^,
^
^
,
,
KOMBINUOTAS RŪBU DŽIOVI
A
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WTri
AT T
vaišes, kurių darže bus gaDĖMESIO NUOSAVYBIŲ
NIMUI RATAS
tradoj
g
r
o
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Maynaxd
King
mami
lietuviai
nuo
15
iki
50
I
MARQUETTE
PARK.
.
Aujjiiiio
tempas galima dar 1 ibiau ,•
„ n a: : • l^noT/oi trati
SAVININKAIS
įvertinti atsimenant, kad per pasku inius ! u m a a p s č i a i i r l e n g v a i g a U - orkestras. Pikniko metu gi metų. Mokestis 75 c. į mė-i Birželio 25 d. Gimimo paraApskaičiavimams pašaukit mus
šešls mėnesius
naujo
pinigo jpaukė H- p
Ti k n i k o m e t u b U S I Š p i l d y
irk
va
i r j m o _ nesį. Nariui mirus, jo arti- Pijos choras turėjo savybės
šiandien.
Įtaisome
pastogėse
$755.007. — Vadinas suvirs trys k-tvir' "_^__.
~
.
0
miesiems
išmokama
$300
o
vakarienę,
į
kurią
atsilankė
ta
įdomi
programa.
Apie
2
'
P
P»™ą
vaiMunes
nvzmo-,
,_
,_.
_._„_„,_=
butus
—
Stoglangius.
Taip pat
CEMENTO
DARBAI
tadatiai milijono.
nes
ražia muzika
allnks
butus
rūsiuose.
Prieangius.
Me
ligoje mokama pašalpa po ir kleb. kun. J. Paškauskas. • šaligatviai,
vai. popiet įvyks įvairios mins^ Bill Baeine trijulė.
P
REKORDINIS DIVIDENDAS
!
džio remonto, cemento ir mūri$1 į dieną. Be to, klubas tu- Programą vedė choro vedė• mūro užtaisymai.
skaitant šias stambias piiiHri, , imas lenktynšs ir žaidimai vainimo darbai. Garažai pastato
Bridgeport, Cicero, West
pravartu prisknmti. kad 193** m-tais, k a m s i r s u a u g u s i e m s ,
pav.
jas Ant. Giedraitis. Pasi
• uaražai.
mi nuo $£85.00.
ri
didelį
knygyną,
kuriuo
na
kada bendrovės tvarkymą perėmė dabar
Side ir Brighton Parko Ma
•
xrimi\
s.
riai gali naudotis. Šiuo m^tu džiaugta nuveiktais darbais,
tinė valdyba ir vedėjas Juozas M. M oze
1AMES MURPHY C0.,
rijonų
Bendradarbių
skyriai
• verandos.
lis tai bendras turtas tesiekė septynis
padėkota
valdybai
ir
komi
General Contractors
klubas turi daugiau kaip 1,šimtus tūkstančių. O dabar daugiau ne
su
savo
talka
parūpins
ska
APSKAIČIAVIMAI V E L T U I
7510 Stony Island Ave.
gu tiek priauga \ šešis mėnesius!
400 narių — vyrų ir mote sijoms už jų darbą. Choro
nių
valgių
ir
vaišių.
Kia
gi
NOrmal 7-6868
Kitas rekordas tai išmokėtas dividen
Mes aptarnaujame miestą i r
vedėjas išdalino choristamsrų.
das taupytojams: Už pereitus 12 mėne
priemiesčius
talkininkai iš kitų Chicagos
ėm
ženklelius,
pagamintus
s
sių — $81.950.39. Niekad pirmiau tokia
kolonijų pasiruošę visiems Susirinkime išklausyta pra pagal choristės p-lės E. Gerstambi suma nebuvo padalinta tarp tau
Skambinkite —
nešimų
apie
sėkmingą
klubo
pymo sąskaitų savininkų. Cia paaiškini
dalyviams patarnauti, kad
COmmodoV 4-9647
Užsisakykite 'Draugą'
rik projektą. Klebonas dė
mas taip pat lengvas — juo daugiau
taupytojų, tuo daugiau turto — ir tuo
nė vienas nenuobodžiautų, pikniką, ekonominę lieluvių kojo chorui už gražų giedo
pačiu daugiau dividendo uždirbama ir
neišalktų, bet gautų: progos | konferenciją, naujų narių jimą bažnyčioje.
išmokama.
atsigaivinti ir pasilinksmin- v a 3 a u s e i £$ "* t.t.
_ C. Skeliy
STABAS KALBA LIETUVIŠKAI
ANNOUNCING
ANOTHER
EIGHT - W E E K
SEASON
OF
Pastaruoju metu mirė du
ti.
"Pereiti fiskaliniai metai buvo vieni
SUMMER SPORTS A N D R E C R E A T I O N A L
ACTIVITIES:
iš sėkmingiausių Distret Savings bendro
klubo
nariai:
Viktorija
KarŠio parengimo pelnas eis
vės istorijoje," pareiškė sekretorius ir
TO AŪGŪST 19
vel
— J. K.
vedėjas Juozas M. Mozeris (čia gimesTėvų
-Marijonų
Statybos
vaauges lietuvis . "bet turime tvirčiausio
(Atkelta iš 3 pusi.),
pamato tikėti, kad sekantieji metai bus
jaus^ naudai. Atvažiavusieji r r • •
NOTRE DAME CAMP FOR BOYS
dar didesni biznio atžvilgiu. "
kalbėjo. Ji sakė: "Norėjo
FROM 9 TO 16
į Vytauto parką turės pro
District Savings bendrovės raštinė ran
mane priversti padaryti biau Situnted on Bankson Luke in the Scenic lake country otf Southern
gą ' linksmai praleisti dieną,
dasi Bridgeporte, 3236 S. Halsted St.
rią nuodėmę, bet aš šaukiau Mieliigan. No one taken for less tiian two weeks. Entrance dates:
pasimatyti su savo pažįs aBeveik visas štabas kalba lietuviškai.
— ne, ne! Todėl jis mane June 25, July 9. July 23 and August 6. Camp eloses Augitst 19.
mais ir tuo pačiu paremti
* Grįžtant prie Mozerio, reikia pažy
Resident registered nurse and attending physician.
mėti, kad jis yra gerai žinomas visos
nužudė!"
kilnų
tiksl%.
Draugija
"Lietuvos
ŪkiRates: $60.00 per period, $220j00 for full season of eight weeks.
Amerikos taupymo bendrovių dirvoj.
AL KUMSKIS
Štai prieš niėnesį laiko Chicagoje įvyko
ni kas
ren
ia
Single
applications will be accested for all periods. We still have
Malda Už Tą, Kurs Ją
Rytoj, liepos 9 d., visi ?
;
*> * * ? " * f
Amerikos taupymo bendrovių suvažiavi•_ vacancies for two and four period applications.
ma*. kuriame
Virves
traukimas,
p a s a g O F traukiam į Vvtauto parką, važiavimą rytoj, liepos 9 d.,
. . dalyvavo
. . apie
. tūkstantis
. .
Nužudė
Conducted and staffed by: THE BROTHERS OF HOLY CROSS.
ze
ne 82
atves
u r & £ T ^ o r k : ^ % Z ™:imD, "pajy" (pie) valgy-j prie 115 St. ir Crawfor^Av. Liri e PKean
° 8 d a rAve.,
' P Justice
« Park,
All
are Brothers with degrees and experience in working
Mergaitė tuojau buvo nu- i withcounselors
kaip jis savo bendrovę vedaf kad taip m o V a r Ž y b 0 8 i r pr a n .
boys, For further infojnation write for Camp circular.
Iki pasimatymo!
srkiuineai cyvuoia ir aušra. Savo kalboj
kalboi
"
111. Bus smagi muzika, dai- įgabenta į ligoninę. Bet vii-;
CAMP DIRECTOR:
Mozeris išjfcrč senosios kartos lietuvius,
o
. .
nos,
skanių
užkandžių
ir
kities
išgelbėt
ją
jau
nebuvo.
A l
kurie prisidėjo prie šios šalirs būdavoP * tf \ a i . j \ y K S ĮUOmiOS
|v
v.
.
BROTHERS OF HOLY CR03S, LAWTON, MICH.
JOJ žemės kelionė jau buvo
Bv\\
"
"
jiu»o.
minkštojo sviedinio r u n g t y - JUODOS LSV&ZIBVIflIBS tų pamarginimų.
valand o m i s skaičiuojama.

Sešig Milijony

i»

••
>

JOHN 0. SYKORA

Iš Choro Veiklos

•

RIMTIES VALANDĖLEI

Lietuvos Ūkininko"
Draugijos Piknikas

Mozeris taip pat yra Cook County

A9 m

nėj*

tarp

ChicagOS

lietuvių I

V

fį *r t9!***^™*
^ - Pinigų ir verslininkų ko-' BRIDGEPORT. — LRKSA Į , praugijos nariai, neemę i p r i e š m r d a m a ji dovanojo
jokios ligoje pašalpos p e r s a V Q ž u dikui. štai jos žoklauso taupymo bendroves, kuriose tau- mandų. Kunigų komandą 15-toji kuopa turės draugiš12 metų, bus pakelti j gar- d ž i a i : **Mano Dieve, atleisk
pytoju
pinigai yra valdžios agentūros •
,
.
..••«
•
. ' v - v
v.
•
_•
,
j.
Noriu, kad jis būtų
apdrausti.
sudarys sekantieji kunigai: ką išvažiavimą ši sekmadie- bė s narių sąrašą: Jona s Tu-1 j a m
REP
* A. Zakarauskas, E. Abro-jnį, liepos 9 d., po pietų į mas, Petras Yorutis, ir Tek- danguje..."
1902 m. liepos 6 d. jaunu- ;
Urba,
S . ' P V.
e t r aMikolaitis,
u s k a s , J. GriAve., sklypo
mavitius,
V. VVestern
Ryans Woods,
87 St. N rir. l e Gustis.
e g i m o komitetas, susi- te kankinė užmerkė akis
Kas gai*M n^niaiT a.vyku,iam lic ™- v - Cernauskas, S. Jone- 21. Visi kuopos nariai ir e R
^ d a ^ # ^ m - Duobos, J. Viešpatyje. Šiandien, nepra
tuviui, 30 metų amžiaus, invalidui (be ; l i s , B . G r i n i S , P . K a t a U S k a S , sve^iai prašomi dalyvauti.
kojos, bet labai gerai va i kito su proteze) C2
Valuckas
Valdyba t a u r o s ir P. Atkinson kar ėjus nė 50 metų nuo jos mirparūpinti arba duoti bet kokj lengvesni
tu su draugijos valdyba, ties, seseriai, broliams, mo
darbą nam'Į ūkyje, fabrike ar įstaigoje ?
kviečia visus lietuvius atsi tinai ir pačiam žudikui dar
Minėtasis neblogai kalba vokiškai, ang
liškai ir kit kalbomis. Baigęs teistu moks
lankyti ir smagiai dieną pra žemės kelionę keliaujant, ji
Š O F E R I A I — DftIVlESIO!
lą Vokietijoje. Turi labai geras rekomen
leisti tyrame ore. Pradžia iškelta į altoriaus garbę. Pa
dacijas ii amerikiečių jstaigų Vokieti
SPECIALISTAI AUTO
l t vai. ryto.
joj, gali rašyti raš. mašinėle.
'• " * « '« 'sslss,
prasta dvylikos metų mer
Rašykite: J. J. Karroll, 106:56 Kostner
Į pikniką labai lengvai ga gaitė, jokių ypatingų darbų
SĖDYNIŲ UŽDANGALAMS
Ave., Oak Lavvn, 111., arba telefonuokite
lima nuvažiuoti basais. Ma nenuveikusi, paskel b i a m a
" '*•; ^ .*- &
Oak Lawn 4087.
(Skelb.)
Pasiuvame JŪSŲ Automobiliui
lonėkite imti Blue Bird DU šventąja, kadangi mylėjo ir
už prieinamą kainą.
SUS į Justice Park. Bušai su heroiškai gynė savo nekal
Aistros yra vieninteliai advo
• Nylon • Kayon • Plastic
stoja arti Liepos daržo.
tumą.
Taip pat automobilių
katai, kurie beveik visada jtiki•
Plasti* Coatetl Fibre
— L.
stogai
Tikėjimo daigas yra perdaug '
—La Rockefoueauld
Be tėvynes Žmogus yra pražu
kad būtų galima jj išrau-,
428 DES PLAINES
FOrest 6-1717 vusiu tašku laike ir erdvėje. . . giliai,
ti.
%k
v
Užsisakykite
Draugę
—Lacordairo
-LTaine

SUDĖTI

IŠTEKLIAI

W9i

9*

m

RIGGS

BROS.

V*

$100,000,000.00

Pinigai Kada Jų Norit,..
D Ro v E B s

Prašo Pagalbos

-

SUVIRS

2EMOS

Patikima
Bankininkyste
Nuo 1882 m.

RATOS

PASKOLOS

• Pirktis naują ar vartotą automobili.
• Pertaisyti savo namą.
• Sumokėti gydytojo ar ligoninei biLas.
• Sumokėti taksus ir Apdraudos mokes
čius.
• Daugeliui kitu reikalu.

Užeikit, pasimatyti m mumis
šiandien
Mes Kalbame

Lietuviškai

«»

THE DROVERS BANKS
47th Street ir Ashland Avenue - Chicago
Tel.: YArds 7-7000
Nariai,

Pcderal

Dcposit liiMunuioe

OotporaUon

Perskaitę D r u j i " . duokite ji kitiems.

I

<'

i

Šeštadienis, liepos 8,
4

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAOO, mfflNOiB
*=

LIKĘ GYVI TRAUKINIO ĮGULOS NARIAI

&

Tiesa Apie k Marijos Goretti Žudiką
Išėjęs ii kalėjimo buvo priglaustas viename Italijos kapuci
nu vienuolyne Ascoli Piceno. — Jis nedalyvavo Marijos Go
retti beatifikacijoje. — Nedalyvavo ir kanonizacijoje. —
Krimsdamasis dėl padaryto prasikaltimo, veda atgailos
gyvenimą.

SINCER

Z. UGNINIS, Roma
Ryšium su Marijos Goretti je iš to jo nusikaltimo padabeatifikacija ir kanonizacija, re naują garbes šviesą savo
laikraštininkai daug nebūtų Bažnyčiai ir davė heroiškos
dalykų prirašė apie jos žudi- skaistybes meilės pavyzdį
ką Aleksandrą Serenelli. As-' mūsų laikų žmonėms,
coli Piceno (Italijoje) tėvų
Nužudėlis dabar yra šešias
YOUR NEW, MODERN
kapucinų provincijos minis- dešimt aštuonerių metų. Yra
tras tėv. Emidio da Ascoli gimęs 1882 m. birželio 2 d.
SEWING CENTER
duoda tikslių žinių.
Jo visi šeimos nariai yra išCia jūs surasite visa, kas praktiškai yra reikalinga moteriai,
Kaip yra žinoma, Marijos j mirę. Brolis Gasparas mirė
kuri siuva —
^
i•
• i~ „«;»; tėdi nrie nusiusiu nuo bėgių dviejų Santa Fe linijos traukinių Monica, 111., miesGoretti, kuri iškilmingai pa- i Ankonos miesto bepročių na$10.00 — Atskiros "pakarto
•Siuvamos mašinos — Con2S, B f t a t i n J T l S
S
A
^
A
Viena*, S L S l n„„ H « nuSokus, « .
. • * - .
kelbta šventąja Sv. Petro ba- j muosę, turėdamas 27 metus,
>J
jamo"
pamokos $1.30.
sole,
stalo
kabinetines
ir
ne
jo. Dešimt žmonių IUVO.
(Acme)
zilikoje Romoje, žudikas jau | Motina mirė pamišusi, kada
•Siuvimo Patarnavimai • Mes
šiojami modeliai.
A
apdengiame sagutes ir sagtis,
•Siuvimo Reikmenys; įran
keturiolika metų gyvena pas į Aleksandras dar buvo visai.]
gaminame diržus, darome iškiai Dovanos.
kapucinus. Jis nėra vienuo- r mažytis. Vienintelė sesuo Liu j
siuviaejimus ir 1.1.
•Siuvinio Instrukcijos — Pa
•Ekspertų Pataisymai *— Apmokos gaminti namuose suk
lis. Niekad nėra pakeitęs sa- cija mirė 1947 m. Jis pats laBRIGHTON PARK.
Sv. Vardo
kainavimai duodami
prieš
neles
ir
namų
papuošimus
"
!
D-ja
priims
šv.
komuniją
šį
sekmafliein
irs ir* _ ;udiiiij
( j 1a .p. .u u1i i i u u_,
i.
»»...»»••••».
u-vo vardo. Per dvidešimt sep-1 bai gerai atsimena jų bendrą
•*•*._
Pilnas 8-nių pamokų kursas
pradedant darbą
per 8 vai. šv. mišias. Po to įvyks
tynerius metus, praleistus ka ! gyvenimą su Goretti šeima., KENNEBUNK PORT, Me. maldavimai, kad Dievag per nį ndri
Be sure to see the famous Singer Dress Fonu!
p^n^Mr^rbu. susirinkimas.
tejime. jis tebuvo numeris uraz.ai sutardami gyveno Pa _ ^
k i e k v i e n a i s m e t*a i' 'galingąjį šv. Antano južta- !*
fe»tjt « » . «.« 4 ^*» « >.* v«, k u r t a m c Ynn tariamasi apie draugijos is& «,»
. v ,.
. metais
. . Tėvai
_.
šiais
kalinys.
i hftnrt
liano dvare,
dvare, vėliau
vėliau prie
prie NetNet- taip ir
SINGER SEVVING MACHINE COMPANY
r i m ą S t i p r i n t ų JUOS i Š b l a Š - važiavimą į Labdarių ūkį liepos 30 d.
•*•
«iflisi
metais
Tėvai
Š. m. balandžio mėnesį vie-• tuno. Giliai stebisi gražiu ir Pranciškonai savo centrinia
«22'/ 2 ARCHER AVL
FRentier 4-6847
kytus
po svetimus
kraštus.
—Vaidyba
šio
vienuolyno
vyksta
minas Romos laikraštis, praneš- pasiaukojimo pilnu kankinės me vienuolyne rtiošia Lietu Iš
.
. . . .
\
.'
BRIGHTON PARK.
ARD 6-to
damas, kad palaimintosios [ motinos gyvenimu. Ji, likusi vių
v 14 Dieną
J L / I C U ^ — vpikniką.
S l O n i e n a i \ H C U V l S K a g p a r a - skyriaus susirinkimas įvyks sekmadienį.
K. —
Šiais
Marijos Goretti brolis iš našlė, atsisakė iš naujo tekė- metais toji švente bus rug- pijąs su Evangelijos šviesa. i»ep°«
9 «*-. 3 «•* PP parapijos mo- <fe
kykl ie VUos nar& prašomos s u s i r k t i
! Iš Kennebunk Porto išsiun-1 ° '
New Yorko atskrido į sesers ti, norėdama visiškai pasi- piūčio 13 d.
— j T. įR. Of/ices, b e a u f y parfors, shops, resfouranfs,
kanonizaciją, vėl paminėjo švęsti savo vaikų krikščioniš- Ne tiktai iš Naujosios An čiamas kultūros žurnalas
d r u g stores, faverns, super-morkefs, small plonfJ
Aleksandrą Serenelli. Esą jis kam išauklėjimui,
Nekalto Prasidėjimo Seserų Gildos
glijos, bet ir is tolimų Ame- "Aidai" ir "Sv. Pranciškaus susirinkimas
įvyks antradienį, liepos 11
dabar yra kapucinas vienu*Jau beveik penkiasdešimt rikos miestų, tiek naujai at- j Varpelis". I sį vienuolyną
You can't afford to be without
d., 8 v.v. parapijos salėje. Nariai-es pra
lis tėvas Steponas. Jsimai- metų praėjo nuo žmogžudys- vykusieji, tiek seniau gyve- j suvažiavo šiai metais pra- šomi dalyvauti.
—Valdyba
s
šęs tarp minios, 1947 m. da- tės, bet ir dabar Aleksandras,
leisti vasara atostogas lie«^
lyvavęs savo aukos beatif i- kuris labai mažai kalba, pri- nantieji lietuviai, jau ruo tuvių vaikai — mūsų tau
when you can bu y o modern G EMC O —
kacijos iškilmėse Romoje. Ki i gimines Marytės pralietą šiasi į Maine. Vieni organi tos ateitis. Šventiesiems Me
tas laikraštis rašė, kad žudi-1 kraują, stingsta iš pasibaisė- zuoja busus, kiti žada vykti
kas Marijos Goretti kanoni-j jįmo. Susijaudina, pakarto- traukiniais ar automobiliais. tams prisiminti per šį pikni Ieškomi sekantieji asmenys: Kazimie
:/
zacijos metu bus šalia šven-j damas nekaltos aukos atlei- Tėvų Pranciškonų vienuoly ką bus pašventintas šiame ras Romanauskas, Joana Romanąuskaitedimo žodžius, kuriuos ji jam ną Kennebunk Porte verta vienuolyne lietuviškas kry Katauskicne ir Kazimiera Romanauskaitosios motinos.
te-Kalashinskiene. Ieškomi asmenys ar
pamatyti kiekvienam lietu- žius.
Tas viskas yra pasaka. Ir pasakė mirtinai sužeista. Jis j
turintieji tiksliu žinių, kur gyvena pa- '
• Greitas įtaisymas — jūsų Gemtvirtina.
kad
nuo
to
laiko
pa-i
:
:
ieškomieji,
prašomi
pranešti:
Mr.
ir
Mrs.
>
Tėvai
Pranciškonai
nuo
co*s gatavas jau dabar.
jeigu tuos prasimanymus ra
nes pranciškonų
jame koncentruoll iasi visa
veik- širdžiai kviečia visus .lietu A. Kraučiūnas, 4340 S. Fairfield Ave.,
• Patenkinkite
jūsų
klijentus,
Chicago 32, 111., ar telefonuoti YArds
didinkite
pardavimą.
to
Ui Kvisai
l t - ųnestebėtina,
^ a T k ^ ^ kad
i . jtimą
siryžoir išpirkti
dėl to savo
neprisijungė
nusikal-, , ,„-,'
. g vn r Aa nn ct iašnk oo n šu v e veika { svį iąM
nt0.
vius į rugpiūčio 13-tosios
• Tylus, be trukdymų, ekonomiš
nuolat ir nuolat į vienuolyną prie kitų *^Wfiį**?
vę suplaukia iš viso lietukas.
ateina laiškų iš Amerikos, tuo metu ^ l a p s t a n c i ų n u - viškojo pasaulio prašymai ir dienos iškiimes atsilankyti. DAINUOS TREČIOKIENE
• Valo, vėsina, sausina, vedina orą.
Kanados, Australijos, adre- sikaltėlių. Pudamas »va nuo>_l>_
• Lengvas išsimokė j imas; mūsų
Sj sekmadienj Budriko radijo progra
moje, girdimoje iš stoties VVCFL (1000)
prityrę inžinieriai apskaičiuoja
suotų Dievo tarnui tėvui Ste.se kalej.muose buvo^ visada
nuo 5:30 vai. p.p., dainuos solistt A. Tre
Įsteigta
LRKSA
Naujųjų
veltui.
čiokienė-Dičiūtė
. ?'.-..
ponui, prašant maldų.
*"£%££* įff*£
Aparatai įtaisyti po 1,<,HP. H H P,
vim
3HP. 5HP, 7l/,HP
Programas leidžia didžiule Juozo Bud
Tiesa vra
ši:
Aleksandras
•«
prieštara
°. >V
>
Parašykite,
paskambinkite arba atei
riko
baldų,
televizijos
aparatų
ir
auksi
sirodė
šventoji
YONKERS, N. Y. — Lie- {sudėtie® steig. valdybą: kan.
Serene?li Urnauja kapucinų,^
vieno
sapno Kankine,
metu jamvisa,
pa
Gražiai jtaisytas IHP
kite pas mus šiandien neapmokamam
nių daiktų krautuve Chicagoje, 3241 S.
aparatas. I žinia labai
vienuolyne Ascoli. Jis rūpi balta ir spinduliuojanti sode. tuvių Romos Katalikų Susi-|prof. dr. J. B. Končius — Halstcd St.
apskaičiavimui.
—K. K.
mužu. grindų plutą.
naši vienuolyno švara ir pa Ji rinko baltas gėles ir šypso vienijimo Amerikoje genera-1 dvasios vadas, Aloyza s Batarnauja prie durų. Nebuvo damasi jam davė. Tuo metuilinio organizatoriaus dr. V. jnys — pirmininkas, HenriTurčti šimtą draugu — perENTERPRISE HEAT & P0WER C 0 .
nuvykęs Romon į beatifikaci jis buvo išbuvęs trejus metus j A. Dambravos iniciatyva, kas Mikuckis — vice pirmi- maža; turėti vieną priešą.—per
DIVISION OF AJ»CX M O T O ! FUEl COMPANY
E*fob/'»h*d a*tr o Ouorttr of o Ctnfury
ją, nevyko ir j kanonizaciją. Nonos kalėjimo vienumoje, j nuoširdžiai talkininkaujant, ninkąs, Irena Stankūniene daug.
INOI1US
JB.aiCJ*lXiV/
**~
mm—m
-^
1401 WEST NORTH AVENUE • HUmboldt 9-2300
Jis vieno tetrokšta — kad bū
— finansų sekretorė, Vla
Arabų
priežodis
Beatifikacijos
proceso
metu
kan.
prof.
dr.
J.
B.
Končiui
tų užmirštas ir kad būtų pa
das Staškevičius — proto
jis
buvo
vienas
svarbiausių
ir
Į
į
energingai
vietos
veikėjai
=
r
liktas ramybėje. Vesdamas
^
kolų
sekretorius
ir
Henrikas
tylų, darbštų gyvenimą, nori temiančiųjų liudininkų a p i e | I r e n a i Stankūnienei, įsteig- Bezumavičius — ižd'ninkas.
krikščioniškai išpirkti savo šventos mergaitės didvyris ta nauja — 238 — tremties
Susirinkimas nutarė pa
nusikaltimą. Ir dėl to jis pra- ką
-<• dorybę.
— „ .- "Tiktai aš, sako ateivių kuopa.
Steigiamasis susirinkimas siųsti delegatu į LRKSA
AND
sėsi būti priimtas į Tretįjį Serelli, galiu paliudyti, kokia
seimą
Detroite
Romą
DulsOrdiną (tretininkus). Buvo gera buvo Marytė",
įvyko birželio 11 d., daly
priimtas.
Šiandien Aleksandras yra vaujant nemažam skaičiui kį, Jr., kuris paskutiniuoju
Po dvidešimt septynerių vienišas. Ir kenčia. Jo grubi organizuotai įsirašiusių na metu aktyviai įsijungia ormetų kalėjimo jis jaučiasi ne išorinė išvaizda slepia jaut- rių, kurių didesnė dalis yra ganizacinin darban, talki
1751 WEST 47th St.
metų Kalėjimo jis jaučiasi u•»_}«.;«
<=
ninkaudamas dr. V. A. Dam.ioin kuri nuolat ir gyvai
YArds 7-3895
priklausąs visuomenei. Ir rią sielą, kuri nuolat ir gyvai --~
bravai.
CHICAGO 9. ILL.
kan
rof
graužiasi, kad pergyveno! prisimena savo nusikaltimą.
- P - Končiaus namų
Kuopos reikalais rašyti:
1902 m. liepos mėn. 2 dieną, j Ir dar dabar, po ilgo kalėji- -gyventojai.
Irena Stankūnienė, 1 HighPranešimas Stovio iki Birželio 30 d., 1950 Meto
Labai jaudinasi dėl laikraš-jmo, jis stengiasi jį išpirkti
Visi nariai vienbalsiai pa- land Place, Yonkers 5, N. Y.
tininkų pramanytų ir pikan- j malda, darbu, nusižeminimu sisakė už kuopos steigimą
— K.
ASSETS
tiškų išmislų apie jį. Jo sielą ir auka. Jis guodžiasi Dievo ir jau tame pačiame susi$4,122,579.51
apkartino ir Genina pagamini gailestingu atlaidumu. Vieš- rinkime išsirinko sekančios
FIRST MORTGAGE LOANS
150,000.00
garbingos
Kankines
mo- —
toji
filmą
"Saulė
virš pelkių" [ yra
paties
atleidimo
garantija!
_
U. S. Bonds — Investments
(Sole
sulla
palude).
1.00
Sole suna paiuuej.
,*Furniture and Fhttures
«-« nrai-hincms Kankinės mo56.50
Kapucinai, kurie Aleksan-! tinos dovanojimas, prieš kū
...
Accounts Receivable
18,209.93
„drą yra Tapsupę
. . . ir
• -Į. rią,
„ verkdamas
puoie am.
KC-I KENOSHA, Wisc. — SekSekmadienį, liepos 9 d., 2
f - . : . žmoniška
išėjęs iš Alghero
kalėjiReal Estate subject to redemption
45300.00
krikso.on.ska s.hma.
laba
«mo,
- ^verkdamas
« m S supuolė
atleidimu
jto'nadieni. liepos 2 d., vietos; vai. po pietų Jaunųjų Mokriksoioniška
šilima,
labai
ant ke
...
Federal
Home
Loan
Bank
Stock
——:
,
•
_
.
.
.
j
į
liu
Ir
drauge
su
aueia.rau
jia
aienj,
liepos
tu.,
»
«
"
»
,
•
«
•
i~
t~~"7
.**•.
,.
t r qm
ma
290,763.60
ų,
s
terų Draugi
a rengia
ggera. padare jam patardami
....••••
Cash on Hand in Banks . . .
T . i J v » u t . T K 7e- turėjo
neapsakomą
džiaugs- t^r f t^m H„ n,
^ a1i turėio
turėjo savo
savo susisusl-!terų
Draugija
rengia dideli
dideli
nedalyvaut, tos f.lmosde
i
Kankinės mo- r i n k l m ą . B uvo padarytas pikniką šv. Petro parapijos
$4,627,510.5 \
Totai Assets
• • ••
^ S c e n o s 7 r taT n e v i s i ati- tina Asulita priimti šv. ko- p ^ e ^ m a s apie gegužės 28 , darže.
LIABILITIES
Hnkan^s Uesą: ?o"tėvo, muniją, dalyvaujant s u j a u - \ , k u a į p a r e n g i m ą , ku- Programoj muzika, sok.a.
. $3,515,336.57
MEMBERS' SHARE ACCONTS
k a S u t a l a u s T r pikčiurnos, dintiems šventosios Marijos r i a m e ? a u t e pe l n o $206.86. Sirir vaikų
vaikų žaidimai.
žaidimai. Veiks
Veika bu
bu171,500.00
fetas.
Paid-up Shares
girtuoklio ir juokdario, ne- Goretti kaimynams.
v i s a g p e l n a s paskirtas Vo1,809.50
Dividends
Payable
—
Pald-up
Shares
«w^w
,
«
„-.
Komitetas
maloniai
kvieIKIA
PAGALBOS
kietijoje
sanatorijose
esanį
JV<n
teisingas pavaizdavimas ga
550,000.00
%•
ei
Advances
from
FHLB
tiems lietuviams ligoniams i čia visus atsilankyti,
Įėjo sukelti jame griežtą rea
989.93
....
.... ....
Accounts Payable
160,261.32
šelpti.
_o—
kciją...
Loans in Process
1,710.03
Kada ši filmą buvo rodoma
Po to buvo iškelUs suma- L "tadtenf, ^ p o * 15 d.,
Reserve for Uncollccted Interest . . .
203,300.00
Ascoli mieste, vargšas Alek
General Reserves
„,
^ j ^ j įufMtnSiro «„* Kenoahos tremtiniai ruošia
22,803.19
sandras jautėsi nepaprastai
•
lindivided Profits
nymas steigti lietuvišką mo- e k «_ k u r a i i a . W i s c o n s i n D e i i s
kyklą. Susirinkusieji tam l Visus
ekskursiją
j VVisconsin
prislėgtas. Per keletą dieni
norinčius
šioje uens.
eks
.
t*^^
.
^
_
Į
Visus
nonncius
šioje
ekssumanymui
pritarė
ir
išrin
iw
in
Totai Liabilities
$4,627,510.54
jis negalėjo išeiti iš vienuoly
kursijoje dalyvauti pralome
ko Nadią Lirgamerienę ir užsiregistruoti ir informaci
no. Graužėsi, kad j | vyresny-^
PERSONALAS
Vytautą Žvirgždą tai mo jų gauti iki liepos M d. pas
sis brolis išgelbėjo tada, kai
kyklai
Mokyk g - V a l
Frank Poradzisz, Direktorius
jo pamišusi motina, dar ma
kyklai organizuoti.
organizuoti. MokvKg o 5 ___ 5 S s t
Ig. Scigalski, Pirmininkas
Stanley Josek, Direktorius
žytį vystykluose, norėjo pri
la veiks 2 kartus " " ^ J e . L ^ į ^ auto mašinomis,
Peter Radochonski, Vioe- Pirm. Steve Dominski, Direktorius
girdyti pelkėje, kad vėliau ne
Bus dėstoma lie^vių kalba
e s e k m a d i e n į vaka
Peter P. Kezon, Sekr.-Ižd.
Aldona Kowalski, Klerkas
8
būtų nelaimingu. "Nebūčiau
skaityti, rašyti, L i e t u v o s ^ *
Paul Kubalica, Direktorius
Wendell J. Vlosak, Klerkas
padaręs to baisaus nusikalti
geografija ir istorija.
Esant blogam orui, eks
John Krzyskowski, Direktorius Irene Konecki, Klerkas
mo ir šiandien žmonės nebū
Mary Bogus, Klerkas
Al bert Wanat, Direktorius
Tuo reikalu buvo kreip kursija bus atidėta vėles
tų manim biaurejęsi", kalbė
v G
— « *
tasi į Sv. Petro parapijos niam laikui.
jo be galo nuliūdęs. Tomis die
Ta Pati
kleboną Juozą Pauliukonį,
nomis jo vienintelė viltis bu
Apsimoka Taupyti "SūPREME BŪDU"
Gyvenimo
rudenį
tesurenkame
Dividendų
Marija
\
iILauskaitč.
76
metų,
te
vo kankinės mergeles pareikš bevargsta tremtyje Vokietijoje. Jai kuris mielai sutiko šiam su
Rata $ $ $
tas noras ir jį matyti dangu ir daugeliui kitų negalinčių emi manymui padėti ir leido tą, ką kiekvieną dieną esame seje. Taip pat jo draugų kapu gruoti tautiečių reikalinga pagalba, i naudotis parapijinės mokyk—A. Gratry ^ .
cinų įteigta mintis, kad Die kurią geriausiai yra teikti per ' los patalpom.
.
BALF-a,
vas savo begalinėje išminty-

LIETUVIŲ DIENA MAINE VALSTYBĖJE
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DfENlUSTIS DRAUGAS, CH1CAG0, ILLINOIS

u

•

CLASSIFIED, HE L P

P A R D A V I M O !
194H Harlev Davklsnn
A-l condition; ha* 4.*.
*• r. Msu.r»»-s; ttacriliring
«»r IIU«K« offer. Must
F'rlval* ©wner. <'all:

..

•

IIKIAG EVKTEIM M I S T SEKI,
4 pteco bedrooan set inr-luding efceal
lnner spriug matiress. Dreast-r. Bed
spreads.
-' pair drspea
Sirnmon*
roll-a-way hed. vvit inner sp ringą
bn\ maureaa. Svvdish mod. IHincan
I'hyfe breakfast set; exten.«don table.
extra I«%f A Miseeianeous.
Very
reasonabb-. privaie pa n y.
k E y . t-7231

H E L P WAVTislD —

Lcaving iown.
•". rooms fu rn it u re
and furnishinga. I m i u d i n g \Valnut
N ion-.- dining room »• t Be»t offer

Call IRving 8-7422
CEDAR

PARK

KAPINĖS

Pietvakarinis ketvirtadalis kampan
sklypo Nr. 2 O d a e Park daly, Per
leidžiama ui $€75 arba geriausia
pasiūlymą.
11720 so. SpringfieM

BLUE ISLAND, I L L
Blue

Island

484 d Y

S

l

A CARAT DIAMOND

Engagement ring ancf vveddmg
band. Sacrificing for $300.00
or best offer..
Call:

KUdare 5-4882
i s rt. ' HIIIH a I.I I\|M canop
uit h trailer. in
perfect eondition.
Sacrificing for quiek sale;
mako
offer. rali:
\VAtcrfal &-4:t9H.
t Pi«if» \VaUnit l>miiiu ItiMMii s<>t
3 Pi*'*-.-' \Valnut IVriroom *k>t. Chrom :
Kitobpn Tablo. Ali in A-l t'ondition.
Sacrificing for quiek sal*-.
M.**: Aveniu^ -I.** Apt. I
soutti ( l i l c a g o H-1.'»S*>

GERMAN SHEPHERD
9 Months old (Malė)
Champion Line.
By owner.

Hllltop 5-2668
DODGE '49
Coronet 4 door. Fully eąuipped:
low mileage. Cost $2530.
Must sell by owner.
Price only'$1885.

Call: WAII»rook 5-91G*

1'iiojaii

paskambinkite

HELP

WANTED

FEMALE

VVanted at Onre VVoman for general
housevvork.
Reliable, rapable
and
must likę children. Good home.
Permanent position. good
salary. Ref ereheo.

CaH: UPtotvn 8-0413

Two filert Young Women
1 for bookkeeping
1 for sales work
Mnst speak Lithunaian and En
glish. Experienced or will train.
Excellent opportunity with well
established. firm. 5 day week —
pleasant working conditions.

W A N T E D
RELIABLE W0MAN

Savininkas turi iivykti ir vra privr-rsta*
iu( tuojau viską parduoti: 3 vilnones
ilrrrr antklocirs. <ražu oiicntalinj kilimą
4x2, pintą apvalų kilimą 6x4, 2 "Broadloom"' kilimus 4x1-7, tamsiai raudoną ir
žalią, takrlj "'tan" spalvos, dekj automo
biliui, Rrvirvv carinį puodą, Sunbeam
Ivgintuvą, Singer siuvamą mašiną, 2 vrn i
tiliatorius, Hoovcr va k urna tini dulkių
siurblį, menisko stiklo lrmpą, biblioteką,
stalą, oaktinj stalelį, vazas, naveikslus. f
keromiškus indus ir daugelį kitų labai
eeru daitų. Viskas labai gerame stovyje.
Reikia pamatyti norint įvertint visas ši
tas vertybes.
Tuojau
paskambinkite
HA

8-6051

ACCURATE
1310 N. Cicero

Minimum 50 hour week
Experienced.
3945 Armitage
BElmont 5-2476
MECHANICS
WANTED
Chevrolet experience prefererred.
Pleasant working conditions.
Top Wages.

COMMUNITY CHEVROLET
7025W. Ogden Ave.
Benvyn, Illinois.

ŠOFERIS

Will give room and board to w o m a n
in t-xchange for care of little giri of
scbool UR«\ l'all Bodziak

WAgner 4-0736

Su 2-jų tonų
sunkvežimiu ieško
darbo. State body. Atlieka visokius
pervežimus bei i.švežiojimus,
, Skambinkite
COlmmbtia 1-8888

SEVVERS
WonderfuI
opportunity. New
type
home vvork. No o\perience needed.
\Vrite only. Do not phone.

PARDAVIMUI

l'.i.uul nevv Italiau iiii|H>rifd 120-ha-^
accordian. Deluxe case; must aHIJ
wlll accept any r«-asonablo offer.
Doitovan. \Vr.ntw«Mtb «-.'»03S
8538 S. Ro**4 St.

.*• rm. I»«- I .n vi- luinu- witn X rm. apt.
Ino. $85. per mo. and ynu r own apt.
Thls home only 4 yra. old. Niro floor
A

real

Cood

eonatrurtion.

bargaln

at

5ilT.r>00.

EABY TERMS.
For appt. Tali

SUMMIT 1909. J.
NIPPERSINK LODGE
[^arge lot; Very desirable; 200 ft.
from lake; Must sell. Reasonably
priced by owner. Bargain.
Call 9AM to 5 PM.

HArrison 7-2639
UNION NEAR 48th ST.

Modernized Home, 5 rooms. Hard•
wood floors. Arched openings.
Venetian Blinds. Stoker. Cabinet
SCREVV CO kitchen.
Electric stove and refriAUstin 7-5696 j gerator.
Enc. front and rear
porches. Tile bath, full bsmt.,
garage. Price only $9,000.
MAKER

CALL:
EAstgate 7-7077

\l O DF.R \
v |*| N KT I »1 A YO
2 y.-::i-M old. Saci-ificine for 9425.M
or b**st offer. Call:
DArt* 8-4270

•-2SI2

HOME WITH INCOME
iiOTAn:n in Rimr\nT

JOHN B. WHEELER CO.
738 W. 43rd S t

YArd« 7-0727

OVVNER WILL SACRIFICE
FOR FAST SALE
Modern 6 room brfok hom*1 n^wly
decorated throughout. Marble floors
In bathroom venetian blinda. bullt
— in shower, only $11.900.
(Southeast Side)

ABerdeen 4^958
SAVININKAS PARDUODA

U2 $15.500.
PRIEMIESČIO PAKRAŠTY (Glen
view — Countryside) 5V4 kamba
JANITOR
rių rančos stiliaus savo statytą
Needed for Public Institution.
naują namą. Pats savininkas —
Must
have
experience
and
statytojas. 3 miegamieji kamba
Singer Sewing Machine Co.
be able to do some repair
riai sti 2 rūbinėmis (elosets),
4222'o Archer Avenue
work. Recommendations
kiekviename kambaryje; iš viso
7 dideles rūbines. Prijungtas ga
reąuired. Call:
ražas. Automatiškas gazo apšil
WAITRESSES
KEvstone 9-6809
dymas. Vi akro žemės, dalinai ap
Young. neat lad'es for club.
sodinta dekoratyviniais medeliais.
Straight salary. $200.00 per
AUTO MECHANIC
Arti mokyklos ir susisiekimo prie
month plūs meals and
Chrysler. Experienced. Guaran- mones. Skambinkite savininkui —
uniforma. Phone
teed salary plūs commission. Paid
GLenvi*w 4-0706
vacation; clean modern shop. Call
Headwaiter:
or see: Mr. M. C. Waddle
IRvmg 8-2015
R I Y E R S I D E , ILLINOIS
KNIGHT MOTOR SALES
Frank Lloyd Wr4ght type h o m e in
GENERAL HOUSEWORK 109 Calendar Ave. LaGrange, 111. finest residential (section. 3»/- bdrm.
home huilt o n bea"ut." landseaped
PH. LaGrairge 6270
Experienced; stay. Likę children.
large circular lot. l'patairs bdrms.
No windows, no heavy laundrj'.
balconies; ,i large sereened —
AUTO BODY & FENDER MAN have
Ali automatic kitchen —
in poroh. Oil heat.. 1% baths; 3
fireplaees. Carpets and draLaundromat. Own
Must be lst class. Top salary. natūrai
pes
inel.
Low taxės. Must sell. reroom. Bonus.
duoes for imm. sale by owner.
Good working conditions.
AMbassador 2-6329
tst.ooo.
RIvereMe 7-8781
WOODBURY BROS. ,
BEAUTY OPERATOR
4930 H. Madison St.
OPEN FOR INSPECnON
For wel eąuipped shop on North
SAT. & SUN. 2—4 PM. Benvyn
Shore. Must be experienced. Part
AT ONCE
I 8 room home with 5 room shell
time considered. Good pay — no
W N D O W GLASS
home on šame property. Large
evenings.
wooded site.
CUTTER AND PACKER
JACQUES BEAUTY SALON
640 Green Bay Road Kenihvorth
6624 VV. Pershing Road
STEADY WORK
Phone KeniUvorth 3523

Snug Fit Manufacturing Co

PAnub

Excellent opportunity
Apply Personai Office

MO£D

16 g r a v e s in M o u n t A u b u r n M e m o t i a l P a r k . Will s e l l s e p a r a t e l y .
Ovvner m u s t s a e r i f i c e fc*i quick
sale. Priced right. Call:
Mr. T h o m p s o n
A N d o v e r 3-6102
weekday8

2 VIOI.INS
1 r>i»>udonne.
1 Stanlev. 2 bovvs.
doiiblc can*>. $800.0<> valu*", aaerificln« for $."..>0.00. 6 beautiful r«'li|rious
oriKinal paintings. »'ould interest a
dealer or private party. Also saerific
ing. Oall:

GOOD PAY

FRT\TI:

Top Waaea
Days or Nia^ht

Superior 7-5952

Iii . «-o«Ti.

BERWYN

Lithuanian, and have a CAR

Sears Roebuck & Co.

HOUSEKEEPER

|'\l:l»IOD.\

-kui nauj^ akordeoną, specialaus
dydžio moterims; visas jftažiai iftpuoAtaa p'-rlamutru, juodais Jr draml.lio kaulo baltais klavišais, aukston
kokybės halsas ir tonas, labai geram
Htov.v . praktiškai visai nevartotas.
įteikia
pamatyti
įvertinimui.

Experienced i n the Sale

WOMAN COOK
temporary for 2—3 weeks. 6163 S0. VVESTERN AV£.
Hours 7 AM to 2 PM
A U T O M A T I C B R O U N and SHARPE
1315^ W. North Ave.
SCREVV MACHINE M E N
EVerglade 4-9826
Job Shop Exprrirnced

• LAwndale 1-9664
SAVININKAS RKI'BTAI

MOTERYS

Foreign born. Must speak
English. Here is a real place
for the right party. Stay.
Call weekday3 for appt.

QUICKLY

SALESMAN
of APPLIANCES

HELP WANTED — FEMALE
Lithuanian
woman wanted to
care for baby
in my home 5
days per week, Marquette Park
district.

Si/..- 1S: praetieaUy new. \Vorn only
a
fevv t i mos:
svving J ark:
fu**.
h-ngth: mink trim colHr * cuff*.
Original cost $1.•«'»<». Saerifieittg for
inini. Ii.it. sal. . Mnst »ee to appre- '
eiate. Pnll before S AM and after
u l*.\l. Also Saturday.H and .Stindaya.
7-0829

nrc\i,

fflAI

plan.

PERSIAN LAMB COAT

ACT

* 3 R. Ja< k * . u B l v J
W K i * t e r H-.HI96

WANTED ^

Must be able to speak

.VI28I

( Ornrl.a

l-.KTIMMi
DRPARTMRNI
" K r a u p s " Ageoey

BELP

WANTED

I

ItIN l i : i » KTOKER
2 years old: A-l eondition. Original
rosi >4*.K Sacrifte-lng for l>-st off«*r.
llllllop

"D R A V G O" •
SKELBIMŲ SKYRIUS

— Uke oew. !
\\«• 11 ctin.m.'d Į \ h *
for $.'.:».".."<'
be »-ash sale.
HA». H-1114.

1222

Šeštadienis, liepos 8
i II

'.

\VI>M>U

Ase.

CtUeago

40,

III.

P A R D A V I M U I

REAL

ESTATE

ELMHURST
IVcivv frame h o m e u i t h living-dinlng
room comb.;
Cabinet kitchen; 2
bedroome; larg>^ basement; a u t o m a 
tic h e a t . ; fHosc to
transportation.
Pos»essio-n in 30 davs.
Price only
314,500.

P A R D A V I M U I mūrinis namas, 2 po 5.
Pirmas butas vandeniu apšildomas, ant
ras pečium. Visas rūsys. Lotas 33x125 il
gio.
Pirmas- butas tuščias liepos 16 d.
pirkėjui.
Del informacijų saukite
LAfayettc 3-2077

CRESTVVOOD, ILLINOIS
Suburbau SW;
13541 Kildare
Ave. 3 bedroom ranch type hoMe.w Driek home with living room, me on 1 aere. 2 car garage; cecubtnet kitchen and dinette; 2 bedi- ment floor. Must sell by owner.
rooms; full basement;
automatic
Price only $8,500. Phone:
heat; expanslon spacc u p ; elose to
school A- transportation.

• 1949 Frazer Manhattan—$1095
TAYLOR REAT, ESTATE
• 1946 Chevrolet St; le — Master 4117 S. York S t Elrahurat 624»
Fordor, Sedan Equipped—$895
office open
• 1946 Oldsmobile Sedan
Mon thru Frl. 9 AM to 9 PM
A realy beauty, fully eąuipped
Sat & Sun 9 to 6.
• 1941 Old>. New moto r
• 1941 Chevrolet Club Coupe
Niles Grennan Heights Lots
New m t«r
$445
45x125; located on Oriole St.
Also a large nelection of other Improvements in; assessments and
late model low
priced cars to taxes paid; ideal
h o m e site on
high gVound. $1,500. For sale by
choose from.

PEKLO'S

NAUJI 4—5 IR 6 K A M B A R I U
Mūriniai namai. Dabar statomi. Kar.š
tu vandeniu apšildomi. Youngstown
plienines spintos. 1-angams sietai ir
užuolaidos. Pilnai išdekoruoti. Prie
Harlem & Belmont. Kaina $14.500
ir brangiau.
MARTTY K I U O K
Geni. Onntraetor & Builder
2741 N. H a r l e w — MErrimac 7-8804

owner. Call between 8 AM and
12:30 PM or after 4 I "M.
• H l d s o n 8-S878

Sales and Service

ROUND LAKE LOTS
130
f
t.
frontage; near transpor
Bėru y n" s eMablithed KaLser —
tation,
shopping,
school
and
churches; excellent site for year
- round home on high ground;
6344 W . Ogden
very reasonably priced for ąuick
sale by owner.
Tel. GUnJerson 4-3205
ROdney 3-7108 Mlchigan 2-6145

"
——————————.
BEAUTY S H O P E Q U I P M E N T
Vicinity Polk & Central Park
Shampoo bowl, drycrs, permanrnt wa6 flat brick. Must sell; reasonably pri
v
i"K machine, 2 dresseretts, 2 mirrors, ced by ovvner. Call:
2 drying chairs, 1 manieuring table. Sa
ROckwe!l 2-9373
crificing for quick sale. Call: HEmlock
VAN BUREN 6-1875
4-6418 bervveen 4-7 PM

BEverly 8-1269
P A R D A V I M U I
280 akerių farma Crystal Lake-VVoodstock apylinkėj. Puikus nuolatinis su
sisiekimas su Čikaga. 20 akerių me
džiais apaugusi ganykla — likusi da
lis farmos yra aukštos rūšies preduktingas juodžemis. 362 pėdų gylio ak
meninis šulinys; automatinis vanden
tiekis. Farma turi 5 naujus namus.
Gražus, 9 kamb. kolonialinio tipo gy
venamasis namas; 1 Vi- vonios; autom,
aliejumi apšildymas; kabinetine vir
tuve, rūsys po visu namu; 5 kamb.
vedėjo namas, viskas moderniška; 3
nuomininkų namai, kiekvienas turi
po 4 kamb., vonia, kabinetinė virtu
ve, aliejumi apšildomas sandėliui kam
barys. Visi namai yra insuliuoti. Di
delio talpumo vedinamas kluonas —
sandėlys. Daržinė mašinoms, garažas
ir dirbtuvė — pataisymams. 4 vasa
riniai nameliai miške. Visi namai ma
žiau netru 5 m. senumo. Paaukos už
$95,000. Si nuosavybė tinkama pra
mogų^ grupei. Parašykite ar šaukite
savininką, dabar gyv. farmoj. Harold
Gatike, Route 2. Woodstock, 111.
Telef. Woodstock 1304

Žmones tik tada yra juokin
gi, kai jie nori atrodyti ar nori
,,
SKVITYKITE " n H A U O j | ! | PLATDUCITE "DRAUGĄ"! j būti tuo, kuo nėra
— Leopardi

1950

i •

A DV ERTIS EMEN TS
PROGOS — OPTORTŪNTUER

RFIR ALINGAS

BITAS

l a n d i o r d s Here Are Yo»ar Tenatits!
HI At I Y SHOP
V very rallable young ompl'd cou• s o a l t a a t location
idp. are In desperato n»-Pd of a 2W*MI of KMizle on Madiaoii
3-4 rm. unfurn. apt., on the NVV.
Kstabllnhed trade.
(lood bnslneaa. aide. III d or unfurn. Best of r«*fs.
l/lving nuart^rs. Thla in good opp. Th^y are th^ tenants that you h a v
for alert, ambitloua p«r«on.
Mum been looking for!! Ploasp call:
•all; Heasonahly prie^»d by own<r
l'l nsaroia 9-8275
Aft»r H P.M. all day wknds.
Phone after 8 P.M.
M'uuldlng 2-2«34
\ t t e n l i o n — Here. Are Yotir TenanU.
A
reflned couple with 4 month
Restaurant fully eąuipped, oldvery
baby urgently need a 4—6 room
r.oon aoiSG BI^RTNERS
unfurnished apartment not too far
west. Near good transportation. B^st
WH1 establlahed. Niee for a
references. They are thr perfr-ct te
couple to handle. I.iving
nants for your apartment! CaH:
quarters. Owner aaerlfielng
I SM-rbrook 8-5107
for qniek aal*".

Call TRiangle 4-5117

fiandlords! Stop — liook
Rend
A very reliable eouple with ndorabl«
4 year old daughter .'tr«- in desperat'l'AVFRNA. I Almi g . r a s biznis. Mo- need of a 4—6 room unf. apt, in or
• le.rnrt* ji • ngimai.
Alus tiekiamas near At»srtin. Top rt-f*-ronr-^<i. Help
tiesiai is statinfs. Tal»v1zŲa, Nuo them. You wouldn't want a fin^r
tenants! P a l l :
ma $H»0. Su apAildymu. Sutartis ."
APstin 7-8978
m e t l l W . C*»ra proga
partneriams.
Negaliu apsieiti v i e n a i ir perleidžlu
viską g i $7.."a0 grynais pinigais.
Ijindlonis — T'rgentl
A verj' responslble v^teran, wlfe & 2
•2t&5 SO DAMEN
AVE,
children desperatejy necd a r> room
Trt. «.KovehMI • - t € 4 1
unf. heated apt. on the N. *or N W
side. Best refs. Help thi» fine family
•— they are tenants that any land10%
RETURN
lord can be proud of! Tali:
."ilst. A Garpenter
COrnrtia 7-SI 06
'Jor. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd.
i n c o m e $a.9t>0. Kata $2,83$.
Tiandlords — Ahout To B e /Marrie<l!
$15,000 caah r*-qulred
A very responsible working couple
SOL.
K. I I M P " * SONS
are in urgent need of a 2—3 room
furnished or unfur. apt. on the South
KKALTORS
side. WiII deeorate. A-l references.
I A R I . 4-S»r>7 or WAIbr. 5-S877
r>on't force them to nostpone their
I n the «2S5 S. Halsted Bldc.
wedding plans!!! Pnll:
rOmn»o<lore 4-4322
.1 AVIR.NA. Daranti puiku btznf.
ATTRNTTON TMPERATTVF!
Geroje mainų apylinkėje. Modernūs
Veteran,
wife and 2 adorable child
jrengimai. Nuoma $65. 4-ių metų
ren
desperately
need a 2 bedroom
sutartis Dėlei kitu interesų paau
unf. apt. In any desirable locality.
kos vi.ska kaip stovi už $5.000.
Be«t refs.
Help this fine family.
Please call:
5 i 48 SO RALSTE5) ST.
Smith Shore 8-4874
Tel. U v i n g s t o a 8-9882
or RAdofiffe S-4492
9
I.Afayette S-6188

RtlKAIJNGAS

BOTAS

laiKllonl-.
Immcdiate
Pov«esKion!{
A very reliable, n-:-tp CąnlUy of 4,
• •mpIM adulta and I teena.ger, HKin desperate need of M 3 brm. un
furn. apt., ariywher<- nn the Si.nih
side. H«Ht of r»-fs. Help thia fin»lamily. They are tenants that any
Uindlord «an l»e proud of! Ph-ase
eall WAIbntr»k 5-S247 After 9 p.m.
landlordo,
Imntediate Posse*«*si<»n!!
A very reliable roiiplt- vvith 2'J > r.
old daughter. are in desperate need
of a 4-5 rm. unfurn. apt.. South of
22nd St. or in r i e e r o or Berwyn.
or Brighton Park. Best of refs. Th»-y
are tenants that any landlord cw>
l»e proud of! Please call: BI. 7-9295
l.aiullortl-.
Iminedlate Posse<*«4on!!
A v^ry resp. drivntg innri u«-t.,. &
family, are in desperate n»-»-ri of a
4 or more rm. unfurn. apt . on tkN. or NW. stde. Hav<- 3 w*-ll ».haved <hildr«-n. Be«i of r»-fs. He|p
this fine family. They are tenants
that any landlord i-an t»«- proud of!
Please eall: POrtsmouth 7-90*1
Landlords — Immrdiate Possesvon! A
very refined, resp. couple f veteran j , no
children or pets, are in unrent need of a
3-5 rm. unfurn. apt., in the vicinity of
Damen and Armitage, if poss., oi N
or N'W. No basement. Best of refs. They
are the perfect tenants for your apart
ment. Pleuse eall: l\Ru"s\vi<-k 8-2120
Imm<*diat(> Po^^'s^kMU*!
A very refined f'atholio eotipb- with
thn»e srnall veU-traiaad children are
in desperate need of a T»—6 rooms
unfurnished apartment on the K or
S'\V side. lst or 2nd floor. B^st re
ferences. H'-lp this fine family. They
are tenants that any landlord vvnul'l
be proud of.
HOllyconrt 5-0954
IJUMIPMIU,

Reikalingai šviestis kambarys
vienam asmeniui (mot.) «i galimybe
naudotis virtuve Brighton Parke ar
ba Marquette Parke. Pranešti "Drau
go" Administr.
THef. VIrginia 7-9940.

L a n d k m l s ! W e Are Desperate!
A very responsible
couple with 2
MAKR OWN ICE CREAM
A N D well-trained children urgently need landlords — Inunediate Pos«ir*«ion! A
MAL.TS. V E R Y OOOD LOPATION: a 4—5 room unf. ant. in the vici very resp. young navy veteran, wife and
nity of 6rd St. if possible. A-l refs. 19 mon. old son, are in dire need of a
YEARLY
BP8INESS
YIELD
$46.000. P R I C E D TO SĖLI, $12.000. Glre this family a break. They are ; small unfurn. apt.. on the Northvvest
really fine tenants* Call:
Side. Best of refs. Help this fine family
O W N E R LEAVINC. CITY.
ABerdeen 4-0928
—• They are tenants that anv landlord
Call: I Aundale 1-5000, EXT 3810
can be proud of. Please call: KUdare
9 AM TO 4:30 PM
L.ANOI/ORDS — Please h ei p we 5-6894.
three, registered nurse and veteran
DEl;ICATKSSEV
husband and infant baby desperately l*andlords
Immcdiate PossesRkm!!
F o r Sale At A Bargain
need
3—4—5
rooms
unfumish'-d A very responsihl.* family of 3 are
Due to personai problema,
I am apartment in for west or northvvest in desperate need of a 3 room unf.
sacrificing for quick sale Ann's Food aide. Any desirable
neighborhood apartment on the north side. VVill
Shop In good going neighborhood. near transportation. Present location decorate. Best references. Help this
Gross business per week $900.00
impossible for baby. Excel)ent refe fine family. They are tenants that
Excellent location; establtshed
rences. Willing to decorate P h o n e : any landlord wou!d be proud of!!
20 years. Nice living quarters
ROckweH 2-7727
Call:
Make offer. Call:
HOllycourt 5-9111
A t ten t ion Inunediate Oceupancy!!
ABerdeen 4-6444
3 very reflned
adults desperately
l-andlonl-—ilmmediate
Oompancy!
need 4—5 room unf. apt. on the
A
very
responsible
employed
coup
MEDŽIO OrMffrtftJ DTRBTI'Vft
S or SW side. Help this fine family.
le
to
be
rnarried
«re
tn
dire
ne*»d
Maža. Puikiai jrengta. įrankiai, ma They are tenants that any landlord of a 3—4. jOom unf. apt.
on the
would
be
proud
of.
Call:
^
.,
sinos, daug lentų, metaliniai apkaus
•West -aide. Best refs.
They vvill
BOnĮevard 8-5490
tymai. Perleidžiama su senais kltjenprove to be ideal tenants!
tais.
Puiki proga geram dailidei.
Call: S \< nimento 2-451 *
RESPONSIBLE NEWLYWEDS!
N u o m a $77. su apšildymu. Gera s u 
tartis. Apleidžiu miestą. tod*l sku 2%-4 room fur. or unf. apt. rfW or YV
biai parduodu už $3,250.
side or suburbs. Both employed. ExrelLandlords - Immediate Possessio*i
lent references. Let this Fine couple start A very reliable emoloyed couple vvith3323 N. Halsted St.
l'Astgatc : - S 4 3 l / R A v e n s w o o d 8.8818 their marriage out rieht! Phone today: o»t children urgcntlv need a 2-4 room
BErkshire 7-0778
unf. apt. in the vicinity of Belmont &
P o 7 vai. vak.
Milwaukee or Lincoln Ave. Will deco
rate. A-l references. They are vrry des
Landlords — Inunediate Possession
H A M B P R G E R grill and ice cream A very responsible employed couple are irable tenants! Lincoln 0-4919 after
5:30 or vveekends.
parlor, good location.
Priced for in dire need of a 2 ^ - 5 room unf. apt.
on
the
N
or
NVV
side.
No
children
or
quick sale. Call:
l>ets. Best refs. Help this fine couple.
LANDLORDS-PLEASE HELP l S
EXG. 4-8180
They are tenants that anv landlord can
A
very responsible couple vvith 2 wellbe proud of!
Call: NEvada 8-3036
trained children desperately nerd a 4-5
after 6 PM
TAVERNA — Labai gera* biznis, pil
room fur. or unf. apt. on the S or W
nai jrengta, jskaitanf garinį stalą (steam
side Best refs. Perfect tenants for vour
table). Ideali vieta vedusių porai. Nuo
DftMESIO!
apt. Please call: BOulevard 8-7258
ma $85. Gera sutartis. Del ligos sku
biai parduodu viską už $-1,000.
miegamasis kamba
1946 W. Division Street rysREIKALINGAS
2 suaugusiems asmenims, su galimy At teminu — Sittiatkm Desperate!!
be naudotis virtuve. Skambinti po 5 vai. A very responsible couple, no child
HUmboldt 6-9672
ren. no pets. are in urgent need of
Telefonas LAfayette 3-1063
a 3—4 room unf. apt. in the LawftMOTERIŠKI! R*VB1,T I R
dale — Cravvford district. A-l refe
rences. They are the fine t« nants
K Ali U
SIUVYKLA.
IŠNUOMOJAMA
you have been looking for!!
Maža. Pilnai įrengta.
Please pitone: BAyport 1-9208 davs
Veikia jau 35 metai. N u o m a $82.50. MIEGAMASIS KAMBARYS
CRavvford 7-4984 eves. & nkml>.
Gera sutartis. DeM ligos esu
priverstas skubiai parduoti už $700.
vyrui dirbančiam naktimis.
BI'STNESS man. wife and 2 grown
35 SO. D K A R B O R N ST.
HEmlock
4-2*47
Room 713
sons. need 5 or 6-room apt. Prefer
RAndolph 8-8409
South Shore or Ohatham.
Ph. H Y D . S-4171.
O'BRIEN'S VASARVIETE. $10.00 sa
vaitei,
vienam
asmeniui.
Pailsėsite
ir
at
U Ž K A N D I N E - BUFETAS
sigaivinsite prie Paw Paw ežero: auto- j
(Fountain)
I<andlord> — Imperatlve!!
b ūsas prie dury: švarūs, šviesūs kamba- į A very resp. couple. urgently need
Pilnai įrengta, labai pelninga vieta
riai; {vairiausiu pramogų centras; labai i a 2—4 rm. furn. or unfurn. apt.. on
vedusių porai (gyvenamosios patal
arti vieta meškeriojimui, plaukiojimui, į the Northwest Side. (unfurn. prefd).
pos netoli). Apleidžiu miestą, todėl
golfui, jodinėjimui, šokiams, pačiūžiniais Į Finest of refa. — no children — no
parduodu už $3,750 arba geriausią
ratukais
pasivažinėjimui ir naktinis klu- j pets. Help this fine couple — they
pasiūlymą.
bas; pageidaujama vietas rezervuoti iš j are the ideal tenants for your apart
Oaklavvn 1765- JI
anksto Telefonas Coloma 9110 — Geo. '
ment. Please call:
PKnsacnta 8-7718
Delikatesai — Saldainiai — Mokyk O'Bricn, Coloma, Mich. Rte. No 1.1
los .Reikmenys. Moderniški įrengi Prieinamos nuomos. Be maisto.
mai. Su 3-jų kambarių butu. Arti
Landlords-Help This Fine Young Couple
mokykla ir bažnyčia. N u o m a $65.
A very responsible young couple des
PROfiOS
--OPTORTIJIIITII/S
Apšildymas
garu.
Gera
sutartis.
perately need a 3-4 room unf apt. in or
Skubiai parduodama už
$2,500.00
near Oak Park. Have small well-trained
O I F T S H O P — Old establfcdied
Apleidžiu miestą. Pamatykite įver
roeker spaniel. Here are eood tenants
Well
stocked. Modern fixtures.
tinimui.. 7050 SO. R H O D E S A V E .
for you. Call: MA 6-0610 after 6 PM
Reasonable rent.
Good lease.
Must be seen to apprcciate
RAdcltffe S-5161
Y O U N G CATHOLIC COUPLE
Sacrificing for $7,500 for quick sale
l v a v i n g clty Eveellent opportunity. Being rnarried in September are in dire
HARDWARE STORE}
need of a 2V»-3 room unf apt. on the
109 N. U a b a s h . — Suite 1811
NVV side. VVill decorate. Both employed.
For appt. call: VVkdys:
Doing excellent business. Well stocked.
TOD refs. They are vvonderful tenants.
STATE 2-4S88
Modern fixtures. Reasonable rent. Good
Call: PAlisade 5-10497
lease. Must see to apprcciate.
Priced
right for quick sale.
Due to other
NO FINER TENANTS
interests.
A
very
refined railroad engineer & wife
NOVELTV S H O P — Greeting cards.
are in dire need of a 3-4 room unfurni
6706 N. W. Highv-ay
ROdney 3-0444
Oifts, etc. Living quarters.
shed apt. in any desirable locality. No
Reasonable rent. Good lease.
children or pets. 25 years vvith railroad.
s \ ACK—BAR
Furnlture if desired. Escellent
VVill decorate. Top refs. They are per
Sandwiohes and Ice Oream
opportunity for couple. Must
fect tenants for vour apt. CallSeats 20: Ideal for couple
sacrifice for quic,k sale; can't
BRUNSVVICK 8-7271
Living quarter8.
Newly decorated. handle alone. Pr. 11.950.
See to
Busy location near transfer corner. appreciate. 8747 So. Halsred
St.
Reaa. rent.
Ix>ng lease. Sacrifice
L A N D L O R D S — PLEASE HELP
i : \ g l . 4-S997—RAd. 8-1158
$2200 for qulck sale. Blness
A very quiet responsible employrd couple
deeperately need a 3-4 room fur. or unf.
2020 W. L A W R E N C E A V E .
GELIŲ K R A U T U V E
apt. on the north side. A-l refs. Help
ARdmore 1-1822
Judri vietovė. Puiki proga tinkamam this fine couple. They are tenants that
žmogui. Prieinama nuoma. Gera sutar any landlord can be proud of! Call:
ON LINCOLN AVE.
tis. Dėl ligos skubiai parduodu už $900. EDgewater 4-5496. Eves. or weekends.
Ideal location in heart of shopping
1619 N. North Avenue
center. Gift and greeting card shop.
I
STOP — LOOK — LISTEN
Clean stock; establlshed trade; good
DIckens 2-14430 arba
.
4-5
room
furnished or unfurnished apt.
busainess:
living quarters can be
ARmitage 6-9419
, desperately needed for responsible nurse
arranged. Must sacrifice. Very reas
& CTA man. N side. Unf. preferred.
onably priced by o w n e r a t $2500
Near good trans. Best refs. They vvill be
Phone:
very fine & reliable tenants.
Please
DIversey 8-9635 for appt.
phone: DElavvare 7-3639

ICE CREAM AND GRILL SHOP

Užsisakykite Draugę'

......
I '

DIENRAfiTIB DRAUGAI.

šeštadienis, liepos 8, 1950
BfSIVESS

PftANEAtMASt

BIG SAVINGS
BIG DISCOUNT

Pntyrfs laikrodininkas Antanas Tveras
nebrangiai ir garantuotai, pertaiso viso
kius laikrodžius
Laikrodžiai pataisyti
priimami šeštadieniais ir sekmadieniais j
nuo II iki I vai. p.p. A. KARTANO
drofenjoj, 2496 W. 69th Street.

on radioa. TelevfcrJonr.,
Rafrlgemtora. Wnahing Machines
and furnitūra, v

PASISKUBINKITE ĮSIGYTI
•'Sūduvos" išleistą knygelę

Užsakyme su pmijjai*
CHICAGO 29. UJU
siųsti: J 'DRAUGAS* \ 23S4
So. Oakle; Ave.t Chicago S SKAITYKITE "DRAUGĄ
Illinois.
**^**žr**^^^
rLATINKITE D*AUG£'
I
= i =
••

Knygų Leidyklos

KAMV

"Atžalynas

META

t?

N ^

•

••

APTARNAUJAMI VISŲ
Aptarnaujami VISŲ Firmų
ftg-Vm MMU0DAMI
B 8C R Televizijos,
Radio 8c A p p l i a n c e
202 W. l l l t h ST.
WAterfaU 8-4849

a
•
a
•
a
a
•

*

i

Užsisakykite 'Draugę'

-'•

*

' •>

• -

'.-"

. . i i

t r

BIREM Balsamas

BIREM S. (G.

Gamintojai gėry dažų
Nemokamas Pristatymas
VLsur — {skaitant ir inio-m
centrą
Atidarą Antrad. ir Ketvirt.
v<tkara.is iki 9 v. iv. Kitomis
doinomis iki 6:30 v. v.

Telephone
ARmitage 6-6333
Televizijos aparatai,
Radio aparatai,
šaldytuvai,
Skalbimo mašinos,
Ventiliatoriai (fans),
"Toasters",
Lygintuvai (prosai).

Aulara tUrmadieuiais ir ketvirtadie
niais iki 9:30 vakaro.

Pranešame Vadovybės Pasikeitimą
DEL'S SU PER SERVICE

-

Birem Balsamas yra ekstraktas iš
valgomų sėklinių augalų, išaugintų
moksliniai kontroliuojamu metodu.
Birem Balsamas suteikia skubų ir
>astebimą palengvinimą nuo dangč
io išorinių odes sutrikimų, įskaitant:
acne išbėrimų, egzemos ir kitų. Birem
Balsamas taip pat iššaukia skubų gi
jimą mažesnių nudegimų (įskaitant
saules ir acto), įpiovimus ir nutryni
mus.

•

Birem koncentratas yra būtinas
kenčiantiems nuo perankšto kraujo
spaudimo arba nuo susilpnėjusios
kraujo cirkuliacijos. Birem pagamin
tas tik ii valgomų sėklinių augalų, už
augintų moksliško būdu vandenyje.
Sic jauni augalai turi gausų kiekį
akstinaačtų veikimą dalių, kurios pri
pažintos naudingos pakrikusios cirku
liacijos gydyme.
Birem koncentratą gaminant išimta
tik nevirškinama augalų dalis.
Birem koncentratą imkite tris kar
tus j dieną po 15 lašų su pienu, vai
sių sultimis ar kitais maistingais skys
čiais. Medicinos tyrimai įrodė, kad
toks Birem vartojimas dažnai sut
varko padėtį.
Sių vaistų 2 uncijų buteliukas kai
nuoja $5.00.

1,000,000 AMERIKIEČIU APYTIKRIAI 5%
IR DAIGIAI GAUNA 12 SAVO SUTAUPĄS!

•

Jie yra investavę saugiai Ir pelningai i "Mutual Fund*"
E K S P E R T A I — uttlkrlnlmg analizuotojai investuos jūsų pini
gus protingai, paskleis juos daugiau negu 50-čiai [vairiu užtikrini
mu, it H&OVOS juos nuolatos!
Jf5#V PAJAlfOfl, plaukiančios i i 6au#elio šaltiniu, yra daugiau
užtikrintos ir daug didesnis, negu kad galima gauti nuo individua
luj, užtikrinimu, kurie siūlo palyginamą, aa-umima. Dividendai mėne
siais arba metu ketvirčiais kaip j a s pageidausite.
J f S i ; AKCIJAS (Sharcs) g a l i m a iškeisti į pinigus bet kuriuo
taiku.
fif.HA
ItCl'KHC'LV a r investavimo komplikacijų jums. Sumani
vadovybė ir banko trust«M» sutvarkys visas srrrUlkmenaM.
fiitj dienu gfrtelatiSiai didėjantis investavimo tarpininkas, phenomenas Amerikos finanauose! Tai. ką sako investavimo ekspertai
apie Mutual Fund'i augimą. Vienas milijonas investatorių —- ar
jie turi investavę $100 ar IlOO.tOO — randa, kad Iftttual Fumd'f
yra Idealus kelias į saugią, inteligentiflką itiviestartimo programą.
Pasiteiraukits pas muau seniai veikianti Matual Fund departa
mentą, d&I patarimo, kuris is daugelio prieinamų fondų, geriausiai
atatiks jasn individualiam reikalavimui.
Iškirpkite kuponą esant) žemiau ar patelefonuokite det
n e m o k a m o s irtfisu kssrgelea "Mutual F\md.s .

SIUS. FAIRMAN t
A.
AC L A U D E VERIGA
Gyveno 7719 9. MeVickers Ave.
Tel. BOulevard 8-4713.
Mirė ketvirtadieni, liepos 6 d.,.
1950, 8 vai. vak., sulaukęs 40 m.
amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Kilo H Kauno
apskričio, Nemakščių parapijos.
Amerikoje išgyveno 37 merus.
Pasiliko dideliame nuliūdime:
žmona Stella, po tėvais Banis.
Duktė Clasdefte. Motina. Fran
ce* Veriga. Sesuo Joann Lapins
kas. Svogeris George tr jy šeima
ir kitos giminei, draugai ir pažįs
tami.
K finas pašarvotas Mažeika • Evans koplyčioje 3319 S. Lituanica
Ave.
Laidotuves įvyks pirmadieni,
liepos 10 d., ii koplyčios 8 vai.
ryto bus atlydėtas i šv. Jurgio
parapijos bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velionies
sielą. Po pamaldų bus nulydėtas
j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visut gi
mines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, Duktė, Moti
na, Sesuo. Svoceris Ir kiti giraines.
Laidotuvių direktorius MaŽeikafcvans. Telefonas YArds 7-U38-9.

rf

IUCaRPORATFD

Narys Midwest Stock Exchange
29d 80. LA Salle Street Chicago S, 111.
Telefonas DEnrborn 2-1421
Prašau prisiųsti man, be įsipareigojimo, nemokamai jūsų kny
gelę "Mutual Funds* ir Informacijų apie jūsų Mutual F u n d patarna vi tną.
Vardas ir Pavardė
Adresas
i . . .
Miestas
..................
'

METINIS

PIKNIKAS

Rengiamas

Listuvių Raudonosios Roios Klubo Cicero'je

Sekmadienį, Liepos 9 d., 1950 _
ŠOKIAI •

DOVANOS NEMOKAMAI •

• •

30 D.

VmloV Springs Road — Willow Springs, Illinois.
SMH..J.I.

^ ^

•

.

Į

,

%

PRASIDĖS:
Visos iškUmes 11:90 Vai PAMALDOMIS.

$5,859,235.18

Totai Liabilities

DALYVAUS:
H A R T F O R D O VVSK-UPAS
/ . E , HLKNRY O B R I E V , D . D.,
KKLKTAS U B T U V I Ų P R E L A T Ų I R DAUG K U N I G I ,
\ ILTĮ M AI LIETLVIA1 IŠ A R T I UR T O U ,
U t NAVJAI IA T R E M T K M A T V Y K t M l E J I .

$5,859,235.18

Offkers
Thoma* & Janulis
Fraiik Dtksas
efoscph M. Mo«6rli»
Mary Efrsia
Stanley Stanevich

PAMATYSIT.
Daug savo pažįstamu, išgirsite dainų ir murinos, laimėsi** (
dovanų, praleisite maloniai htika, o karta paremsfce
w

FrmMml
Vioi^PresIdeat
Secrttaryf
Asslstant Secretar>
ffeasufer

Directora
Thoirm» 8. JamiliN
John Mazelauskis
Stanley Mažeika

IT

LIETUVIŠKA N. P. SESERŲ KONGREOACM^

Laukiame Visų U . • a .RENGEI AL

.

LIABILITIES
Investmart of Sharcholders
^4,712,405,80
Advances Ftom Federal Home Loan Bank 165,000.00
Accounts Payabfc
6,576.57
Loans m Process •
627,163.60
Reserves
348,089.21

MKftGAIttV STOVYRlX>8 UŽBAIGIMO P R O G R A M A
BAZA.RAM, At H C l n V A s IR KITOS ĮVAIRIOS
P I K N I K O PRAMOGOS.

•

i

#4,246,000.98
35,240.73
18,995.32
3,254.26
33,400.00
17,702.93
12312.71
964,883.75
516,429.62
11,014.88

Totai Assets

MARIJOS šVENTOVftS PAŠVENTINIMAS

MARIJOS ŠVENTOVES — SESELIŲ
KOPLYČIOS
STATYBA

ŽAIDIMAI

LIBERTY G R O V E

Home Imprxwement Loans
Real Estatc Sold on G>ntract
Real Estate Sold in Judgem*nt
Stock in Federal Home Loan Bank
Office Building
Furniturc & Fixtures
U. S. Govctument Bonds
"ET OA888 G
Cash
Other Aftscts

BUS:

Mtr# ltrpos 6 d., 1950,. 9:35 vsl. vak. Gtm€ Lietuvoje. Kilo ii Tauragės
apskričio, Batakių parapijos. Amerikoje iJgyveno 47 metus.
Paliko dideliame nuliūdime žmona Petronei*, po tėvais Sabutaitė, Duk
tė Marie Bystry, ž e n t » Vinrcnt if 2 anttbes Glorta ir Patricia; Sūnus
Joseph, Marti Julia ir 2 anūkes Judy ir Joann. Duktė Stella Katrlhut,
fcntas F ra n k ir anūkas Robert. Dvi brolienės: Uršulė Venckienė, jos leima, Katberme Venckienė ir jos ieima, ir daug kitu giminių, draugų ir
pažįstamų.
Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio koplyčioje 4605 S. Hermitage Ave.
Laidotuvės Įvyks pirmadienį, liepos 10 d. Ii koplyčios 8:30 vai. ryto bus
atlydėtas į Iv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionies sielą. Po pamaldn bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti iioae laidotuvėse.
Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Žentai, Sūnus, Marti, Anūkai, Brolienės ir
ja seimas.
Laidotuvių direktorius John F.. Eudeikis, Telefonas YArds 7-1741

*••»!

•

j>

=

Mortgagc Loans

N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn.

•

• M

ASSETS

Vi.^ados mielai tr sn noru patarnaujame Jums.

Gyveno 4534 South Paulina Street

! III

' l«

S e k m a d i e n į

STANISLOVAS VENCKUS

< II I I Į I

m

/ / •

E

'LIETUVOJ SUSIARTINIMO SVENTĮ-PIKNIKį

F A T I MOS

'•

lune 30, 1950

Šiuos abu vaistu galima gauti su
ristatymu i namus, paskambinus te4enu: FKontier 4-6350, 9 4 0 W. 31
Place arba YArds 7-7907, 4222 So.
Campbell Av. ir COmrnodoTC 4-6242.

LIEPOS

•

MSTR1CT SAVINGS & LOAN ASSN.

V A R T O J I M O BUDAS: Užtepkite
Birem Balsam? ant paliestų vietų tr
aplink jas, keletą kartų į dieną. Bu
teliuko 2-jų uncijų kaina $1.00.

KVIEČIAME

SINCLAIR AUKŠTOS KOKYBES GAMINIAI.
Taipgi pirmaeilis tepimą*, mašinų plovimas, motoro suderinimą*
Padangų, baterijų ir uždegimo aptarnavima.s.

HARRIS

ANNUAL STATEMENT

{

•

HArrison 7-7755

MUTUAL FUND DEPARTMENT

VISI KELIAI VEDA 1 PUTHAM, COHHECTICUT 1

7 9 - o s ir Ellis p i e t r y č i ų k a m p a s .
Tel. STewart 3-9409

SPECIALISTAS

1LL

ansaat

I

STABDŽIŲ

33,

440 E. 91st Piace
H E N R I E T T A M O F F E T , kosmetik ė • Šukuotoją.
(TIKTAI PAGAL SUSITARIMĄ)
Specialiai niotinotns ir dukroms
liepos ir rufBi>. nieii. K a s ė j a OJ|
tas ar saitas s u i u k a * f n i a s . , 4 w t , w v

SCISSUJOS telefonaa:

T

•>.i

^

1004 No. California Ave.

•"

Pašaukite Vincennes 6-0881

Westem Ave. at 79th St.

•

•

DA HO PAINT C0.

EKnea 6-1184

Užsisakykite 'Draugę

užpakalyje,

NIELSEN'S 1

Tel. PR 6-6388

2334 S. Oakley Ave., Chicago, III.

DASą; L t P U S E
KAINOS
Atsimokite *į skt-lbimą ir gaukite
nemokamai dovaną.
Priimame užsakymu* telelotni

rnsjrje,

Klasę

KEnuood 8-1096

Tautieti, nepamirs* savo bn>
lių tremtyje. Jie laukia Uvo pa
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk
norą kuklią auką:
United Lftthuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 106 Grand St, Brook
vn U, N. t -

PEHHY'S BEAUTY SH0P
Namu

Operos

1229 Kimball Bldg., kampas Jackson Blvd. ir Wabash Ave.
SumteYesuotfts damininkes ir dainininkus prašau kreipi4* į

Vedėja dirba mso 9 v. r. iki • v.
v. Vakarais pagal susitarimą.

PRANEŠAM E

Vestus pooMsurtls plauku k i r p i m a i
lf pussnH*tls mferiiarlma*. pritai
kintas Jums. kaip tfktat eksiMTtas
Kali pritaikinti.

Atidariau
N a m u telefonas:

CHICAGO

• You can now forget Chicago's hot and
humid summer weather, for now
at Nielsen's you can enjoy the best
of food in cool comfort.
Nielsen's Banąuet Room vvill be that
much more comfortable, too".
Hans Nielsen
OUR PRICES REMAIN THE ŠAME

UŽSAKYMUS SIŲSKITE:

5UO R C a i v

ehktroteraplja
^O.UU
——————
Švediškas niit*aia.H Att^aua J f >*>*-

13127 Baltfanore Ave.

ašie ntmįą it skirtingą

Alodia Dičiutė - Trečiokienė

f\į\

Guardian Health Salon

NOW AIR-CONDITIONED

Lame Šeštokienė. "PO RŪSČIUOJU DANGUM". No«*•
••
$0.40
Galite iškirpti šį skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
iami knygų eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu
m skelbimą. Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu.

10% nuolaidos Pirmiems
Klientam*.

įn

r

Vasaros Žavumui

$O50

VASAROS IŠPARDAVIMAS

DfcMKftlO!

fru mokiniai (recreationi)
riai a Stofrlanfflai S Verandos
•
IVnrtatymai • Garažai.
Atliekami pagal užsakymą.
VIIMTVftS I H I M . A N A \ I.MA>
MCS V SPECIALYBE
•
I:-/. miėnesiniai issimok^j kinai.
M©« vykstame bet kur miestan ir
į
priemiesčius.
Paskambinkite
m u m s šiandien n e a p m o k a m a m ap
skaičiavimui be įsipareigojimu, ar
ba paprašykite prisiųsti nemoka
mą, knygelę.

PAUKŠ

DRAUGAS"

su masalu tr

COLOMA, MICHIGAN
THef. Coloma MII

L N. W0LL I 00.

$0.80

Kalvlnanftta ir SttpHfeT«ikato« Silkurlų vonia

Tel.

prie* pirkdamos.
feikite voltui
gauti Svainio ka*p vanduo
garbanų pstfvyzrif.
PiinmetlniM mtfmkmimmtą
suvilsdssasst jftsų plaukus.
Istjandyktte

S t Zobarakas. "GANDRAS IR GANDRYTS". Spal
votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems.
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus "geležinės
uždangos". Knyga įdomi pasiskaityti ir .suaugusiem s$0.50
MAN

SAVIMINKAI,

Jauskitės gerai laike Vasaros

Vyskodl

IVV illat Circlettc Wave

J. Švaistas. "SIELA LAGAMINE". Ii nepriklanaomybės laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80

/

JraŽOs kambariai, gferas maistas,
moderniškos trobeles, naujas ke
lias J privatų paplūdimį ( b e a c h ) .
f8S.00 savaitei tr£ kambarį su
pilnu illaikymu.

53 L. WAMUINGTON
SouOi Nsde Offsfc. M l s « i m 4-1070
Nortli Sidc Office, FInaoc. 0-1545

AI* Ruta-Nakaitė. "LIKIMO KELIU". Pirmoji i
nomoa rašytojos rinktinių novelių knyga

/

gamtovaizdini.

Jalu darban n§ra nuima per
didrll* ar per nažaa.
Rusiai — fl*lko« (baaement —
attk- apartraents).

1 n 1 a 1

B. Butkūnas. "SPARNUS
TES". Rinktine poezija

PAW PAW EŽERO

655 W. l»th St.

We also have a few uaed refri
geratore wn*faora and vacuurrj
cleaners priced aa low aa $ 1 5 Come in to the top bouae fo>
valties and aee for youraelf.

MOTERYS

ir paalgTOttkite puikiu

Saxafomstas arba Klarnetistas, kuris ku
ris būtų suinteresuotas groti jazzo or
kestre maloniai prašomas atsiliepti. Be
to pageidauju užmegsti rySį su kitais mu
zikantais:
Smuikininku,
Trombonistu,
Gitaristu ir kitais.
Casey E. Silunas

*.

kur telpa daug informacijų,
būtent: 1) Kam ir kada
mokama nedarbo pasalps
2) Privalomos tremtiniam!
PAIMSIME SENĄ JŪSŲ
registracijos taisykles, 3)
PREKE ^KEITIMUI
Lietuvių apdraudos organizacijos, 4) Darbo tarpinin- ^ £ H o V G k & SOH8
kavimo įstaigos ir 5) Įvairių
organizicijų ir įstaigų adre342* Wwt 6Srd S t
Kaina 30 centu.
TcL REpubBc /-Z650

L

DĖMESIO!

8ee ua brifore you buy.

KM Kiekvienam Žinotina,

<?

Aplankykit!
MAPLEW00D VIESBUTį

P R A N B i l M A *

BEKT1GK8

i

Mm Bttdrlck
Kazimer l>eiiicriekis
Frank Diksas

•
Stanley Stanevich
Joseph M. Mozeris I

i

•

n

/

v
y

DrtJNRA&fia oąfOOAS,

IS ARTI IR TOLI
—

i mus

A. J. VALSTYBĖSE

CHICAGO,

nxmois

ėejtadienis,

iggrr

=rr

[DOMUS ZOOLOGIJOS SODO ĮNAMIS

DID. BRITANIJOJ

jg, 1950

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje

— Balys
Brazdžionio,
"Draugo" ir kitų lietuviškų
laikraščių bendradarbis, dir
bąs Anglijos žemės ūkyje,
dar už 50 svarų sterlingų
pirko namų akcijų. Tai nebepirmas atsitikimas, kad
jis savo sutaupąs pask/rė
šiam lietuviškos kultūros
reikalui — Lietuvių
Na
mams Londone. *

DP Pereina Vokiečiams i

j. Užjūrius

Š. m. birželio 27 d. išplau
Birželio mėnesio paskuti
— Ona Aksomftitis nepra
nėmis dienomis tremtinių gy kė laivas "General McRae"
leidžia progos parašyti ang
venime įvyko visa eilė nau su DP į Kanadą ir JAV. Į
X Adomas Dulskis, 1859 liško laikraščio reakcijai, jei
jumų ir pakitimų. Tomis die Kanadą išplaukė lietuviai:
W. Hastings Str., sportiškos gu ką atranda reikšminges
Juodkojis Pranas, Eugeni
nemis Vakarų Vokietijos vy
užeigos savininkas, daly nio apie Lietuvą ar kitais
riausybė perėmė į savo glo ja ir Laima. Voronovaitė
vaus Tėvų Marijonų Staty- mums artimais klausimais.
bą 63,450 DP, jų tarpe ne Stefanija. Nastajienė Nabos vajaus piknike, su stip- Ji labai aukštai vertina Vy
mažai ir lietuvių. Įvairiose diezda. Polianskas Borisas,
ria sviedinio komanda, kuri čių šioje srityje parodytas
— Lietuvių krepšinio pir
vietose, kur buvo tremtinių Petras, Vasylius ir Ignas.
turės rungtyne3 2 vai. p. p. sėkmingas pastangas ir ra menybės. Birželio 17 d. pra
stovyklos, atvyko vokiečių AJinauskas Elzbieta, Kęstu
Vytauto darže, liepos 9 d. gina kitus jų gražiu pavyz
sidėjo DBLS-gos Sporto Sa
pareigūnai, kurie ir įvykdė tis. Jurkutė Elena. Astraus
džiu pasekti.
X Skaitlinga IJKKSA Chijos suorganizuotos lietuvių
perėmimą. Visi seneliai ir in kaitė Jadvyga.
— L. Lukoševičifite ir A. krepšinio* pirmenybės, kurio
Į JAV išplaukė 108 lietu
dagos kuopų delegacija va
validai, atskiru patvarky
kar išvyko į toj organizaci Giedraitis, pernai su tėvais se dalyvauja 5 komandos:
mu, turės būti patalpinti į viai. Jų tarpe ir prof. dr.
prieglaudas, kur jie gaus pil Domas Krivickas, kuris dėl
jos metinį seimą Detroite. atvykę į tremties ir įsikūrę Bradfcrdo "Lithuanica", Co
ną aprūpinimą. Emigruojan blogos valios žmonių skun
Be organizacijos vykdomo New Britaine, Conn., šie venterio "Apuokas", Halifa
čius tremtinius, t. y. tuos, do turėjo sugaišti daug lai
sios tarybos prezidento L. met baigė aukštesnę mokyk- xo '• Vilnius", Leamingtono
kurie turi emigracines bylas ko iki reikalas buvo išaiš
Šimučio, iš redakcijos dar j lą, pirmoji net su gerais po- "Briedis" ir Manchesterio
procese,
globos ir toliau kintas.
išvyko Ig. Sakalas kaipo at- j žymiais,
LJUČUA parKO zoologo•. sodas liepos meti. "Aniuuil oi the Mon.h i>a"Kovas".
skclbč M^ jauną lamą. Ji yra kilusi iš Pietų Arrierikos. Lamos naudojamos
.
IRO įstaigos, bent jau iki
stovas 100-sios kuopos. Re_ gv% Trejybes lietuvių
sunkenybių nešiojimui ir taip pat turi vilnas, iš kurių gaminami šilti dra
• VI •
—
P.
KeJblio,
Navicko,
Va
1951 metų Kovo mėnesio.
dakcijoj ateinančią savaitę parapijoj Newarke, N. J.,
bužiai. I.ama yra gimininga Afrikos kupranugariui.
Tie tremtiniai, kurie turės
juodu pavaduos kunigai: Ba- dabar darbuojasi trys kuni- reikos pastangomis ir rūpės
čiu Corbio lietuvių kolonijoj
Vokiečių telegramų agen
darbą ir gaus už jį atlygini
rauskas (Baras) ir Gurins- g a į Vasaros metui padeda
lankėsi Npttinghamo lietu
mą, jeigu ir gyvens kareivi tūros pranešė, kad aukštie
kas.
darbuotis kun. P. Totorai- vių choras "Rūta" ir tauti
nėse, vokiečių įstaigoms tu ji sąjungininkų komisarai
X Judita Kazlauskienė, t i s Mišios laikomos kas va- nių šokių grupė, kurie įne
rės mokėti valdžios nustaty jau priėmė pasiliekančiųjų
land{
New Haven, Conn., lietuvių
* Padedant 6 vai.
šė vietos lietuvių tarpe daug
tą nuomą. Vienas pirmųjų Vokietijoje tremtinių globos
veikėja, lankėsi mūsų redak
— &v. Petro parapijos baž ir gražaus džiaugsmo.
vokiečių patvarkymų, buvo įstatymą, padarydami kai
i
panaikinimas DP maitinimo kuriuos nežymius pakeiti
cijoj. Ją atlydėjo P. Naujo- nyčioj So. Bostone, Mass.,
— "Mažasis Didvyris"
ST.
DEVENIS
kaitienė, pas kurią viešnia per vasarą mišios bus lai
iš bendro katilo, kurį taip mus. Iš viso, įstatymo pro
Bradfordo
mokiniai
vaidino
Mūsų
Korespondentas
Europoje
komos tiktai skaitytinės ir
protegavo IRO.
jektas esąs palankus t rem
yra sustojus.
St.
Mary's
salėje
liepos
2
d.
Perėmimas tebevykdomas tiniems. Netrukus įstaty
X Marijona Stankienė su sakomi trumpi pamokslai. Vakarą surengė lietuvių mo; visoje Vakarų Vokietijoj dama, kad iie jau pasveiko,
Per 9 ir 10 vai. mišias visa
kyklos mokiniai su mokyto- pragįdejo didysis tremtinių nors tas pasveikimas labai Ulme, Ludwigsburge, Schw. mas būsiąs priimtas Vokie*
sūnum Antanu gražiai at
jais. Programoje taip pat bu pertvarkymas ir perrūšiavi- j abejotinas. Bijomasi, kad vo Gmuende, Esslingene ir Geis tijo8 kabineto ir parlamen
remontavo ir papuošė savo bažnyčia giedos giesmes
Stovyklos totališkai i kiečiai panašiai gali pasielg- lingene. Panašūs reiškiniai to.
krautuvėm prie 23-čios iri — \Vorcester Daily Tele- vo dainos, tautiniai šokiai ir Į „ ^
yra ir Bavarijos stovyklose.
" K i e t o j o ti ir kitose sanatorijose bei
Oakley gatvių priekį. Jos grani įdėjo nuotrauką vie- deklamacijos. Vaikams buvo pericįiROjamcs.
Visur viskas eina sklan
branduolio" (hard core) rū- ligoninėse, norėdami užsiekrautuvėj galima gauti įvai-J tos, ant kurios bus statomas dalinamos dovanos.
džiai.
Sie
remt
ia
e
rios rūšies nesvaiginamųjų; dviejų aukštų su rūšimi Auš
Kad ir nedidelis skaičius
Augustinas Kuras, gi-! » t
. f . ! P ™fdami Į niečius ąreičiau išstumti.
gėrimų, ledų, cigarečių, ei-: ros Vartų parapijos vienuo- męs 1926 m. Dambravos kai vokiečių ūkį ir atiduodami
lietuvių tremtinių, bet vis
Vokie&ių Ūkyje
garu ir kitokių smulkių daik j lynas. Vieta yra prie Raypastoviai išemigruoja Kort.i,....n«rii> ,r«i fiuUi« vokiečių administracijai. Uz
tų. M. Stankienė yra dosni mond ir Gediminas gatvių. S ^ E f , a U U i l n t f l e : » « « * k u r n o r s emigruoti
padėtis ir į tų,
kuLietuvių-Latvių Vienybės lombijon. Reikalingus popie
to iau aiieka m o iob ; rieSunki
visiškai
6 8 1 1 vokie
parapijos, 'Draugo" ir drau
Draugijos vadovybė nutarė rius sudaryti padeda Kolom
P
^
gijų pramogoms.
tuvos Pasiuntinybei Uondo-^ ^ N i e k u r F n e j a i r a g ę e m igra- į čiU ūkį ir globą. Jiems gre- ateityje, esant jos nariams bijoję gyvenantieji lietuviai
Į cijai arba emigracijai užsi- sia atsidurti vokiečių pabė ir skyriams labai išsibarščiu tremtiniai ir kai kurie ku
X Brone Vaitkaitė iš Die
Mirė St. Meškauskas, ragę per vėlai atiduodami gėlių stovyklose, kur sąly šiems po visą pasaulį, šauk- nigai. Tenka pažymėti, kad
vo Apvaizdos parapijos, nuo v , s— Vienas Sudbury lietuširdi katalikiškos spaudos:
Pa^se stra.psn, apie mu birželio 24 d., Castle Doning; visiškai vokiečių valiai ir jie gos tikrai blogos ir svetim ,ti savo konferencijas ne de vykstantieji į šį kraštą su
! s ų t3,utoa
ir katalikiškųjų į t a i g u rėdeportacijas ir pa-| ton Hostelyje. Velionis buvo; apgyvendinami kartu su vo šaliai vokiečių masėje nėra leguojant atstovus, bet pra siduria bene su švelniausio
siuntė
mėja paaukojo $20 nuplr-,
* *y™«Mi Kanados | k i l e s i š P a šušvio miest, Kė- j kiečių pabėgėtais. Tokiu bū su jais lygūs, nors oficia vedant nutarimus raštu, pa mis sveikatos ir kt. patikri
katahkl
kimui geros rūšies saldainiu
* l a i k r a š t * 'Ensign'.! dainių apskr. Jo gimines pra I d u susidarė trys tremtinių liai ir numatomą lygybė. gal patiektus pasiūlymus. nimo komsijomis.
IT. Marijonų Statybos Fom L a i k r a š t i s * £ ^ P 6 * 1 *U" * ° m i atsiliepti palikimo rei- ; rūšys: pradėję tvarkyti e- Prancūzų zonoje tos rūšies
do piknikui liepos 9 d Vv- t r u m P i n o ' t a c i a u * de J° l Nr * kalu į DBLS-gos Centrą.
migracinius reikalus, kurie tremtiniai perkeliami į Leut
ir toliau lieka IRO globoje, kirch. Patalpos labai blogos,
tauto parke. Piknike laimin- 34"j* ( b i r Ž e l i ° 1 7 d )
—
DBL
S-gos
Centrinio
maistas menkas,
tvarka
gieji rieškučiomis galės tuos
— "Dainos" draugija To- ! skyriaus iškyla buvo suruoš negalintieji emigruoti ne dėl
bent tuo tarpu labai prasta,
saldainius semti j savo ki- ronte paskutiniuoju kiku iš į ta atokiau nuo Londono e- savo kaltės (fcard core), ku didelis vagiliavimas. Žmonės
Kardinolas Išvyko Į
• Pavargimas Kainavo $10
surinktų aukų pasiuntė ke- aančiam VVhipsnades zooio- rie pavesti vokiečių aprūpi iš stovyklos bėga, tačiau vo
senes.
nimui,
bet
kurie
turi
pilną
letą siuntinių maisto ir dra- gijos sode.
Romą
Į Jack Lawrence, 6351 £gy Antanas Tveras, prieš;
emigracinę teisę ir iš IRO kiečiai kitur jų nepriima,
tremtyje,
b u ž i ų Ugonįams
J. E. kard. Somuel A.; gleston Ave., teisėjo Zurio
*-i Bronys R a ila "Britani visiškai neiškrinta ir visi nes miestų ir kaimų butų
metus atvykęs iš tremties k u r i e d a b a r draugijai siunjos Lietuvyje", birželio 30 tie, kurie galėjo kur nors skyriai neleidžia jiems išsi Stritch, Chicagos arkivysku-1 nubaustas $10 ir teismo le»
j Chicagą, įsteigė laikrodžių , č i a pa dėkos laiškus,
d., sako: "Sukurkime ir iš- j emigruoti, bet emigracijos nuomoti kambarį. Tokiu bū pas, lydimas vyskupų: Wm. šomis už tai, kad "budataisymo įmonę. Kol susiras
Buv
tinkamesnėj vietoj patalpą,
—
* korporacijų: Fi- laikykime gerus laikraščius, reikalų tvarkyti nepradėjo, du sudaromos priverstinės O'Brien ir Wm. O'Connor, mas pavargęs" radęs gatvėklijentų patogumui laikro- ' l i a e Lithuania, Neo Lithua- knygų leidyklas, ir turėsi- jie pervedami visiškai į vo-1 sąlygos gyventi tik stovyk- prelatų J. D. Fitzgerald, J.;įe .triratį (tricycle) norėjo
Hardiman ir kun. J. Clifford! Juo namo parvažiuoti, bet
džiai taisyti priimami A. nia > Jaunoji Lietuva, Lietu- me "afidavit of support" e- kiečių ūkį ir skaitomi įkur- lose.
va
išvyko į Romą Šv. Metų pro policininko sulaikytas.
Kartano vaistinėj
(Drug
ir Hercus Monte korpo- migracijai į Lietuvą. Tai pir dintais. Pagal tris tremti"Kitą sykį, kai būsi pa
ga.
Store), 2458 West 69th St.,! rantai-ės, gyvenantieji To- mas konkretus veiksmas". nių rūšis tremtiniai iš nau
—
vargęs, gatvėkariu važiuok
Uetuvos
šoferiai
nusišeštadieniais ir sekmadie- Tonte i r J° apylinkėse, he
jo pergrupuojami. Kiekvie—
Lietuviai
badavo.
"Dai
8 8 d
namo", pamokino teisėjas.
Tremtinys
—
Plėšikas
mais nuo 11 vai. ryto iki 1 P°
- suruošė subuvimą iy I « H » « B , »™ » xo u., noje stovykloje gali gyventi skundžia, kad valdžia neis
u
ly Dispatch", birželio
15 d.,
Palmer viešbutyje sugau
vai. popiet.
Toronte.
primines 10 metu Baltiio I tik tos pačios rūšies tremti- leidztanti jiems taip reika
Komunistų Sekretorius
tas ir iki perduodant polici
X Vaclovas Nore.ka, prieš i ~ "Tėviškės Žiburiai" pa K H k u p a c S f ?r Sgales j niai. Li^i liepos 1 d. tremti- | įingu s e n a m s vadovėliu jai gerokai sumuštas M. J.
Kalėjime
a ^
vbme ^įdykla u- Plewinski, 20 metų amžiaus,
metus atvykęs iš Vokietijos, skelbė, kad spalių 28 d. To- ištremtųjų i S i S r , paminė- niu pertvarkymas turi būti • ^
kt. knygų leidimo instituci
Fanny Hartman iš Gary,
Chicagoj (6540 S. Vvestern' ronte, E a *on auditorijoj kon jo ir lietuvius, kurie nenu- baigtas.
kuris
kėsinosi
apvogti
svečių
|
^
a<Jministratvvis komu_
j o s leidžiančios tik politinius
Ave.) atidarė nuosavą f o t o ! c e r t u o s Anelės Steponąvicie, traukdami darbo, paskelbė
apgkrity
Kaip Atrodo Tikrovė
veikaliukus ir tai dažniau kambonus. Jis yra tremti- m g t ų p a r t i j o s ^
nės
Alice
studiją ir foto reikmenų pre
<
Stephens) mergi- 2 4 valandų badavimą,
nys,
į
Ameriką
atvykęs
1946
sekretorius E. Chicago teis
Anglų zonoje tremtinių sia rusų kalba.
metais per Meksiką. Gyveno
kybą. Foto meną jis yra nU c h o r a s i š Chicagos.
nubaustas $10 ir kalėji— M. Bajorinas, DBLS
J
— Vaistų kainos Lietuvo pas Mr. and Mrs. John Filas, mmo
studijavęs Frankfurto, Bad
_ Toronto lietuvių bažny Centro valdybos pirminin pertvarkymas jau įvykdy
u d v i e m s m § n e 9 i a m s ^ d a.
Manheimo ir kitose gerose eioje liepos 2 d. įvyko pa- kas tris savaites atostogavo tas. Be mažų išimčių, vis- je paskutiniu metu sumažin 4521 S. Mozart St.
linimą komunistinės literatu
Vokietijos studijose.
rapijos vaikų pirmoji komu- Lamanšo kanale, britų salo- kas praėjo gana sklandžiai, j tos 25#, tačiau daugelio pa
ros neturint tam leidimo ir
nes anglai stovyklų pertvar- j &ų paprasčiausių ir reikam
Rasti pamestieji daiktai,! nesilaikymą tvarkos,
X Lueija Krush (po tė-į Ja. Iškilmėse dalyvavo a- m
kymą
ir
tremtinių
pergrupa
hngiausių
vaistų
visiškai
ne
vais Stasinaitė) iš Marąuette |P i e 2° vaikų.
i — A. Armalovičius ir P. vimą bei pervedimą į vokie- galima gauti. Vystanti gyva kurių nieks policijoj neatsiParko, ilgametė S.andard j
Toronto lietuviu para- j Ltetuvninkaitė
Bradforde čių ūkį pradėjo iš anksto. į vaistų prekyba juodoje bir- ! šaukė, buvo parduoti iš var-! VVisconsino valstybės švie
žytynių ir tokiu būdu poli- timo Ministerija paskelbė
Federal Savings and Loan p j ^ iį e pos 9 d. ruošia pikni- sukūrė lietuvišką šeimos ži- Amerikiečių zonoj kai ku-; ž 0 j e
cija surinko $5,000. Pinigai į net 635 stipendijas aukštesAssn. tarnautoja, trijų sa-|k ą Toronto kunigų semina- die
rios stovyklos pagrindinai
— Eilė sienmių laikraš paskirti policininkų našlių nių mokyklų studentams į
vaičių atostogų proga lėk- j „jog g o ^ piknike bus išpil — Paulina Papečkienė ir atremontuotos, tačiau trem
mokytojų kolegijas.
P. Jalič'u, gyv. Derby apsi tinių perkilnojimas iki lie čių leidžiama Lietuvos ligo šalpos fondui.
tuvu išskrido į Romą savo dyte įvairi programa.
vedė.
pos 1 d. nespėtas. Tuo tar ninėse. Juos redaguoja drau
dvasinei naudai.
— O. Kalinauskienė, "Dai
— St. Blotnis ir M. Sfez- pu iš vokiečių pusės dides gai: Balteris, Djačenko, Gan
X Adoma- Cukura* ir Ja nos" Toronte vice pirminin nikaitė, Londone sukūrė lienio nepasitenkinimo nepa tovninkas, Cvisorius, Freinina Dūdaite, abu tremti kė, dėl sunegalavimo gydy-1 tuvįškos šeimos židinį"
Lietuvių Dailės Instituto moj ir pagal nusistovėjusias
reikšta. Blogiau viskas vyk genbergaitė, Merkelovas ir
niai, susituokė Šv. Jurgio tojų patarimu turėjo atsikt.
narių daugumai persikėlus dailei reprezentuoti tradici
sta prancūzų zonos Wuer£bažnyčioje. Gražų įspūdį da
gulti ligoninėj.
Blue CTOSS Pakelia
temberge, kur stovyklų per— Vilniaus miesto komu į JAV, Instituto valdyba š, jas;
rė nuotaika ir pamergės, ap
kilnojimas pradėtas tik bir nistams ir pačiam miestui m. liepos mėn. 1 d. Chicago-, 2. kadangi ruošiamos pa
— P. ir M. Ruzgalčiai su
Mokestį
sirengusios lietuviškais tau
šeima neseniai atvyko iš
Blue Croes, pašalpos or- želio pabaigoje. Pasireiškė praktiškai vadovauja: drg. je sušaukė valdybos posėdį. rodos yra visos lietuvių tau
tiniais rūbais.
Svarbiausias dienotvarkės tos kultūrinė reprezentacija,
Sveicarijos į Sudbury. P. ganizacija, kuriai priklauso • daug netvarkos. Kas vieną, Vasilenko, Filimonov, BeX V. Vaišvflienė iš Cice Ruzgaitis Šveicarijoj yra daug ir lietuvių, vykdomo-1 dieną paskelbiama, kitą die- riozkin, Koroliov ir fciti ru- punktas buvo — lietuvių me LD Institutas dalyvaus vi
ro ir S. Mickūnienė iš Town baigęs mokslus ir gavęs inži sios tarybos direktorius E. j ną atšaukiama. Kai kuriose s a į . visi jie yra importuoti no reprezentavimas Ameri sose parodose, kurių globos
koje bei kitur. Esminiai nu komitetuose bus visus lietu
P. Licnty skelbia, kad nuo vietose pasireiškia vokiečių į§ Rusijos,
of Lake gražiomis aukomis nieriaus diplomą.
š m. rugpiūčio mėnesio 1 sauvaliavimas. Štai, Schoen-1 _ D e ^ v a l s č i u j e ( Z a . tarimai iškilo iš nevykusios vius atstovaujantieji auto
parėmė TT. Marijonų Sta
— Sudbury lietuvių kolo
^ } ų
£ mūsų dailės reprezentacijos ritetingi atstovai;
arį
tybos Fondo pikniką liepos nijoj buvo pravestas aukų d visiems nariams bu. pa-, bergo sanatoriją, kur ^ keltas mėnesinis mokestis, si didesnis skaičius ir lietu- Į siorganizavo
J^LTZIZUL ^„
i.^i New Yorke bei Waterburyje
9 d. Vytauto parke.
3. LDI negalės dalyvauti
du ««„i
nauji kolvajus Tautos Fondui. Su
m
Atsi
Lichty sako, kad prieš du vių, sanatorijai perėjus į vo chozai, kurie pavadinti Kali ruoštose parodose.
žvelgdama į tai, LDI valdy tose meno parodose, ku
X K. Saunoras, s e n a s rinkta apie $400.
metus bendrai imant už kiek kiečių rankas, prasidėjo ne nino ir Mičiūrino vardais.
rioms bus noras suteikti sro
ba nutarė, kad
West Side gyventojas, par
— Toronto lietuvių okte vieną narį patekusį į ligoni visiškai leistini dalykai. Sa
1. LD Institutas dalyvaus vinį atspalvį.
— Drg. Karosas yra "Tie
davė čia savo namą ir nu tas paminėjo dviejų metų nę organizacija ligoninei mo natorijos vadovybė tuojau
sipirko vakarinėj miesto da- sukakti. Oktetui vadovauja kėjus po $12 į dieną. Dabar pašalino iš sanatorijos kele sos" dienraščio .redaktoriaus til^ tokiose parodose^ kurios
Lietuvį Daiiės. Instituto
bus ruošiamos tinkamoj for*
Vfldybs
Misiūnas.
lyj — Brookf ielde.
T -Įmokanti po fl4,56 į dieną. tą desėtfcįį:iigonių, jįotyvuo- G. Zimano pavaduotojas."

Išleis DP įstatymą
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