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U.S. TVIRTINAS1 PIETINIAME KUM UPES KRANTE 
Korėjos Karo Skaudžios Pamokos 

VYT. ARŪNAS v 
"DRAITC.O" Korespondentas Paryžiuje 

Vakarų valstybes buvo susidariusios labai aukštą 
nuomonę apie Amerikos dabartinį karišką pajėgumą, bet 
Korėjos karas atvėrė akis ir parode visas jo silpnąsias 
vietas. Pats Amerikos kariuomenės štabas per tas kelias 
dienas pamatė, kad reikia skubių reformų. 

Amerikiečių Armija Yra 
Išblaškyta 

VIENI UŽFRON f, KITI FRONTAN 

Viena iš svarbiausių silp
nybių paeina iš geografiškos 
padėties: Sovietų Rusija su 
savo satelitais sudaro vieną 

skutiniuosius trejus metus 
smarkiai susilpnėjo, čia jau 
didelis pavojus. 

Amerikos aviacija taip pat 
yra pati galingiausia pašau-
lyje. Ji turi apie 8,000 lėktu
vų tarnyboje ir 21,000 san 

b i ^ ą x \ _ A m e r i k a * 2 P . r i v e r s t a ! dėliuose. kurių vertė žymiai 
išblaškyti savo kariuomenę, d i d e s n § u ž g o v i e t iškų. 
po visas keturias pasaulio ša 
lis aplink komunistų imperi- j Milžiniški Ginklų Arsenalai 
ją. Aliaska yra per 3,000 km. 
nuo J. A. V., Elbės frontas 

Amerikos ginklų arsenalai 
yra tiesiog neįsivaizduojami 

FlJ'^ ^ w ? * l k a n a ! l S S europiečiams. Pennsylvanijos 7,500 km, Turkija per 9,000 a r s e ^ a l e y r a g a l y b ė t a n k ų i r 
km. ir Iranas per 11,000 km. 1 § k t u v u "supakuoti" sandė-
I bet kurią vietą, kur amen- u u i ^ a p d e n g t i spe-
kiečiai yra priverst] parody- c į a l i a m e d ž i k u r i n e l e i . 
ti jėgą, kariuomenę reikia pri 
statyti laivais ar lėktuvais. 
Stalinas gi gali sunkveži
miais ar traukiniu per dvi 
savaites pervežti diviziją iš 
Vokietijos j Tolimuosius Ry
tus, visai neišvykdamas iš 
savo "imperijos" ribų. Tuo 

džia rudyti ir ginklai gali iš
silaikyti toj pačioj padėty il
gus metus. Per trumpą laiką 
šie ginklai gali būti lengvai 
paruošti kovai. Ir tokių arse
nalų Amerikoje yra ne vie
nas ir ne dešimt. Bet ar ten 
ginklams vieta? Ar, kilus 

(um Upė - Geri Spąstai Priešo Tankam 
Rytinis Priešo Sparnas Spaudžia 

TOKIO, liepos 12. — Po kovų ties Chonui komunistai 
žiauriai savo artilerijos ugniai dengiant atkakliai slinko 
pirmyn, priversdami amerikiečius persikelti į pietini Kum 
upes krantą. 

Duota suprasti, kad po 
Chochiwan atitekimo priešui, 
didesnio amerikiečių atspa-

yra ant geležinkelio linijos, 
einančios į Pusan uostą. 

Oro žvalgyba praneša, kad 
ros punkto šiauriniame, K u m , k o m u n i 8 t ų

B
k

J
a r i a r p r i e Chung 

upės krante nebeliko. Dabar ju atstato sugriautus per u-

tarpu amerikiečiams reika- k o n f l i k t u i , b u g l e n g v a š i ą m e 
hnga sesių savaičių pavo j in - l ^ pervežti jūros keliu? 
go plaukimo, saugojanti, nuo! A f n e r e £ t „ ^ i v y k i a m g 
povandeninių laivų, k a d j a - | u ž a k i i r i n k l u s k e l t i 
lėtų ta patj kelią p r a r y t i . M k 8 Č i M j n e r v i s k u s p u n k . 

tus? 

pietiniame krante statoma, ' u , t u g fr t e n
B

p a s t e b ė t ^ k a . 
žmonių ir ginklų siena, tti ff • į r £ m e d ž i a g u 
kuria manoma Pr«*ą;«iĮai-- t e l k į s p a u d i m u i t o ! i a u j 
kyti ir, privežus karių ir gink | p i e t u a 
lų, iš čia pradėti priešą s t u m - ; 1 - ^ ^ u ^ d ė j , 
ti atgal tuo pat kehu, kuriuo ; 8 p a u g t i ^ ^ 4 ™ j § ) S o m i f l 
jis yra cia atriedėjęs. , g u t j k g l u n u k i r s t i Pusan-Tae 

Kum Upė — Spąstai jon geležinkeli ir apeiti Tae-
Tankams jon iš rytų pusės. 

Kum upė yra paskutinė; Tyla Prieš Audrą 
natūralinė kliūtis prieš Tae-; _ . . . 
jon, svarbų strateginį keliui Tuo tarpu fronte, palygins 
ir: geležinkelių mazgą, esantį 18U P»nnadieniu ir antradie-
tik 15 mylių nuotoly n u o : m u ; yra didele tyla. Bijoma, 

(Acm<>) j Kum upės. Kum upė yra di- į *_* v e l nutrauks netikėta 
I III I I • • l \ • 1/ • 1/ - • • "ki- i v.«rr T "i • i džiausią Pietų Korėjos upė. 

UN Nariai Duosią Kariu Korėjai Mn*sfl i**81 Ties Taejon miestu kuri ji 

Sužeisti Korėjoje J. V. kariai vyksta į užfrontę, o kitas karys, prieš vykdamas j kautynes, 
skutasi oarzdą. 

audra. 
Alijantų aviacija veikli 

išlinkusia' fronte ir užfrontėse ir kerta _. • • * I apsupa į SiaurC laiiii&uaia — — 

r3S:HI.I0 ZernėlSDV <ki lPa ' Jį t e k a S i l i a <**"*>*. ku; priešui sunfcius smūgius. Bet 
WASHINGTON lieoos 12 ! r i o s k r a n t a i y r a a*>ie 1 5 ****! g r į Ž t i iŠ 2T1°m WASHINGTON liepos 12., priimtas Manoma, kad tai ^ o r ^ i y ^ , i i e p o s ^ . , 8 { a t Ū 8 ' J o s p l o t i s I praneša, kad jų raketos so-

Kongreso nariai pradėjo yra Australija, Naujoji Ze- - Senato krašto apsaugos! ̂ f ^ V t e t l siekia apie 200 i vietų 60 tonų tankų neįkan-

Korėjos Klaida 
Dar Lieka Bomba 

Tikroji Amerikos armija 
tegali būti tik ekspedicinė ka i Mes nepaminėjome tarp tų 
riuomenė, turinti geras tran- visų kirčių, kuriuos emeri-
sporto priemones ir kuri ga - ! k i ^ ia i turi savo rankoje, a-
lėtų vietoj jau rasti sunkiuo-' tominės bombos. Kodėl? Dėl 
sius ginklus. Šita paskutinio i to> k a d Jį n g r a v i e n 0 8 Ame' 
ji pastaba liečia vakariečių! "kos nuosavybė ir vargu ar 
armijas ir bus gera pamoka ka<*a DUs panaudota, 
ateičiai. Koks buvo ameri- Greičiausiai ji bus priskir-
kiečių štabo neapdairumas; t a P™ tų ginklų, kurie kare 
palikti korėjiečių kariuome-!v r a uždrausti naudoti. 
H ^ n " , U ° i ? J a z d o m . i r . s a " l Brangiai Kaštuojanti kem, neduodant jai ne vieno' * Pamoto 
tanko ir lėktuvol Jokia pa-) 
šaulyje armija, net ir pati; Būdami silpni sausumoje, 
drąsiausia, nesugebės su šau amerikiečiai pirmoj eilėj į 
tuvais muštis prieš šarvuo- Korėjos karą metė savo lai
tas divizijas. vyną ir aviaciją, tai yra buvo 

_ __ imtasi to metodo, kuris tu-
Kadangi Korėja randasi r § g b ū t i p r i taikintas Euro-

21 dienos keliones atstume ^ j e armijai peržengus 
nuo Amerikos krantų, sovie- E I ^ 
tiški tankai lengvai galėjo V a

 K o r § j a i r E u r o p a r a n das i 
žygiuoti pirmyn ir pasidaryti | p a n a s i o j p a d e t y : pietiečiai 
padėties seimininkais. 

spausti vyriausybe, kad pa 
reikalautų ir kitus UN narius 
siųsti Korėjos frontan kautis 
savo vyrus už UN vėliavos 
garbę. 

komisija turėjo slaptą posė-
di, kuriame gen. B rad l e^nu -^ a r d ų - K a l P " f a ? pradės kel **• 

landija ir Pakistanas. 
Kongreso nariai norėtų, 

kad visos valstybės pasiųstų j švietė Korėjos karo aplinky- \tls j ^ f J* s u t a n K a į 8 j tai tie 
bent po vieną kuopą karei- bes ir visas su juo surištas t a ^ k a l b u s ? e r a a U l ^ f y s . ^ 
vių, kad tuo būdu būtų gali- problemas. Komisijos, pirmi-

vams pranešė, kad tokios de 
rybos su kitomis vyriausybė
mis vedamos, bet su kokio
mis, dar nepasakė, nes dery
bos neužbaigtos. Jau 11 vals
tybių dalyvauja Korėjos ka
re su laivyno, aviacijos, trans 
porto laivų ir kitokia pagal
ba, bet dar nė viena nėra at-
siuntusi savo pėstininkų. 

Kaikurios valstybės kariuo 
menės dalinius jau esančios 
pasiūliusios ir pasiūlymas 

Korėjoje Pasikartoju 
Pacifiko Istorija 

Pėstininkų Silpnumas 
kaip vakarų Europos valsty-

Kitas silpnumas, ne ma-1 bes prieš rusus. 
žiau svarbus, yrą tas, kad Į Bet kada pietiečių divizi 
šią valandą Amerika negali 
vesti karą sausumoj. Ameri
kos armija tėra sudaryta iš 
600,000 vyrų, tuo tarpu rusų 
armija taikos metu skaičiuo
jama iš 4 milijonų vyrų. Tie
sa, pasaulinio konflikto atve
ju Amerika galės greitai at
statyti savo armiją, bet tas 

UN Ragina Korėjas 
Kovoti Žmoniškai 

LAKE SUOCES, liepos 12. 
— UN sekretorius Trygve 
Lie kreipėsi į Pietų ir Šiaurės 
Korėjų vyriausybes ragin
damas žmoniškai elgtis su 
paimtais j nelaisvę kariais 
ir laįkytis Genevos konvenci-

buvo tokioj pasipriešinimo j jos, taikant belaisviams visas 
proporcijoj prieš komunistus, ten numatytas sąlygas — gy

vybės apsaugą, žmonišką 
maistą, gydymą. Jis taipgi 
ragino tuo reikalu naudotis 

D. Aeheson spaudos atsto- j ma pademonstruoti Jungtinių i ninkas po posėdžio davė su- a t /*** **fug .^f ** c,\k 

f^v;^. 4 . Tautų solidarumą. Sen, Ben-: prasti, kad tarptautinė pa- p r i ? ^ g a h s u t l k t l a ^ ^ i s 
son (D. Conn.) kalbėjo: dėtis yra labai rimta ir j a į | s m u P s -
"Nors vienas karių batalio- reikia pasiruošti geriau, ne- ^ e r UPS y j a t i k v*enas ge
nas iš Pakistano, Indijos ar gu iki šiol buvo padaryta, težinkelio tiltas, kitose vie-
Filipinų parodytų korėjie- kad neatsitiktų panaši pade- • tose keliamasi per upę kei
čiantis, kad tai nėra baltosios j tis, kaip atsitiko su Korėja, tais. 
rasės imperialistinis karas" ; G e n Bradley suminėjęs ir 

Didesnių karių vienetų is t&s « m i n k s t a s " vietas, kur 
Europos nenumatoma trauk-. g a l i s o v i e t a į padaryti naują, 
ti, nes ten sovietų provokaci-; K o r ė j ą T a i Indokinija, T a

1
c

l
i a . 1 i . t o k l o s ^ r o s ^ a m " 

jų pavojus yra didelis ir kiek Berlynas, Jugoslavija, I r a - ' t o s k l l^ties nėra toliau ry-
vieno kario budėjimas nepa- į n Afganistanas. \ ̂ u o s e . spaudžiančiam priešo 

J^ kyliui sulaikyti. Cia priešas 
a i i 1% J«« "i • **" šiol spaudė mažesnėmis 
MaSkVOS RddijaS API€ jėgomis ir pietų Korėjos ka

riuomenei vis pasisekdavo 

Pradėjo Spausti 
Antrasis Kylis 

prastai svarbus. 

laukimas gali daug kaštuoti, tegija sako, jog tankus gali 

jos buvo sumuštos ir išblaš-1 Tarpt. Raudonojo Kryžiaus 
kytos, amerikiečių laivynas patarnavimais, 
ir aviacija pasirodė negalį pa 
statyti užtvarą ir sustabdyti 
komunistų tankus. Visa klai
da įvyko dėl to, kad pietie
čiams nebuvo duoti sunkieji 
ginklai: tankai ir sunkiosios 
patrankos, nes naujoji stra-

jokai Korejon 
Nebus Dabar Siunčiami 

WASHINGTON, liepos 12. 
—Krašto apsaugos departa

mentas skelbia, kad dabar 

Naujoku Ėmimo 
Tvarka III. Valstybėje 
CHICAGO, liepos 12. — 

Illinois valstybei pirmoji nau 
jokų kvota yra 1244 vyrai. 
Pirmiausiai bus imami 24 ir 
25 metų amžiaus vyrai. Ėmi
mo tvarkaraštis numatytas 
šis: šį šeštadienį visos nau
jokų ėmimo komisijos jau tu
rės pakvietimus; jų siunti
mas bus vykdomas tarp lie
pos 17 ir 22 d.; naujokų svei
katos tikrinimo komisijos 
pradės tikrinti sveikatą lie
pos 24 d. Rasti tinkami nau
jokai turės 21 dieną atostogų 
savo reikalams sutvarkyti. 
Vyrai pradės vykti į stovyk
las apie rugpiūčio 15 d. Ma
noma, kad iki šios pastaro
sios datos visas naujokų ėmi
mo darbas bus atliktas. 

Korėjoje tuo tarpu karto
jasi ta pati istorija, kuri bu
vo kasdien pasakojama pa
skutinio karo su japonais 
pradžioje Pacifike — per ma 
ža karių, per maža ginklų, 
amunicijos ir kitų sėkmin
gam pasipriešinimui reikalin 
gų dalykų. Avangardai kovo
ja desperatiškai atkakliai. 
laukdami priemonių, kurių šį 
kartą tikrai susilauks grei
čiau, negu jų draugai pasku
tiniame kare. Priešas ir šį 
kartą yra ne mažiau atkak
lus, negu buvo japonų karei
vis. 

Amerikos Nuostolius i linkimą gerokai trukdyti, n 
„,„„„. M . 0 gai buvo atlaikytas Chungju 
MASKVA, liepos 12 H t i r t ^ ą bet vakar priešas jį 

• Gen. Mac Arthur užsakė 
400 UN vėliavų Korėjos fron-

Maskyosi radijas tvirtina, kad j p+į£ Komunistų"* rad i ju to daliniams papuošti. 
įaures Korėjos pajėgos išsi-; s k e ] b i k a ( J p a i m t a s i r 2 2 m v 

"Sr£2£2?2!?Z£\** i **» »V Chungju e-sai netoli Pusan uosto. Šitos 
žinios iš Tokio nepatvirtina- j 
ma. Vakar buvo suminėta, | 
kad priešas rytiniame krante 
yra apie 80 mylių į šiaurę 
nuo Pusan. 

sąs Tangang miestas, kuris 

Sulaikytas civilinių laiš
kų siuntimas iš U. S. į Korė
ją-

NAUJAUSIU ZINIU SANTRAUKA 
-=- Londono diplomatiniai sluoksniai duoda suprasti, kad 

Gromyko pažadėjęs britų ambasadoriui perduoti Stalinui 
tvirtina, kad į šiaurę nuo j britų planą Korėjos karui sustabdyti. Net tvirtinama, kad 
Kum upės, prie Chichiwon \ tuo reikalu f Maskvą gali būti pasiųstas iždo kancleris 
miesto, U. S. dalinys buvo ap j Stafford Gripps. 
suptas. Ten užmušta 700 _ P r e z # Trumanas sJaptai tarėsi su gen. Marshall ir 

Tas pats Maskvos radijas 

Prezidentas Trumanas nu- ! m a bus sulaikyti su "bazoo- imami karo tarnybon vyrai 
matė pavojų ir nori laiku su
stiprinti kariuomenę. 
Kur Amerika Viršija Rusus? 

Bet lieka Amerikai trys ne 

matome Korėjoje, nežiūrint 
jog buvo "bazcokų'' ir "Shoo 
ting Stars" reakcinių naikin
tuvų, blogai pritaikintų to-

užginčijamos pirmenybės: j kios rūšies misijoms, komu-
laivynas, aviacija ir karo me nistų tankai ir toliau veržia-

kom" ir lėktuvais. Bet, kaip nebus tuojau siunčiami į už 

džiagų atsargos. 
Amerikos karo laivynas 

si pirmyn. 
Bus pamoka ateičiai, kad dabar yra pats stipriausias "bazooka" ir lėktuvai negali 

pasaulyje ir konflikto atveju pakeisti tankų ir artilerijos, 
jis bus dar padidintas, pri- 'kad laivynas negali pakeisti 
sidedant anglų laivynui. Šia- pėstininkų, kad reikia turėti 
me punkte nieko negalima ,vigų rūšių ginklus ir šarvuo-
prikišti, bet prekybos laivy-itos divizijos net atominiame 
nas iš Liberty Ships per pa-1 kare vaidins didelę rolę. 

Jūrius, bet po apmokymo bus 
priskirti prie dalinių savame 
krašte. Tokia galimybė nu
matoma todėl, kad Korėjos 
krizė bus jau praėjusi ir vy
rus bus galima paleisti po 
vienų metų tarnybos. Dabar 
jie imami 21 mėnesio laiko
tarpiui. 

Bet iš kitų šaltinių tvirti
nama, kad apie rugpiūčio 1 
d. bus antras vyrų šaukimas. 
jei nebus pakankamai sava
norių šalia jau pašauktų 20,-
000. 

• Panamos kanalo zonoje 
pasirodę nežinomos valsty
bės povandeniniai laivai. 

KALENDORIUS 
Liepos 13 d.: šv. Anakle-

tas. Senovės: Margis ir Skai-
dra. 
' Liepos 14 d.: šv. Bonaven
tūras. Senovės: Vidutis ir 
Sunmylė. 

ORAS 
Dalinai debesuota, šalčiau. 
Saulė teka 5:27, leidžiasi 

8:26. 

S. karių, 500 paimta į nelais 
vę. Karo grobis buvęs: 4 tan
kai, 1,100 automatinių šau
tuvų, kiek antitankinių pa
būklų ir lutokio karo grobio. 
Manoma, kad tos žinios yra 
perdėtos ir skelbiamos pro
pagandos tikslais. 

• 8 britų kareiviai per klai 
dą įvažiavo į sovietų zoną 
Berlyne. Po kelių valandų bu 
vo paleisti su mašinomis, bet 
iš jų buvo išimti visi radijo 
aparatai. 

• Aliarmas Jugoslavijos 
pasieniuose. Jugoslavijos ra
dijas be pertraukos trans
liuoja aliarmuojančias žinias 
iš savo pasienių., Rumunija ir 
Vengrija savo pasieny įvedu
sios griežtą karo stovit, o Bul
garija pritraukusi kariuome
nę su visais ginklais. 

Eisenhower. Manoma, kad buvo aptartas ne tik Korėjos 
karas, bet visa tarptautine padėtis. 

— Krašto apsaugos departamento kalbėtojas vakar 
pripažino, kad Korėjos fronte pasirodę sovietų tankai 
yra geresni, negu Amerikos turimi. Jų pabūklai didesni 
ar šarvai stipresni. 

— Jei Vokietijoje kiltų civilinis karas, R. Vokietijos 
komunistams užpuolus V. Vokietiją, alijantų turimos 
Vokietijoje sausumos kariuomenes pajėgos su pavojumi 
susidorotų lengvai, jei, žinoma, Sovietų Rusija kovon ne
mestų savų divizijų. 

— Sovietų Rusija pradėjo plačią propagandą su tiks'u 
nukreipti pasaulio dėmesį nuo žiaurumų su karo belais
viais Korėjos fronte. /Jie nori įtikinti, kad karo belais
vius šaudo ne šiauriečiai, bet pietiečiai. Tuo tikslu jie 
privertė per šiaurės Korėjos radiją kalbėti vieną } nelais
vę paimtą Amerikos karį. 

— Buv. valstybės sekretorius James Byrnes nominuo
tas S. Caroiina gubernatoriaus vietai demokratų parti
jos sąrašu. 

— Per paskutines 10 dienų smarkiai pakilo maisto 
kainos. Ypač pakilo kainos mėsai, cukrui, sūriui, kiauši
niams, kavai. 

/ 
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PAS MC8Ų NAUJAKURIUS 

DP "STOVYKLA" DETROITE 
TAUTINĖ LYGA LAIMĖJO 

Savo laiku garsusis mąs- pavydo, nei barnių, visi va 
tytojas ir menininkas Dos- go bendrą duoną ir sieloja-
tojevskis savo sukurto vei- si viena s kito rūpesčiai 
kėjo lūpomis pasakė, kad Beveik kasdien šios stovylį-
žmogus, tas menkas ir silp- lo s žmonės keičiasi, š tai , 
nas padaras, niekuomet ne- žiūrėk, vienas dar vaka 
supras, kad' jis turi dalin- varste fabrikų "employme 
tis su kitais. Tai mes ir ma- >ff ice" duris, o šiandien ja 
tome: pasaulyje yra turt in-; eina j darbą. Arba vakalr 
gų ir vargšų. Jei žriogus dar vienam kambarelyj mij-
mokėtų dalintis su kitu, to gojo nemaža šeima, o ši~ 
nebūtų Nebūtų nei vargo, dien jis jau tuščias, 
nei vargšų. Kristus savo Daugelis gal ir įsivaizduo-
meilės moksle ypač skelbė ti negalėtų, kad šią stovyk-
šią dalinimosi būtinybę. Tas lą įkūr? taip pat tik prieš 
dalinimasis buvo pastatytas 13 mėnesių Amerikon atvy-
ne ant paregos . bet ant ikes DP — kun. Juozas V. 
meilės principo. Koriuniz-»Kluonius. ligai bandžiau iš-
mas taip pat bando privers- j sikalbeti su juo, kol vargiai 
ti žmones dalintis, bet ka-1 radau laisvą valandėlę, ks,-
d&nri visa tai vra daroma da jis nevažinėjo tremtinių 

reikalais, neieškojo jiems danji visa tai yra 
be meilės (tuo pačiu be Die
vo, nes Dievas yra meilė), 
praktiškai atsiranda dar di 

Vatikanas Kovoja Prieš Komunistu Sauvalę 
RAUDONIJU PASKYRIMAI BAŽNYTINĖMS 

PAREIGOMS NETURI GALIOS 

Susirinkimų Kongregacija tur tus (beneficijas) arba 
birželio 29 d. paskelbė se- bažnytinius titulus bei lei-
kantį dekretą: džiasi paskiriami ar tai pa-

Katalikųi Bažnyčia, būda- silaiko; 
ma įsteigta paties Jėzaus 3) kurie tiesioginiai ar ne

prisimindamas ir savo mi
rusius tėvelius bei kitus ar
timuosius, Romoje užprašė 
net apie 50 šv. mišių. 

Kristaus, yra tobula bend
ruomenė su nuosava hierar-

tiesioginiai pirmuose dvie
juose punktuose nurodytuo-

chija, kurioje aukščiausioji J se nusikaltimuose dalyvau-
valdžia priklauso Romos Po- ja. 

Neatsižvelgiama į visokias 
ki tas priešingas dispozijas. 

piežiui, Apaštalo Petro įpė
diniui. Todėl nė vienas, ku
ris nėra teisėtai paskirtas 
ar kanonų autorizuotas, ne
gali kėsintis į bažnytines 
viekas bei turtus, nei kitus | 
į šias vietas skirti bei ekle-
zinių tur tų administravimą i GARY, Ind. — J. Aukš-
pavesti. ;kalnis labai patenkintas su-

Tikrąjį kanonų teisės nuos \Snzo iš savo kelionės į Ro-
tatą šioje srityje priminė mą. Iš viso apvažiavo net 9 

Aplaitkt Devynias 
Valstybes Europoje 

PLATINKITE DRAUGĄ"! 

Tel.: Ofiso Ptt .6-644* K«-x. HL. 1-3154* 

DR. F. C. WINSKUHAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r q u e t t e R d . 
VAL.: Nuo 2 iki 4 pop.; 6 iki 8 rak. 
ir Trečiad. pagal sutarti. 

i H.: UftSO UK.6-1321 K e c HE.4-55S2 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie A ve. 
LIGONIUS l'HUMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. fteatad. nuo 
2 iki 4 v. Trec. — paga" susitarimą. 

darbo ar buto, nesirūpino 
kur kuriam gauti lovą ar 

dėsnis išnaudojimas, prie- stalą, nevaikščiojo per vie-
varta ir vargas. ! tinius lietuvius rinkdama^ 

Antradienį Chicagoje, Comiskey stadione įvyko beisbolo rung
tynes tarp vadinamų All-Star Amerikos ir Tautinės lygų ko
mandų. Rungtynes laimėjo Tautinė Lyga santykiu 4:3. (Acme) 

jau pirmoji teises regula: 
"Bažnytines beneficijos ne
gali būti teisėtai priimamos 
be kanoniško paskyrimo >> 

Čia a š norėčiau aprašyti \ aukas savo s 
apie vieną vietovę, kur prak ventojų pragyvenimui, 
tiškai bandomi vykdyti Kris Jaunas, nedidelio ūgio ir 

s n i»udi U «p „ m M 1 1 1 i -u P a r a n - ti Naui* istatvma priėmus Tridento susirinkimas nuta- u w » x w « i * w i 
tovyklos gy^ įP l e 5 m asmenų) su garan- , ti iNaują įstatymą priėmus Z T Į Z , kad 6 2 5 5 S o u t h WeJ* tern A v 

tijomis, neskaitant atvyku
sių pagal kitas garanii jas 

taus meiles principai ir tuo atrodo niekuomet nepavarg- bet negalėjusių ten įsikurti. 
įrodoma, kad fmogu. n l r a stąs kun igą , Turėjau v ^ j J ^ ^ J ^ 1 ^ 
U tok* "menkas radaras" go. kol pavyko man kai ką i gruodžio 8 d., kada Merke-
jau tokg menkas padaras gv, * * • J Jv iČmtė maloniai sutiko šį 
kad nemokėtų dalintis Kiek HkUllrti apie 30 dideli dar | ^ a į 

vienas, kuris šiais bandymų bą. 4 ^ l a u ( J ^ 
metais, kada kviečiai bai- — ^ a i p jums, aa r nes«? { 
giami atskirti nuo raugių, niai atvykusiam j JAV, pa-
tebetiki į Kristaus idėją, tu- vyko įkurti šią stovyklą? 
retų prisidėti prie šio dide- \ . J I 
lio darbo. ~~ P a l y g i n e s visas jsikd-

rimo galimybes, pamačiau, 
Detroite, 3421 Michigan kad JAV bene geriausia vie-

Ave., veikia gal būt viena ta tremtiniams lietuviams |-
tos rūšie3 "pereinamoji sto sikurti. Žinojau tik, kad dau j kūmus sutinkate savo dar-
vykla". Ji beveik visuomet geliui garanti jas s u d a r o be? 
pilna neseniai atvažiavusių • 'sponsoriai", kurie nauja- — Tremtinių pragyveni-
"dypukų", kurie arba netu- kurių neturi kur padėti. Be mas prieglaudoje problemos 
rejo čia Amerikoje draugų to, naujai atvažiuojantieji nebesudaro. Svarbiausios y-
ar giminių, arba buvo atva- negali greitai susirasti sau ;ra darbo ir buto problemos, 
žiavę pagal tų pačių "dypu- bu:o, o jei gauna tuščią bu- i Ypač sunku rast i butą šei-
kų" sudarytas darbo ir bu- tą, negali įsikurti. Bevaikš- jmoms su mažais vaikais. 
to garantijas, bet iš tiesų čiodamas per vietinių lietu- Net tremiiniai kartais į tai 

Jei kas sakytų, kad 

valstybes. Savo džiaugsme 

Tol. Ofiso HF.4-2123. roz. TO. 1-8361 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

enue 

Ofiso U'U-iuiuus Vlrginia 7-1886 

DR. AL RAčKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
V A L.: Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sektnad. tik susitarus. 

Tol.: ofiso GRovehill 6-4020 
rtv.kJ. 11 Jlliitp :»-l5ou 

Dr. A!exander J. iavois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest M a r ą u e t t e Kd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 

nemis ir apskritai naujai 
atvykusiais rūpinasi Šv. An
tano parapijos tremtiniams 
įkurdinti komitetas, kurio 
pirmininku yra kon. dr. Bo-
reišis. 

— Kokius didesnius sun-

ir sekmadieniais uždaryta mų ir nėra skirti bažnytines 
vyresnybės, bet iš kitur a- TeL: of l so 0L.2.3052, re*. YA.7-8283 

teks rūpintis ir Mažosiosire: »•• »«« o.*- ,^, «»«iV a l . Kasdien 2-4 P. P. ir e-8 vak 
Lietuvos gyventojais, — bai ^e» kurie nėra gavę šventi-! šeštadieniais 2-4 P. P. Trečiadieniais 
ge pasikalbėjimą kun. Kluo
nius ir išskubėjo rinkti au
kų tik ką atvykusiems. 

Šis pavyzdys gali parody
ti, kad artimo meile sutin
kama ne tik knygose, bet ir 
gyvenime. 

— M. Bavarskas 

teina, yra teisėti žodžio ir 
sakramentų tarnai, tebūna 
atskirtas". 

Be to, tuos pačius princi-

— 

Draugijos Piknikas 
CICERO, 111. — Dr-ste Šv. 

Motinos Dievo Sopulingos 
rengia pikniką sekmadienį, 
liepos 16 d., Labdarių ūkyje. 
Bušas išvažiuos nuo Šv. An
tano svetaines 12:30 vai. Bi
lietai po $1. 

Komisija, kurią sudaro M. 
Paseckiene, F . Dvilaitiene, 
B. Kučiene ir H. Motekaitie-

negalejo rasti nei darbo, nei vių šeimas, beprašinedarnas 
buto, kadangi jų "sponso- tremtiniams garantijų ir pa
n a i " buvo taip pat dar ne- galbos naujai atvykusiems, 
įsikūrę, arba tų, kurie ver- atsitiktinai radau vieną ii;-
kė pakliuvę žiauriosna saly- į nuomojamą butą, kurį nu-
gosna ir buvo darbdavių tariau paversti laikina prie-
skriaudžiami. Čia jie veltui glauda naujai atvykusiems, 
gauna maistą ir guolį ir ga- Prieš tai tame bute gyveno 
Ii ieškotis sau darbo, kurio negrai, ir jis buvo labai ap-
čia Detroite ne taip jau sun- leistas. Turėjome patys at-
ku gauti. Jaunas, darbingas • siremontuoti. Bene Huižiau-
vyras čia gali uždirbti nuo šias nuopelnas yra č:a vie-
$1.25 ikį $1.70 valandai, šio- j tinių lietuvių, kurie gausiai 
je stovykloje gyvendamas talkininkavo t am e darbe, ir 
naujakurys gali sau ieško-! vietos klebono kun. dr. Bė-
tis buto, ypač kada šro s ko- reišio, kur i s šį darbą rėmp. 
lonijos senieji lietuviai yra Įkūręs prieglaudą, aš jau b^ 
labai paslaugūs 

neatkreip a reik?a~no dėme- ! ne, kviečia atsilankyti ir 
sio ir žinodami tuščią butą 
nesirūpina man apie j] pra
nešti. 

— Kokie būtų jūsų planai 
ir pageidavimui ryšyje su 
jūsų darbu? 

— Mes daugiausia laimi
me tremtiniams vaikščioda
mi per namus ir rinkdami 
tremtiniams aukas. Mano di
džiausias pageidavimas bū
tų, kad daugiau lietuvių ži
notų, kokiam reikalui auko
jama, ir nereikėtų, tiek daug 
aiškinti. Tiesa, vietiniai lie
tuviai aukoja gausiai, ypač 
drabužių ir baldų, bet būtų 
geriau, jei dar daugiau au-

praleisti smagiai laiką. 
— A. G. 

Užsisakykite Draugę ' 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

p u s sankci jonavo Kanonų 5943 w . Cermak Rd., Cicero, DI. 
Teises Kodeksas, skirdamas |VAJL 2-5 ir e--8. sestad. 2-4 p.p. 
taip pat bausmes jo nuosta 
tų nesilaikantiems. 

Šiems patiems švenčiau
siems nuostatams geriam 
užlaikyki ir bet kokiems pra
silenkimams šiame taip svar 
biame dalyke išvengti Jo 
Šventenybe Pijus XII malo
nėjo nuspręsti : 

Ekskomuniką specialiu bū 
du Šv. Sostui rezervuotą pa
čiu faktu užsitraukia: 

1) kurie veikia kokiu nors 
būdu prieš teisėtą bažnyti
nę vyresnybę arba kurie 
stengiasi kaip nors jų val
džią panaikinti; 

2) kurie be siuntimo bei 
skyrimo pagal Kanonų Tei
šeis normas užima pareigas, 

baimės galėjau tremtini airis 
Ši stovykla jau daug kuo sudarinėti garanti jas. Ilįi 

skiriasi nuo mums žinomų šiol per šią prieglaudą pėrė- i kotų. Taip mes galėtume dar 
IRO stovyklų, č ia nėra nei '•> jo mažiausiai 200 šeimų (a - 'daug iau tremtinių įkurdin-

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

Mes atstovaujame ateakt»nHngat> apdraudos kompanijas, todėl kiek
vienas mūsų klijentas visados yra apsaugotas, J<*igu kam tvyksta 

kokia nelaimė. 
FIRE—LIABILITY COMPENSATION 
AUTOMOBILE HOUSEHOLD 
DRAM SHOP ACCIDENTS 

: * h 

surarįce /Wy 

^ 

6322 South VVestern Avenue Tel. PRospect 6-5162 
Agentūra yra OHAS. P. KAL Priežiūroje 

Tel.: Ofiso WA.8-30«0, Rex.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
V A U : (išskyrus šeštad. ir Sekmad.) 
Nuo i iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. SeS-
tad. priima tik papai susitarimą. 

RezJri.: 10838 So. '^'abash Ave. 

Tel.: Ofteo YA.7-5557 Rex.RE.7-4»6« 

DR. FRANK 6. KWINM 
(RVIEČIKSILAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik 4 v. popiet Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šestad. vak. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. A*hland Ave., Chicago 

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

Tel.: Ofiso YA-7-4787, re*. PR.8-1930 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

-šaukite: Mlduay 3-0001 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, rez. PR.6-8659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 84U0 S. Artestaa Ave, 

V A L : 11 v. ryto iki 3 p.p.; i—9 v. vak. 

Tel.: Ofiso VT.7-8583, res. RL.7-7848 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. rak. 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytas 

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
KrzideiM-ija 3241 W. 68TH PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Tn čiadieniais tik susitama. 

4003 Areher Avenue 
Truputį j rytus nuo Californa 

TeL VArds 7-7772 

DR. I. L MAKAR 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

11750 S o . Parne l l 
Tel.: Pl'llnuui 5-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą 

Tel.: <)ILS« YA.7-0534 Rex. BO.3-2880 
DR. CHARLES SEGAL 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
4740 So. Ashland Avenue 

(amras aukštas) Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto. i nPTOMF-TRTOTAQ 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 UPTUMlL 1 K l b V A b 
v. v. sekmad nuo io iki 12 v. dieną i 4701 S. D a m e n Ave . C h i c a g o 9, I1L 

P0M PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS | CHICAGO SAVINGS AND L0AN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi .indėliai yra apdrausti iki $5,000 
by anagency oi the United States Government. 

KUR — vsada buvo ir yra išmokamas aukštas dividendas 
visiems mūsų taupytojams. 

v 

Pranešame mūsų taupytojams ir draugams, kad per pinkus siu metu 6 
mėnesius pa3 mumis pradėjo naują taupymo skyrių virs 750 ypatų, o tuitas 
per tą patį laiką paaugo su virš $700,000.00 dolerių. Dabar mlįsų turtas siekia 
virš $5,000,000.00 dolerių. 

i 

KUR — pinigai kiekvienam taupytojui buvo ir yra išmokama 
ant pareikalavimo. 

KUR — patarnavimas visuose finansiniuose reikaluose yra 
teisingas ir mandagus. 

« • » 

\ 
n 
: 

tr direktoriai, tariame širdingą AČIŪ visiems mūsų taupytojam3 
ir draugams. Kviečiame ir toliau mumis remti. Patarkite savo draugams pasi
dėti pinigus į šią smarkiai augančią, TVIRTĄ LIETUVIŠKA FINANSINĘ! 
ĮSTAIGĄ. 

avings oan A ss'n 
6234 S0. VVESTERN AVENUE JOHN PAKEL, Pisident Telefonas: GRovehilI 6-7575 

l.iu.11:. Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYD|YTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave,, Chicago, 111. 
Tel. l .Alayette 3-3210 

V A U : pirm., antrad.. ketv.. 12—2:10 
ir 6—9 vak.. penkt. ir šeftt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. NuminU 1580 
•AJL.: pirm. antr Ir ketv. t—6 • . • . 
trečiad., penkt , ir fteetad. t—6 v. T. 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAJU: Antrad. Ketvirtad. ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—«, 7—9 vak. 

8147 S. Halsted St., Chicago 
VAJU: Plrmad. Treč ir Šeit. 3—8 p.p. 
Tel.: Ofiso PR. 6-3838, rez. VL 7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAU: Kasdien nuo I—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
i , 

Telefonas: REUance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis G>dytojas) 
3925 West 58th Street 

VAU: 2—4 popiet. 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA.7-116*. res. DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West. S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

VAU:. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir Seetad. Ket
virtad. ir pri«špiet, tik susitarua 

Rez. 3247 S. K.MERALD AVE. 

Tel.: Ofteo HE.4-5849, rez. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

VAU: nuo 6 v. v. iki 9 v. vak. ŠešL 
nuo Jo v.ryt. iki 6 v. v. išskyrus treč. 

šaukite — VArds 7-7381 

DR. VAITUSH, Opt. 

(LIETUVIS) 
• fano 30 metu praktikavimą* 

yra Jums garantija 
Palengvina akių {tempimą, kurte esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą akiu karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromai 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, specialė atyda kreipiama į 
mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South .Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

VAU: nuo 10:30 ryto iki 7:30 vak. 
Aeštad. iki 6 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

A K i y SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

V A U : Pirmad., Antrad. Kevtrtad., 
Penktad. 9:30—12; 1:30—g v .v . 
Trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 lkl 

12; 1:30 iki » vai vak. 
C Anai 6-0523. Platt Bldg. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS ARTŲ GYDYTOJAS 

25 mėty patyrimas 
TeL Y Arda 7-1821 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
8401 So. Halsted Street 

Kampas 84th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2. nuo € iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. šeštad. 10—4 p.pu 

3 = 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
lustai prašalina II orgranismn rūgštis Ir nereikalin
gą Šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga matąrlja 
lieka kūne Ir jnsu kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti jei nakčia dainai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarą skauda, Jaučiate nuovargi. Jei Jgsq 
paakiai patine, vartoklt 

MEDIKALISKV *OLIŲ ARBATĄ SANTTAS NO. 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. MOsu medikaliftky žolių 
arbata >ra ekspertų sudaryta remiantis Ilgų metų pa

tyrimu. Rašykite Ir pinigus prisiųsklte, 

8ANITAS HERBS 
1125 Milwaokee> Are. Chicago t t , Ui. 

..*«n 
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D R A U G A S 
TJHE UTHAUN1AN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley A ve., < hi< >ago S, m. Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 
BnterMi as Second-Ctasm Multer Mareh 31, 1916 at Chlcagro. Illinois 

l'nder the Act ©f Mareli S. 1879 

Meniher of tht-Catholir Prww Aas'n Siihaorlptton Rat«**: 
Pnl.liah^d dally. M.-ept Sundaya. JJ.OO per year outaldę of Chloagro; 
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Skelbimų kainos prisiunčiamos gavu*. prašymą 

Sovietu SYgos Stiprumas Ir Sovietu Silpnumas 
Vienas sunkiausių dalykų politikams yra nustatyt i 

tikrą vaizdą apie Sovietų Rusijos stiprumą ir silpnu
mą. Nagrinėjant sovietų jėgą susiduriame su daugel 
dalykų, neaiškių ir nežinomų, kurie sovietų pajėgumo 
tyrinėtoją apgauna, suklaidina. Galima parašyti nuo 
1920 m. iki dabartinio laiko diplomatijos istoriją, ku
rioje išryškėtų Sovietų Sąjungos priešų ir jos sąjun
gininkų apsiskaičiavimai vertinant sovietų pajėgumą 
ir jos silpnumą. 

ŠTAI KELI ĮVYKIAI 

Leiskime kalbėti kai kuriems faktams. 

1. Miręs Neville Chamberlain, Britų ministeris pir
mininkas Munick periodo, neįvertino Rusijos pajėgu
mo. Ar nebus čia priežastis, kad jis nesudarė prieš Vo
kietiją sąjungą su Rusija. Jis pats parodė klaidą, kai 
jis vedė garsų ginčą su Lloyd George parlamente, ge
gulės 19 d., 1939 m., jis tada priskyrė Rusiją tai pa
čiai jėgos klasei, kokiai priklausė prieškarinė Lenkija. 
Praėjo keli metai ir įvykiai įrodė nedaįvertinimo tik
rumą. 

2) Sekantis didelis apsiskaičiavimas buvo padarytas 
Hitlerio, spalių 3 d., 1941 m., kai jis paskelbė, kad jo 
VVehrmacht as ga lu ina i sutriuškino Rusijo s ginkluo
tas jėgas. Jis buvo taip t ikras apie taif kad įsakė su
mažinti tankų ir šautuvų gamybą ir nebuvo įtikintas 
atšaukti aną įsakymą priešl942 metų vėlyvą vasarą. 

3) Vakarų sąjunginėse valstybėse laike antrojo pa
saulinio karo viešoji nuomonė sudarą tokį įspūdį, kad 
Rusija yra labai pajėgi. Dalinai pervertinimas sovietų 
kariškų jėgų privedė vakarų vadus padaryti kai ku
rias nuolaidas (koncesijas) Stalinui JaLoje. 

4) Neįvertinimas Rusijos sugebėjimo pagaminti ato
minės energijos ir atominių bombų reiškęs Jungtinių 
Amerikos Valstybių atominės energijos politikoje iki 
1949 metų. 

Kiekviena iš tų klaidų palietė tarptautinį jėgų ba
lansą, karo ir taikos metu. Korėjos įvykiai galbūt duos 
mums naują skaitymą apie jėgų balansą. 

SUNKUMAI PAŽINTI RUSIJA. 

Geležinė uždanga neleidžia susidaryti pilną vaizdą 
apie Sovie.ų Rusijos pajšgumą ir silpnumą. 

Rusija dar tebėra didelių kontrastų kraštas. I r į tai 
reikia atsižvelgti vertinant sovietų jėgą. Senais laikais 
rusų poetas kartą kreipės į savo kraštą šiais žodžiais: 

Tu esi taip pajėgi ir tu esi taip silpna, tu esi taip 
neturt inga ir ;u esi taip visko pilna, motina Rusija. 

Rusijoje daug kas pasikeitė nuo to k-ųko, kai poetas 
kalbėjo, bet tie žodžiai reikšmingi yra ir šiandien. 
Kontrastai ta rp dviejų Rusijų, viena "taip pajėgi" ir 
ki ta ' taip silpna" dar tebėra tenai. 

Sovietų režimo stiprumas reiškiasi policinėse priemo
nėse, nes visur komunisto policininko akys žiūri. So
vietų režimo silpnumas yra tame, kabi žmonės neturi 
laįsvės ir daugel:s jų nepatenkinti komunistiniu re
žimu. 

Kažin ar šaltas karas pagelbėjo politbiurui sukurti 
tokią atmosferą Rusijoje, kad svarbiam įvykiui esant 
Rusijos žmonės būtų disciplinuoti. Kaži n ar komunis
tai propagandistai sugebėjo Rusijos žmones įtikinti, 
kad šaltojo karo metu Rusija buvo tik apsigynimo pa
dėlyje, o vakarai agresoriaus rolėje? O juk komu-
n s t ų propaganda nuolat šaukė, kad vakarai kalti, kad 
vakarai yra agresoriai ir t.t. 

Politikų dabar yra didelis rūpestis nustatyt i Sovietų 
Rusijos pajėgumą ir silpnumą. Neįvertinimas ar per
vertinimas jos jėgų gali turėti didelių pasėkų neto
limai ateičiai. , 

Gerai Nutarė Mokytojai 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse stambiausia pro

fesionalų organizacija "The National Educational As-
eociation (Nacionalini Auklėjimo Sąjunga) savo suva
žiavime, kuris įvyko St. Louis, nutarė nepriimti ko
munistų ir kitų priešvalstybinių elementų. Rezoliucija 
buvo priimta beveik vienbalsiai. 

Kitoje rezoliucijoje šis mokytojų suvažiavimas pa
reiškė pritarimą Jungtinių Valstybių veikimui Korė
joje. 
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Buvęs Prezidentas Nepasitiki Kremliumi 
Buvęs prezidentas Herbert Hoover, liepos 11 dieną 

k i lb! jo Emporijoje, Kansas, VVilliam. A. VVhite, Kan-
siLS redaktoriaus, paminklo atidengimo proga. Buvęs 
prezidentas Hoover ta proga vėl pakartojo mintį, ku
rią buvo pareiškęs prieš du mėnesius, kad reikia per
organizuoti Jungtinių' Tautų organizaciją be komunis
tinių valstybių. • 

Hoover pasakė, jog nekomunistinis pasaulis susidu
ria su trimis galimybrmis: 

1) nušluoti komunizmą nuo žemės paviršiaus karu ; 
grįžti prie iliuzijos, kad Kremlius dirbs ta'kai per 

ingtines Tautas ir 3) bandyti sudaryti Jungtines 
Tautas taip, kad komunizmas plačiau ir toliau nebe
siplėstų. 

PALAIKO TRJSČLį GALIMYBĘ 

Jis nurodė, kad jis yra priešingas dviem galimybėm 
— karui ir pasitikėjimui Kremliumi. Jis palaiko tre
čią galimybę — pasitikėti laikui mažinant blogį. 

" J e i komunistinės valstybės mėgsta savo vergišką 
ideologiją, mes neturime prarasti amerikiečių gyvybių, 
kud jie bū.ų išlaisvinti iš to" , — jis pareiškė. 

"Komunizmas yra blogio j lga . Ji pati savyje turi 
bacilų, kurie laikui bėgant ją sunaikins". 

Hoover pabrėžė, kad du pasauliniai karai parodė, 
kkd idėjos žmonėse ir rasėse negali būti pakeistos 
kulkosvaidžiais ar karo laivais. 

Hoover pažvelgė į Rusijos akciją, kurią ji vedė per 
metų. 

"Kremliaus vyrai per trumpą laiką pažeidė daugiau 
kaip 35 iškilmingai pasirašytas sutart is", — jis nu
rodė. 

' 'J ie tuziną valstybių ir 600 milijonų tose valstybėse 
nubloškė į vergiją. Jų persekiojimai visų tikybų vadų 

ekada nesustojo iki šiai dienai". 
J IE ABU PROTESTAVO 

m 

Hoover primine, kad jis ir miręs William Allen White 
protestavo Amerikos Sąjungai su komunistine Rusija 
tuo laiku, kai Hitleris puolė Staliną, birželio mėnesį, 
1941. 

"Mes pasakėm, kad mūsų susirišimas su Rusija pa-
dšs išsiplėsti komunizmui ir siumažins laisvę pasau-
lyp'e"> — jis pasakė. 

Nesileisdami į komentavimą Hooverio minčių, mes 
pasitenkiname kaipo informacine medžiaga. 
• • 
ngt. Amerikos Valstybių Kariuomene 

Krašto Apsaugos sekretorius Louis Johnson sako, 
kkd Jungtinės Amerikos Valstybės šiandien turi ma
žesnę armiją, negu 1941 metais, bet geriau apgink
luotą. 

Kai Pearl Harbor katastrofa į traukė Jungtines Ame
rikos Valstybes į karą, jos kariuomenėje (su karo a-
viacija imtinai) buvo 1,300,000 vyrų. O dabar armija 
turi 593,000 karių, atskira oro jėga turi 350,000 ir ma
ri IU korpusas apie 74,000. Viso — 667,000. 

Tai tik puse to, k a s buvo prieš devynerius metus. 
Sovietų Sąjunga turi nuo 4 iki 5 milijonų kareivių. 

ŠJ.lia to, Kremlius kontroliuoja nemenkas armijas pa
vergtuose kraštuose — Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Ru
munijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Albanijoje — pa
galiau ir Kinijoje. , 

Reikia Tikėtis Ir Laukti 
Pereitą pirmadienį (liepos 10 d.) Detroite prasidėjo 

L R. K. A. Susivienijimo seimas, kuris baigsis šian-
, dien. Tai yra 57-tasis seimas. 

L. R. K. A. Susivienijimas yra didžiule L. Katalikų 
organizacija, tai mūsų išeivijos tvirtovė. Kad tvirtovė 
būtų stipri, ji turi būti moderniškai stiprinama, nau
jausiais ginklais apginkluota ir jos įgula nuolatos pa
pildoma ir rūpestingai lavinama, nes tvirtove be įgulos 
yra tik tuščia vietovė, kurioje bet koks perėjūnas gali 
apsigyventi. 

Reikia tikėtis, kad po šio seimo L. R. K. A. Susivie
nijimas dar labiau sustiprės ir dar daugiau pri trauks 
m .u jų narių, ypač iš neseniai atvykusių lietuvių. 

Linkime lietuvių katalikų Susivienijimui augti ir 
stiprėti. 

įspėjo Darbininkus 
Anglijos darbo partija įspėjo Anglijos darbininkus, 

knd nepas'rašinėtų po vadinama Stockholmo taikos re
zoliucija dėl atominių g'nklų uždraudimo, nes tai yra 
t ie komunistinės propagandos dalykas. 

* 

Britanijos atstovų rūmuose yra dvidešimt vienas ka
talikas, iš JU 15 darbieČių. Vyriausybėje yra .viešųjų 
d£,rbų ministeris Stokes katalikas. Iš vadovaujančių 
konservatorių, Hollis, yra katalikas. Metodistų par
lamente yra 30, jų 26 darbiečiai. Babtistų 4, jų 2 dar

b in ia i . 2ydų yra 23, visi darbiečiai. 

N U O T R U P O S 
DR. K. MATULAITIS 

Mažiau Mėsos 
Liepos pradžioje buvo ži

nutė iš Londono, kad Didž. 
Britanijos žmonės gaus pirk 
tis mėsos savaitei kiek ma
žiau, negu buvo: už 18 cen
tų mėsos turį užtekti vie
nam žmogui septynioms die
noms. 

Amerikiečiams tai nesu
prantama. Beveik kiekvie
nas J. A. V. pilietis suvalgo 
mėsos daugiau kasdien, ne
gu anglas per savaitę. Mat, 
ten yra valstybes kontrolė. 
Pati valstybė perka mėsą 
piliečiams ir ją padalina. 
Dideliais gi kiekiais pirkda
ma, spaudžia pardavėją^ kad 
parduotų kuo pigiau. 

Daug mėsos perka Angli
ja iš Argentinos. Turėjo su
darytą prekybos sutartį. Ji 
pasibaigė birželio 30 d. Nau
ja nesudaryta, nesusitarta. 
Mat, argentin ;ečiai nesutin
ka parduoti mėsos toną (2,-
200 svarų) pigiau kaip po 
$271.60, o anglai jiems siū
lo tik $252.00. 

Argentinos ekonomijos mi
nistras Robertas Arės pa
reiškė, jog susidarius visai 
nauja padėtis ir po liepos 
1 d. nebus siunčiama mėsa 
Anglijon. 

* * * 
IRO Ir Seneliai 

IRO stengiasi išskirstyti 
savo globojamus žmones, 
nes siaurina savo veiklą. 
Toji organizacija sudarė sau 
palankią sutartį su Prancū
zijos Mažųjų Seserų vienuo
lija. IRO atiduoda globoti, 
maitinti ir duoti pilną išlai
kymą 980 senelių; seserims, 
mokėdama po $500 už kiek
vieną. Seneliai bus paskirs
tyti t a rp 84 vienuolynų, bus 
duota jiems pilna globa ir 
patarnavimas iki jų gyvos 
galvos. 

* * * 
Pastangos Susijungti 

Milv^aukee, Wis., per de
šimtį dienų posėdžiavo Liu
teronų Bažnyčios Missouri 
Sinodas. Daug kalbėta apie 
susivienijimą su Amerikos 
Liuteronų Bažnyčia; mat, 
skilimas įvyko 1881 m., ne
susitarus, kaip reikia su
prasti Liuterio skelbtą pre-
distinaciją. 

Šiame sinode surašytas 
liuteronų tikėjimo išpažini
mas. J i s apima tikėjimą j 
Dievą, žmogaus tikslą, at
pirkimą, išrinkimą, malonės 
priemones, nuteisinimą, atsi 
vertimą, pašventimą,, apie 
bažnyčią, dvasininkus ir a-
pie liuteronų tikėjimo išpa-> 
žinimą. 

Visgi, š'"s dokumentas dar 
nėra Amerikos Liuteronų 
Bažnyčios priimtas. Ji turi 
689,227 pakrikštytus narius, 
o Missouri Sinodas — 1,756,-
000 narius. 

Šio sinodo pastangas api
būdino vadovaujantieji as
menys šiaip: 

Dr. J. W. Behnken pareiš
kęs, kad naujas liuteronų 
tikėjimo išpažinimas neturi 
savyje nieko blogo. 

Paul Kretzmann iš Cuba, 
Mo., pareiškė, kad "Missou
ri Sinodas pasiduoda, eina 
kompromisan". 

H J. Rippe iš New Yorko: 
"Mes geriau aiškiai priim
sime apkaltinimą kaip 'atsi
skyrėliai', nepriimdami šio 
dokumento". 

Visa tai aiškiai rodo, kad 
vadovaujantieji sąjūdžiui as 
menys pasilieka kiekvienas 
prie savo nuomones, nepai
sydami daugumos balso. 

- I. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

Pranešimą padaryti buvo įpareigotas apylinkės sekre
torius, kuris, užsėdęs ant dviračio, per keliolika minučių 
atsidūrė Panemunėje. "Valdžios" pareigūnai didžiai apsi
džiaugė, kad bent kartą ir gyventojai pasirodė "sąmoningi", 
patys sulikviduodami '^banditus" ir saugodami juos, kad 
galėtų perduoti valdžios įstaigoms. Įvyko tik menkas nesu
sipratimas, atsiradęs iš nevienodo banditų sąvokos suprati
mo. Komunistai banditais vadino ne tikruosius plėšikus, bet 
partizanus. Ir ši kartą jie pagalvojo, kad pavyko sugauti ne 
plėšikus, bet "banditus" — partizanus. 

Strimgalviais į mašiną įsivertė valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininkas Savickis, NKGB viršininkas su aštuo
niais rusais enkagiebistais ir išskubėjo j jvykio vietą, trin
damiesi rankas, kad nors kartą galės atsigriebti, pačiupda
mi "banditus" gyvus. 

Pasiekę B. kiemą, visi gyvai iššoko iš mašinos. NKGB 
viršininkas operacijoj dalyvavusiems vyrams išdrožė gi
nančią kalbą, kviesdamas visus gyventojus pasekti jų pė
domis, o operacijos dalyviams žadėjo ateity išduoti ginklus 
ir leidimus. Po kalbos visi rusai, neišskiriant nei vykdomojo 
komiteto pirmininko, išsitraukė iš tvoros smagius statinius 
ir pasiruošė sutikti iš rūsnio išleidžiamus "banditus". Sei
mininkas atidarė duris, o NKGB viršininkas sarkastiškai 
prabilo į atdarą angą: 

— Lipkite, lipkite, banditėliai į viršų... 
Iš rūsio tamsos nuleista galva kilo pirmasis plėšikas. 

Arčiausiai prie angos stovėjęs Savickis, užsimojęs basliu, 
tvojo lendančiam per nugarą, būdamas šimtu procentų tik
ras, kad tai partizanas, šis tik aiktelėjo ir nudardėjo atgal j 
rusi. 

— Sustok... Po velnių, tai leitenantas Ščipinas... Pažines 
iš balso ir išvaizdos, sušuko NKGB viršininkas. 

Visi nutilo, o NKGB viršininkas, piktai peržvelgęs su
sirinkusius, sumišusiu balsu tęsė: 

— Išeikit, išeikit, niekas jūsų jau nemuš... Drauge lei
tenante, kelkis ir lipk lauk... 

Pro angą vienas po kito lipo purvini ir sukruvinti plė
šikai. Jų tarpe pasirodo tikrai raudonarmietis artileristas 
leitenantas Ščipinas. Kiti du buvo paprasti kareiviai. Visi 
priklausė Panemunėje stovinčiam artilerijos daliniui. To
kios staigmenos nesitikėjo nei Savickis, nei enkagiebistai. 
Sumišusiais žvilgsniais sekė sukruvintus draugus, patys ne-
siorientuodami, ką toliau daryti. Rusai tik spiaudėsi ir pro 
sukąstus dantis įvairiausiais adresais siuntė "matuškas". 

Nejaukiausiai jautėsi Savickis, vykdomojo komiteto 
pirmininkas, kuris nuosava ranka negailestingai buvo už
tvojęs jau ir taip sukruvintam leitenantui. Jis dabar stovėjo 
nuleidęs akis, stengdamasis išvengti gyventojų žvilgsnių. 
Visi kaimiečiai atrodė rimti ir susikaupę, bet jų akyse šo
kinėjo linksmos pasitenkinimo žiežirbos: 

— Vot, nors kartą, su jumis tinkamai buvo susidorota: 
...Mes jus tinkamai pamokėm... Kiekvieną mūsų pasiskun-
dusį apšaukdavote raudonosios armijos šmeižėju. Dabar 
mes patys, be jūsų malonės, padarėm teismą — ir vežkitės, 
kaip meitėlius kruvinus tuos svieto lygintojus... — kalbėte 
kalbėjo žmonių žvilgsniai, stebi tragikomišką padėtį. 

Leit. Ščipinas buvo iš tikrųjų įsiutęs ir iš gėdos ir iš 
pykčio. Jis pradėjo teirautis šeimininką, kuris iš čia esan
čių daugiausia jį pliekęs, tuo įžeisdamas raudonosios armi
jos garbę. Tačiau padėtį gelbėjo NKGB viršininkas, išaky
damas visiems skubiai sėstis į mašinas, nusprendęs įvykį nu
marinti tyliu pasitraukimu. Prie gyventojų prisikabinti ne
galėjo ir su skaudančia širdim nusileido. 

Šeimininkas norėjo reikalauti atlyginimo už išlaužtas 
duris ir sugadintus baldus, bet paklausė kaimynų patarimo: 

— Džiaukis gyvybę išsaugojęs ryt dienai. Teisybės vis-
tiek nesurasi... Varnas Varnui akies vistiek neiškirs... 

Tai buvo gyvenimo sukurta tikrovė, su kuria reikėjo 
skaitytis. Mašinai išvažiavus iš kiemo vyrai skirstėsi, ap
gailestaudami, kad permažai dar plėšikus nubaudė. Dabar 
buvo pavojus, kad kurią naktį vėl kaime neatsirastų Šči
pinas su daugiau raudonarmiečių ir neatkeršytų visam kai
mui. 

TARDYTOJO VARNO 
LIKVIDAVIMAS 

Kitas įdomus atsitikimas buvo bolševiko Varno likvi
davimas. Jis ėjo Pakuonio valsčiaus NKGB tardytojo pa
reigas. Buvo pats niekšingiausias komunistų bendradarbis, 
beveik visi Pakuonio valsčiaus nužudyti ar ištremti į Sibiro 
koncentracijos stovyklas lietuviai buvo jo niekšingos veik
los išdava. ' 

Tačiau jo siautėjimas buvo neamžinas. Varnas užsuko 
su vienu enkagidbistu rusu į Vainatrakio kaimą sutvarkyti 
kažkokių reikalų. Jo nelaimei, kaime "svečiavosi" keli parti
zanai. Šie, sužinoję apie "garbingą" svečią, kurio jie seniai 
ieškojo, nutarė Varno dienas baigti; juo labiau, kad šį kartą 
jis buvo tik su vieno ruso apsauga. 

Partizanai Gluosnis ir Vėgėlė, persirengę kaimiečių rū
bais, pasiėmė trumpus šaunamus ginklus ir, užsidėję ant 
pečių dalgius, išėjo jų pamedžioti. Neilgai vargę, Banionio 
lauke sutiko abu "svečius" ir. likvidavę, pakasė po velėna. 
Pas Varną rastas visas portfelis svarbių NKGB dokumen
tų su įvairiausiais sąrašais numatytų ištremti į Sibirą, per
sekiojamų ir NKGB bendradarbių. 

KONTAKTAS SU PARTIZANAIS 
Po kelių dienų įsikūriau pas savo pažįstamą X. Buvau 

galutinai pasiryžęs kuo greičiau pasekti partizanų pėdomis. 
Tokio pat nusistatymo buvo ir brolis Stepas, kuris jau be 
dokumentų buvo laimingai pasiekęs tą patį kaimą ir laiki
nai prisiglaudęs pas ūkininką J. Susirišau su Kardu ir pra
nešiau savo su broliu padėtį, prašydamas skubaus prie
globsčio. 

(Bvu feujrtai) 
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is ATEITININKU GYVENIMO 
KETURIOS MEKOS AUTOBUS 

APYBRAIŽOS IŠ ATEITININKŲ EKSKURSIJOS 
KANADON 

Mes esame neberamūs, nupirko skambantį m 

KOMUNISTAI £UDO IR SUŽEISTUOSIUS 
• T -~ II ' * " ' - I IMĮIII l|Į I ||L m | H i | j L . . 

usų 
Mes nebenorime sedšiti vie- jaunimą. Mūsų ekskursijos 

fiulėi toj, mes norim judėt ir veikt, dalyviai prapuola didži 
nes tai išmuša nuolatinį gal- i perpildytoj salėj. Kita 

lėj 
da-

vojimą apie tai, kas įvyks- lis grįžta į parapijos šilę, 
ta ir ko nustojome tame nuo- kur surengta atstovams ir 
sekliame dienų bėgime. No- |svečiams vakariene. Dairos, 
ras patirti ir žinoti, drau- juokas, sąmojus, solistai, 
gystes ryšiai ir noras atsi- ! literatai, sumuštiniai, kava 
palaiduoti nuo kasdieninio. ir puiki nuotaika. Dainuoja 
slėgimo verčia mus judėt, i visi ir deklamuoti net prof 
Todėl po skautų ekskursijos , Pakštas įlipa į sceną. 
tokią pat ekskursiją į To
rontą surengė ateitininkai. 

Išvažiuojame šeštadienio 
rytą. Daugiausia žalias jau
nimas, atmieštas keliais dau 
giau ar mažiau vyresniais. 
Judame Chicagos gatvėmis. 
Pradžiai keliones, tėvo Bo-
revičiaus kviečiami, giedame 
Marija, Marija. Signalai, 
šviesos, sunkvežimių ir au
tobusų urzgimo susimaišy
me lekia judanti sala-auto-
busas, kuriame skamba gies 
mė. Kažkaip neįprastai ma
lonu ir pakilu. 

Apie vidurnaktį vėl alsi-
sveikinimai. Tas pats k i r -
tojas pirmadienio r y t ą . - I š - : 
lydi būrys torontiškių. Vos j 
ekskursijos vadovas suvj.ro j 
visus į autobusą, negalin
čius išsiveržti iš nuolatinio 
fotografavimosi ir amžino 
neišsikalbėjimo. Pag a 1 i t u 

Gabenant sužeistuosius Į užfrontę reikia laukti irgi visokių netikėtumų, nes komunistai jau ap
šaudė keletą vežimų su Raudonojo Kryžiaus ženklais. Be to, yra įrodymų, kad paimtuosius į ne

laisvę ir rastus kovos lauke suže s tuosius komunistai žudo. (Acme) 

jimo skambėjo daina, juo
kas, teškėjo irklais palies
tas vanduo. Tokia jaunimo 
iškyla sutraukė visą būrį 
smalsių amerikiečių žiūrovų, 
kurie, sužavėti lietuviškų 
melodijų, klumpakojo, suk
tinio, kalvelio, klausinėjo, 
kokios tautybės j a u n i m a s 
čia susirinkęs taip gražiai 
leidžia laiką. 

Su paskutiniais s a u l ė s 
spinduliais palikom ežero 
pakrantes, tikėdamiesi ir vėl 
kada nors sugrįžti. 

— O. S. 

Liulevičius. 
Visi gyveną Chicagoje ir 

apylinkėse ateitininkai sen
draugiai, kurie šiai valdy
bai nėra pranešę savo adre
so, prašomi pranešti valdy
bos sekretorei Faustinai Ma 
nelienei, 7019 S. Maplewood 
Ave., Chicago 29, 111. Val
dybos pirmininko kun. J. 
Borevičiaus adresas yra: 
8101 So. Champlain Avenue, 
Chicago 19, UI., tel. Vincen-
nes 6-1637. 

plotį. Taip, kaip dangorai- ras choras kelia autobuso klausyti susirinko prieglau-
žiai prieš begalinį dangaus I stogą. Kai pasimato Chica- ; dos seneliai. Tačiau mūsų 
skliautą atrodo^ vaikų žais- ^ gos žiburiai, sugiedame eks-j kelionės tikslas buvo Maple 
lų skurdžiom dėžutėm. kursijos vadovams ilgiausių Į ežero pakrantės, todėl ne

delsdami išvykome toliau. 

Nauja Ateitininku 
Sendraugiu Valdyba 

At-kų sendraugių Chica
gos skyriaus valdybos pir
mininkui prof. B. Vitkui iš 
Chicagos išvykus ir iš val
dybos pasitraukus, valdybos 
pirmininku yra tėvas J. Bo-
revičius, S.J. Į persitvarkiu
sios valdybos sudėti įeina 
buvęs kandidatas Vincentas 

PRANEŠIMAS 
Chicagos moksleivių ateitininkų 

kuopos bendras susirinkimas į-
vyks liepos 15 d. (šeštadienį) 7 
vai. vak. Tremtinių Namuose, 
2244 W. 23 PI. 

Kun. K. Juršėnas skaitys tre
čiąją paskaitą apie komunizmą, 
jo metodus ir pavojus. 

—Valdyba 
South West Sidės Namų Savtnm-
kai! Įrenfriame vandens nubėgri-
mo vamzdžius, apšvietimus pro 
stogą, air condttloning. aliejaus 
ir g-azo krosnis, l'žtikriname, bū-
a\tf patenkinti. Del apkaina/vimų 
pašaukite šiandien. T. H E B E L 
SHEET METAL WORKS. 6245 
S. St. Ix>ul8 Ave. Gro. 6-6875. 

pajudam plentu j Hamilto- ' Su botagu suvaromi į au-1 i r šoferiui turtingų metų. 
ną. Cia pasitinka kleborfas tobusą. Naktis. Snaudžiame. j š į s pareiškia, kad mielai va-
Tadarauskas ir vel būrelis Tik v:enas šoferis kaunasi j duosiąs su lietuviais ir kitą 
parapijiečių. Iš oro labai i-o- su miegu ir keliu. Lietaus ! k a r t 3 - Vėl nuskamba Mari-
mantiškoj ir viduj labai k ik lašai krinta į stiklus, ir au- Ja> Marija, ir esame Chica 
lioj mūrinėj bažnytėlėj r u-; tobusą veją vėjas. Rytas 
skamba maldos ir giesmė, i mus pagauna prie Clevelan-

Užmiestis. Lekia pro lan- Paskui geriam klebono va s- 'do. Lietus nustojo, ir gazo- į prasisuko lyg ra tų nuolati-
gus namai ir laukų margo3 vandenius, šokam, rašom lino stotelėj vanduo nuprau-; nĮs bčgimas. Lipam ant kiek 
atvirutės. Auga draugystė, laiškus ir vėl nenorom lips m sia nuo mūsų veidų mieguis- ' v i e n o skersgatvio. Vėl pa 
Autobusas — mažas namas, j autobusą. i tuma ir nenuotaiką. Mergi 
kuriame gyvensime kaip vie K a s ^ ^ _ N l a g a r ^ nų_ veidai vėl šviesūs ir pa
nas k e l i u dienas. Dainos ir , A r G a r s a s A . , . 
juokas. Entuziazmas verzia-

goj-
Keturios dienos autobuse 

^ = 

Gražios apylinkės, žaluma 
kvepiančios ežero pakrantės, 
šilas gaivino ir džiugino 
kiekvieną, todėl be persto-

prastas kasdieninis gyveni
mas. I r gaila tų keturių die-

dažyti, atgijęs, atgai-1 nU, išrėžtų iš kasdieninio 
vintas šalto vandens jau- j l a i k o skubėjimo. Galbūt kie-

si per langus, ir 37 žmonių Niagarą pasiekiam pįrnįa- nuolis sako šiltus kompli- į no nor s širdis paliko Kana-
koncertą iki Detroito ilklau- dienio ankstyvą popietę. Į mentus. Pajudam j Cleve-jdoj a r Clevelande, galbū: 
so vienintelis klausytoje : šo- Vaikštom Kanados pusėj, lando centrą. Cia parapijos! daug kam daugelis dalykų 
feris Džan. Detroite pasi- Nemažas vandens kr i t imis . salėj laukia At-kų Federa- j Įstrigo į atmintį, g a l b ū t 
tinka prof. dr. Padalskir, ir Gaila, kad jis mažesnis už cijos vadas prof. Damušs , | d a u g k a m ne vienas vaizdų 
būrelis lietuvių. Aplankome gar3ą. Krioklys neabejotirįai clevelandiečiai ir puikūs pa- ' ^ įspūdžių išblėso, bet — 
studentų bendrabučio patai- mažesnis už savo varofą. rapijos salėje surengti pus-1 viena visiems aišku, kad šis 

ryčiai. Eilė kalbų, linkėjimų, i išbėgima s iš Amerikos ir iš 
valiavimui, muzika ir šokiai. į savo kasdieninių dienų yra 
Kaip lenktyninis arklys pra- į vertas daugiau už norą bet 
lekia valandos, priešingai lė- kokia kaina vyti dolerį, pra-
tam valandų slinkimui f a-1 radus tikrąją gyvenimo pras 
brike. Čia dar kar tą pasi-; mę siekti, žinoti ir ma-

į r pas ir apvažiuojame salą. Purškia krintąs vanduo, 
Nkurioj keletą valandų vai-, laumės juosta abiem galais 
gom, šokam, mėtom mene- gražiai mirksta uolėtam v in 
tas į apšviestą fontaną ir denyj. Aplankom užtvanką, 
vieni kitiems pasakojame I rožių darželius, gulbes, auk-
niekus. 

Sudiev, Detroite, Sveikas, 
Toronte! 

sines žuvytes, plaukom, lai 
piojam uolom ir perkam 
niekniekius, vadinamus su 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

venyra^s 
Apie vienuoliktą valandą Nuo krioklio kyla vejsls, 

nakties išvykstame toliau, ir vanduo kaip lietus puiš-
Daina3 truputį nutildo nak- kia. Ateina vakaras, ir už-
tis, nuovargis ir noras ką dega šviesas. Raudoni, mė-
nors įžiūrėti per langus, nes lyni ir žali prožektoriai nu-
esame užsienyje. Nedaug šviečia krintantį vandenį, 
matosi, dalinai pjauna mie- Gražu, bet kažkas nes'deii-
gas ir truputį nuobodu, na ir baigta. Toks menk is 
Snaudžiame. Ryto šviesa civilizacijos įsikišimas į gži-
laužias per langus, ir mes vališką vandens bėgimį. 
sekame retai apgyventos Smogus didelis, bet ir men-
Kanados vaizdą. Aiškiai vis- kas prieš gamtos jėgą ir 
kas skurdžiau negu Ameri- "™————-————~— 
koj. Nors šiaip ir keliai pui- W^ • " e g -
kūs, ir mašinų nemaža. 

Laiką veja autobusas, ir 
mes pagaliau Toronte. Ry 
tas. Sustojam prie bažny- U 
čios. Bematant visi ištirps
ta pažįstamų grupėse. Ka
dangi Katalikų Akcijos su
važiavimas — svečių iš vi
sos Kanados. Po pamaldų 
kerta lietus ir tas vandens 
kri t imas nepajėgia išskirs
tyti iš bažnyčios išėjusių 
žmonių. Nuolatinis sveikini-
masis, bučiavimasis, linkė
jimai ir klausimai. Pro kiek 
vieno torontiškio ar chika-
giskio akis pralekia veidai 
ir atsiminimai. Koks keistas 
ir neapsprendžiamas laikas. 
Diena praeina pasikalbėji
muos ir pažįstamus lankant. 
Retas kuris apžiūri Torontą 
a r nueina į muziejų. 

Skambantis Jaunimas 
Penktą valandą vakaro su 

važiavimo iškilmingas posė
dis. Prof. Pakšto paskaita. 
Po jos šokiai. Salėj nei " se 
nių", nei "vaikų". Atrodo, 
kad ta i sukviesta ne pasi
linksminimui, bet mobiliza
cijai. Jei kas paklaustų, kas 
geriausi pirkliai, atsaky
čiau kad kanadiečiai. Jie 

tyti. 
Al. B. 

rodo laiko reliatyvumas. 
Vel Į Malonius Ir 

Nemalonius Namus 
Vykstam tiesiog namo. 

Laukai kaip Lietuvoj. Do
bilai ir pievos, rugio roman
tika ir dideli kviečių laukų 
siūbavimai. Pavargusius ke
leivius, kurie ke:čia vietas 
ir kaimynus, klūpo ar sto- Į mos Vilos koplytėlėje šv. 
vi, pralinksmina vieno eks-1 mišių metu siuntėm pirmą-
kursijos dalyvio su šoferiu ' šias dienos mintis ir prašy-
dainuojamį duetai. P o ilgos \ mus Aukščiausiam. Lietu-
dueto programos vėl bend- | viškų giesmių išsiilgę pasi-

Nuotaikiip Iškyla 
Ankstų birželio 25 d. ry

tą Chicagos ateitininkų jau
nimo būrys su skambančia 
daina pasuko Oriand Parko 
link, kur jaukioje Šv. Šei-

Klausvkite ką sako 

mAPGUTU 
VIENINTELE U E T C V I C 

RADIO PROGRAMA 
Įsteigė komp. Antanas 

Vanagaiti*. Jo darbą 
tęsia L. Vanagaitienė 

TrudtMjMBkKASDnENUm. 

: ^ , 

Sv. 

o i*K«.<.tiAMOS SAVAITfcJE: 
Kiekvieną vakarą . . . . i : t 0 vai. 
Sekmadieniais . . . . 1 :#0 vai. p p 

Ketvirtadieniais 
Krtra Programa . . ? iki 8 •.•. 

Kasdien pasaulines Ir vietines žinios.—{vairas Įvykiai lietuviškame 
Įfyvfcnime.—biznio firmų pranešimai.—-Lietuviška muzika—-dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkite*: 

6755 SO. WESTERN AVE., 'CHICAGO, UJU 
Telefonas — GBovehil] 6-2242 

r^" 

EE: EE q{ n « — • 

SOTUS ALKANAM PADEK! 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PI., Chicago 8, III. Tel. VIrginia 7-8711 
Aid Overseas, inc siunčia maisto siuntinius | visas 4 Vokie
tijos eonas Ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siutintai pakuojami] Europos sandeliuose, o užsakymai B 
S ^ S t i ftu-8S^.R. * E U I * l ž 8 » ^ " t didesnius kiekius duodama nuolaida. REIKALAUKITE PILNO SIUNTINIU SA*ASO: 

® 

Siuntinys No. 1 — SS SO 
t sv. kiautiniu taukų 
I sv. rūkytu lašiniu 
f ••. salaml došros 
I sv. (be 1 osa.) kenuoto bekono 
i dSžutl (400) fr.) niargrarino 
Siuntinys Hr. S — fS.SO 
« m. rūkytu lailnLų 
3 sv. kiauliniu taukų 
S sv marrarino 
i sv. kiaulienos mtoos 
Mnuunyt No. • 
A 10 svaru cukraus $2.10 
B. 20 svaru cukraus $3.2-0 

No. 9 
A 10 sv. baltu kvlet. mlitu $3 «0 
B. 20 sv. kvietiniu miltu $8.2» 
Siuntinys N r. 10 —- SS.4S 
I sv. rūkytų lašintu 
1 sv. kiauliniu taukų 
3 sv. marrarino 
3 sv. derintos kavos 
1 sv. Šokolado 
Siuntinys Nr. 1S — S6.05 
I sv. rūkytu lašiniu 
3 sv. kiauliniu taukų 
8 sv. dasintos kavos 
8 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 1S — fS.16 
4 sv. rūkytų lašiniu 
8 sv. kiauliniu taukų 
3 sv. margarino 
8 sv. marmelado 
4 sv. derintos kavos 
4 H sv. sukraus 
5 sabalai tualst. molis 

S 

Siuntinys Nr. SS 
B. 10 sv. sryn. kiauliniu 

ky — $4.26 
C. 15 sv. rnro. kiaulinių 

ku — $5.40 
D. 37 sv. rryn. kiaulinių 

ku — $8.85 

tau-
tau-

tau-

&iuuujuj» N r. o v — SO.SO 
* »v. * uss I U H ) ^ įtujuim 
A MMSUMS \,ibo ar. J aviuauj 
A ae& 141 a r r. J autuiieuos meoun 
ii »v. 4 uaa. CIIKUUA 
i% SV. SuKUlauu 
* uito. aruaios 
l sv. derinius kavos 

Siuntinys Nr. SO 
A 5 sv. degintos kavos — $6 60 
B. 6 sv. deg. kavos — 5 skardi

nėse dėžutėse — $6.80 
Siuntinys Nr. 84 — $5.80 
3 sv. 8 osa rūkytų lašiniu 
1 sv. 2 oas. degintos kavos 
1 sv. j ocs. šokolado 
1 sv. 2 oas. cukraus 

dėžutg apelsinu marmelado 
3 sv. (be 2 osa.) jautienos mėsos 
Siuntinys Nr. 43 — fttf.Sft 
3 sv. <b« 2 osa.) svtesto 
8 sv. | osa kiauliniu tauku 
3 sv. 8 oas. rūkytų lašintų 
l sv. 3 osa šokolado 
1 sv. 3 oas. cukraus 
1 sv. 3 osa. derintos kavos 
Siuntinys Nr. SS — SS.8R 
' sv. 8 oss. rūkytu lašiniu 

t sv. 3 oss. pilno riebumo sūrio 
S sv. S pas. cukraus 
2 sv. S OSS rytiu 
3 sv. (be 8 oss.) kiaulinių tauku 
3 sv. (be S oas.) margarino 
1 sv. kakavos 
1 dft*ut8 (400 gi .) grietinės 
1 sv. piano miltelių 
3 sv. degintos kavos 
4 oss. arbatos 
H sv. šokolado 

OMiiiUiijb >t. 3* — S4.au 
X uszuis (X60 bi.) iu*igarinu 
i sv. ueguiio* aavos 
* uaa. t iuu ar.j soa.ou.uo 
e vss. ii.oU įįr.) su.maiaiu 
* sv. s uaa. aviziuig unu^uig 
i v* sv. auuUeuauuto pieuo 
x sv. uicių lucuaus 
x ULAULO CSsa «ii.j a&Kuvos 
i aszuie sai'utuku 

biuuunys Nr. 76 - SS.2& 
4 sv. į o e j oas.; iiikyiŲ lasimg 
Z sv. (ue 2 OAO.J kiaulinių taukų 
x usa. v*«« nr.) kuuueiib. picuo 
1 dėžute 14'(u gi.) margarino 
z sv. tyuų 
i sv. ueguitos kavos 
» sv. sonoiauo 
i aezute i S s s gr.) kakavos 

Siuntinys N r. 77 — so.su 
* »\. iue z osa.) sviesto 
4 sv. | i s « asa.) kiaulinių taukų 
1 sv. aakavos 
l sv. šokolado 
i s v. ryžių 
3 sv. S osa rūkytu lašinių 
Siuntinys Nr. SO — $6.00 
x sv. z osa. kiauliniu taukų 
i sv. 3 oss. rūkytu lašiniu 
1 sv. S osa dešros 
i sv. z osa sūrio 
1 sv. 3 oss. derintos kavos 
1 sv. U oss. ryžių 
Siuntinys Nr. SS — SS.S6 
b sv kiaulinių taukų 
6 sv. derintos kavoa 

artluitis, r e u m a t i n i o skausmus, 
rauiutnų įtampą, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš karto- i kartą. Sudėtis 
grynų žolių, d nagelis ju yra re
tos xr brangios. 

Z-G ŽOLiį ARBATA No. 2 — 
($1.25) — 'sėklinimai vartojama 
•tuo reumatizmo, artliritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių. 

Z-U ŽOLIŲ AUBATA No. 17— 
• M.nu) — ti^UtSlOJi Skdvio Ar
bata foikia g r e i t u s rt-zulta-

I tus aksiVau ligose. I'uikiai liuo-
suoja vidurius juos >unormuoja. 

9TAN1S Analgc^la SALVE— 
($!.(»()) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
Stanis — "S S) 1" kojų gydymas. 
Vėsina Ir palengvina ^sekundė
mis" pavargusias, deganėias, pa-
Uuiisla*> Ir -k.iu-iaiH-ias kojas. 

Ii .u nuo .vkauditiiėiy kojų jau
čiatės senas, tai btanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokti.!! 

Didelis, pusės svaro g-abalas, 
tiktai už 75c. siunta apmokėta. " 
Speciali pasiūla, S gabalai ui $2.00 
Ateikite arba atsiųskite ' money 
order". Gaunama yereaniose ap-
tiekose Ir Wtebo)dt krautuvėse. 

Z. G. STANIS 
C0MPANY 

mtZ ARCHER AVE, 
CHICAGO 8, DLL. 

Dept. D. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus visiems išmokėjome ant pareikalavimo. 
Turtas virš 25 milijonu dolerių. Atsargos fondas virš 21/4 miL 

U. S. Govenraemt Seeurities ir cash v H 12 milijonų 
CfflCAOOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 

JUSTIN MACKIEWICH. President ir Mjcr. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

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

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

NUO UZ^lSENfiklUSIŲ 

Skaudančia Žaizdų 
LB ArVIRV ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT-

hluntinys St. »4 
A. 6,6 sv. šokolado — $4.6t 
B. 8 sv. biiiy medaus — $4.1* 
a 6 sv. kakavos — | t . 4 t 
II 10 sv. ry«u — M.«0 
E. 10 sv. dJiovintų aiyvu, — $1.44 
f. %.t «V mersarlno — M M 

Kviečiame vtans atsttankyti į Budrike Pa»"asarinj Išpardavimą 
cery naujo styliaus rakandu, karietų, pečiu, šaldytovu, skalbiamu 
mašinų, dulkių valytuvų, radio, TELEVIZIJOS SETŲ, lempu, ra-
4onra mašinėlių, auksinig plunksnų, jewetry, delmantlnią iisdą, 
•aikr<KielJo, sidabro Ir aukso papuošalų. 

Ivairic rekordų, pianų, akordlonų, spinet planų. 

i « i i i 
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VTIRV Ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. Jie i 
nedali ramiai seaėti ir naktimis 
uitiKoti. nes Ju u^.isenėjuslos žaisdos 

oiežti ir skauda. Kad pasalinti tą 
aiežijlmą ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUI.O Olntment Ju g y d o m o s 
patybės palengvins jūsų skaudSjl-

ną ir galėsite ramiai ntierotl nak-
ų. Vartokite jas taipgi nuo skau 
lžlg nudegimu. Jos taipgi pasalins 
nlsisjlnu luros vadinamos PSORIA 
T̂S Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos 

vadinamo« ATHLETE'S FOOT. su 
atabdo džiovinimą odos Ir porplyMm* 
larplr*č»u- Jos yra tinkamos var 
M r i nuo džIūMančios ir suskilusio* 
•dos. Jos yra geros gyduoia* nuo 
visu lfivIrSlnlu odos 
<lgų. LEOUL.O Olnt-
(nent sutelks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų lt 
oležinčlų kojų. T-e*u-
lo Otntment yra par
duodamas po 75c, 
I l . t6 Ir 1*60 Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
tr apylinkėse arba 
atsiųskite money or
deri I — 

LEOULO. I>ei>artment D 
4R47 W. 14th St, Cicero 50, DU. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PREKYBOJ NAMAI. S8 METAI PREKVBOJB 

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALUMET ft-7287 

2ym Uetuviaaa radio programa leidžiama 21 metai kiekvieną sek-
•?! ; A »*•*]? 6 : ?° v a l - V0^1 Cbcagos laiku lfi stoties WCTU 

1.000 kilocycles, 60 tūkstančių spėkos su dideliu orkestru. 

. 

http://suvj.ro
http://S4.au
http://soa.ou.uo
http://so.su
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NEŽINOMOJI ŠALIS - KORĖJA 
PROF. STEPONAS KOLUPAILA 

Per kelis šimtmečius Ko- žmonos miega skirtingose 
rėja buvo užsidariusi nuo patalpose. 
pasaulio: niekas nebuvo į- Taikingi žmones 
leidžiamas, niekas nebuvo 
išleidžiamas! Del to ji tebe- Korėjiečiai — labai taikm 
lieka labai mažai žinoma, gi žmones: Korėja niekad 

Korėjos vardas padarytas nebuvo užpuolusi savo kai-
iš Koryo dinastijos vardo: mynų, tik ne kartą turėjo 
tos dinastijos karaliai valde gintis nuo jų. 1592-1598 me-
Korėją nuo 932 ligi 1392 tais Japonija buvo užpuolu-
metų. Korėjietiškai tas var- si Korėją. Kovai prieš japo-
das reiškia "kalnų grožio nus Korėjos admirolas Rhi 
šalis". Korėjiečiai vadina Sun Šin naudojo šarvuotus 
savo kraštą Cosan; tai reiš- laivus, pirmą kartą karo is-
kia ''ryto ramybes šalis", tori joje. Tie laivai dar ne-
Naujoji Korėjos respublika turėjo patrankų, bet svaidS 
prisiėmė vardą Han, t. y. ugnines viiyčias. 
tėvynė. 

TARPTAUTINE PREKYBOS PARODA 

Kultūra Ir knygos buvo spausdi
namos su pagalba paskirų 

Korėjos kultūra labai se-1 raidžių jau 70 metų prieš 
na, atėjusi iš Kinijos. Di- Gutenbergą! 

Garsūs Bėgikai džiausią kliūtis tai kultūrai 
plisti — nepaprastai kom
plikuota rašyba; kinų abė- Korėjiečiai garsūs bė-
cėlė susideda iš 42,000 rai- gikai, pirmaują Maratono 
džių. Pradžios mokykloje per bėgimuose. 1936 metų pa-
6 metus išmokstama tik 3.- saulinėje olimpiadoje Berly-
000 paprastesnių raidžių, ne pirmas vietas laimėjo k o 
Korėjiečiai jau prieš 350 rėjiečiai, bet jie dalyvavo 
metų reformavo rašybą: jų po Japonijos vėliava ir dėl 
abėcėlė susideda iš 25 

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO ŠVENTĖ 
PUTNAM, Conn. — Kas

met liepos mėn. pabaigoje 
Nekalto Prasidėjimo Sese
rys rengia savo didžiąją 
šventę, tačiau šiais metais 
toji šventė bus nepalygina
mai iškilmingesnė ir įdo
mesnė. Šv. Metų proga čia 
kaip tik bu s šventinama Fa-

met mergaičių susirinko dau 
giau negu bet kada; kaį ku
rios jau net nebegalėjo pa
tekti j šią vasaros stovyklą, 
nes trūko vietų. Šitų jau
nųjų lietuvaičių pasirodymas 
bus su plačia ir visai nauja 
programa. Tai bus tartum 
jų egzaminai — ką jos iš
moko įr patyrė per tas ke-timoj apsireiškusios Marijos 

statula. Šventinimo apeigas j turias stovyklos savaites, 
atliks Hartfordo- vyskupas 
J. E. Henry O'Brien. Tokiu 
būdu šalia numatytos kop
lyčios čia atsiras dar ir ki
ta šventovė Dievo Motinos 
garbei. 

Po iškilmingų pamaldų ir 
statulos šventinimo prasidės 

Be šitų iškilmių ir pra
mogų čia bus dar įvairių 
dovanų paskirstymas. 

Į šią šventj žada atvykti 
svečių iš tolimų Amerikos 
kampelių. Ypač laukiama 
šios kongregacijos gerada-

Rugpiūčio 7 d. Chicagoje prasideda tarptautine prekybos paroda, kuriai pirmuosius eksponatus 
atgabeno vienas švedų laivas. Eksponatų iškrovimą stebi (iš kairės dešinėn): I. S. Anoff, pa
rodos pirmininkas; pulk. John N. Gage, parodos reikalų vedėjas, ir B. p . Lindner, Švedijos pre

kybinis atstovas. (Acme) 

pasimatymo! 

DU NUOSTABUS IŠGIJIMAI L M D E 

pati šventė, arba piknikas, I ̂  «* Naujosios Anglijos ir 
su įvairių Gildos skyrių p ^ k , t ų a r t , m ų a Py u n k l » - *« 
ruoštais valgymais, gėri
mais ir kitomis pramogo
mis. Pats įdomumas — tai 
mergaičių pasirodymas. Šie-

Užsisakykite 'Draugę' 

\ 

metų, Nacionalinė Gydytojų 
Komisija Paryžiuje pripaži-

la-jto buvo skelbiama, kad lai- no, kad natūraliu būdu nėra 
bai paprastų raidžių. Korė- mėjo japonai. Kai Berlyne išaiškinimai du išgijimai 
jiečiai neskiria garsų r nuo Maratono laimėtojas buvo Liurde. 
1, p nuo b, bet turi keletą pagerbtas... Japonijos him- Pirmame atsitikime — mo-
nosinių priebalsių. Reforma nu, jisai verkė iš nusimini- t;ris & g o epilepsija_ ir ast-
nebuvo baigta: skaitmenys mo, jog tai jo priešų him- n|ia, krisdama perskėlė kau-
buvo rašomi, kaip seniau, nas. O nejautrūs reporte-; «uolę nuo ko pasidarė kur
kinų jeroglifais. Japonai j - riai rašė, kad japonas ver-.cia. 1947 m. rugsėjo lb d. 
vedi skaitmenų rašymą a- ke iš džiaugsmo... b e i t a i s : I ; ^ ^ e per p a l a i m i m ą j į 
rabų ženklais metais Bostone korėjiečiai įfOT°- Praslinkus dviems me-

4 .laimėjo tris pirmąsias vie- ^esiams p d y t o j a s pripažino 
Korėjiečiai skaito metus t a s ^ a r a t o n o b § . g i m e . Be- > v ! s l s k a ^ . Dabar 

nuo pirmojo karaliaus vieš- U e k a p a l i n k § t i , kad Korė- U L f a h n o ™ a h a i ™ k s c l o t l ' 
patavimo pradžios; dabar - SDOrtininkam« tektų lai- a^k iai girdi ir jaučiasi visis-
iie skai-o 4283 metus Mė- J - s P ^ r t m l n k a m s ^ktų lai k a į n o r m a l i a i D a bar ji turi 
jie sKai.o ^ o o meLU=>- AVie

 m e pakarpoti tai, kas suris- 4 d _ nrnA;nllQ 
nesiai seniau buvo iš 28 die- u s u u k r u i s t o r i n i u M a r a . 
nų, pagal mėnuli; '-prakil- t o n u ? 
nieji" metai turėjo 13 mė-į 
nesių. 

Po pagrjndinų tyrinėjimų, I vargino, kad atsirado vidinis 
džsitęsusių pora ir daugiau kraujavimas, kasdieną jai 

Komunistu Tik Vienas 
Procentas Nevartoja Duonos 

Korėjiečiai nevalgo dao Mus labai stebina neob-
nos ir neturi tokio žodžio, jektinga Amerikos spaudos 
"Tėve mūsų" maldoje jie taktika Korėjos atžvilgiu: 
prašo "maisto mūsų kasdie- d.džiuma informacijų imama 
nio"; j e valgo ryžius, todėl iš... japonų šaltinių. Nedau-
niekad nevartoja peilių nei giau kaip 1 proc. yra Korė-
šakučių, tik šaukštą ir laz joje komunistųr^o čia ma-
deię. Korėjoje negeriama noma, kad korėjiečiai nėra 
pieno ir nevalgoma pieno atsparūs komunizmui. Rašo-
produktų; ten nėra karvių ma apie paniką, suirimą, ko-
ir net nėra pievų. rupcijas. o užmirštama, kas 

Šeimų gyvenimas tvarko- pardavė Kiniją, Korėją... 
ma s Korėjoje patriarchais- M e s l i etuviai, t u r i m ' e 
kai: šeimos galva yra vie?- d a u g s i m p a t į j į Korėjai, nes 
pats, moterys nesirodo vie- j o s l i k i m e y r a daug bendro 
šame gyvenime. Vyrai dėvi g u m u m i s K a i p i r j i e > m e s 
ilgais baltais drabužiais, t i k i m e k a d i a i m ė s tiesa ir 
vienodo fasono vaikai, jau- : e ; s i n g u m a s . 
ni ir seni. Del to juos va-
dina -baltaisiais broliai*". Veteranai I Liuidą 
Ašutinė cilmderio formos 
skrybėlė — būtinas kiekvie- Liepos mėnesį organizuo-
no vedusio vyro papuošalas, jama Prancūzijos buv. ka-

Korėjiečių namai šildomi ro dalyvių ekskursija į Liur-
rūsyje: šildomos tik grin- dą. Šioje maldininkų kelio-
dys. Miega žmonės ant grin- nėję užsirašė dalyvauti apie I Yz 
A„. į^ni •«« »>SI-Q Vvmi ir 15.000 karo veteranu 'S 

Antras atsitikimas — su 
3|6 m. amžiaus moterimi, ku
ri buvo bemirštanti džiova. 
Kelionė į Liurdą tiek ją pri

buvo duodamos morfino in
jekcijos. 1948 m. spalio 9 d. 
ji buvo nunešta į Grotą ir ten 
priėmė komuniją. Atrodė, 
kad jau jos paskutinės va
landos. Tačiau greit ji pradė
jo gerėti. Po dviejų dienų ji 
grįžo namo ir galėjo vaikš
čioti, turėjo normalų apetitą 
ir nejautė jokių skausmų. 

Per pora metų abidvi nuos
tabiai išgijusias daug kartų 
patikrino eilė daktarų ir spe
cialistų. Rado jas visiškai 
sveikas ir jų staigų išgijimą 
gamtiniu būdu neišaiškina
mą. 

KAIP ILGAI? 

Naujos Nuotaikos 
Jūrininkuose 

Atlantic City, New Jersey 
valstybėje, įvyko jau ketvir
tas vadinamo Jūrų Apašta
lavimo kongresas, kurio me
tu paaiškėjo, kad per perei
tus metus 720 amerikiečių 
jūrininkų, kurių daugumas 
yra dalyvavę pereitame ka
re, įstojo į kunigų semina
rijas arba vienuolynus. 

COOK ELECTRiCALLY AND KEEP COOL1 

See the ne vv Westinghouse Rancho 

dų; lovų ten nėra. Vyrai ir 15,000 karo veteranų. 

Prancūzijos parlamentas 
premjeru patvirtino Rene 
Pleven. Jis nori sudaryti 
tvirtą vyriausybę, kuri iš
silaikytų bent kelias sa
vaites, nes dabar Prancū
zija vyriausybę keičia be

veik kasdien... (Acme) 

Kraujo Takai, Kur 
Eina Komunistai 

Romos spaudos agentūra 
Fides praneša, kad š. m. ko
vo mėnesio 18 d. kunigas 
Paulius Chao buvo Kinijos 
raudonųjų nužudytas. 

Tos pačios agentūros ži
niomis Viet Nam raudonieji 
š. m. birželio mėnesio 10 d. 
nužudė jauną misionierių tė
vą Pranciškų Ksaverą Tuan. 

Kristaus vaikų kraujas 
liejasi ten, kur komunizmo 
budelių koja pasiekia. 

only * 

New design . . • new /ow price 
Lamp and Timer a&tembly for only $20 «xtra 

Valdžia Apdraudžia 

Taupymo Sąskaitas ^ S Al 1,1 IR 
PELNINGA 
V I E T A 
Taupymui 

V. K. JONYNO MONOGRAFIJOS 
Tai meniškas leidinys, gausiai iliustruotas, anglų, vokie

čių, prancūzų ir lietuvių kalbomis (vienoje knygoje) Monog
rafija paruosta Aleksio Rannit'o. Lietuviško meno mėgėjai 
kviečiami/tą vertingą monografiją įsigyti. KAINA $2.00. 

Užsakymus siųskite: — 

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

: ^ 

d ? 

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

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

Jei. M. Mo<«r>t, SKffary 

3236 So. Holsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118 

ffl 
STASYS LITWINAS SAKO: 

" h A R A D TA1 GERIAUSIAS LAKAS 
PIRKTI VISOKIOS RCŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GEHAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insfrtuotu Plytu-Išvaizdos Sidhign 
— Langu — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Y arimo — Enamelio — Geležinio Namams Reikmenų— 
HardVare — Pleisterio — Cemento — Srutn — Visokios 
Uūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Dury — VVaJIboard — Plast e r Board — Vamz
džių Ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS UTVVINAS, Prwc 

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

Seštad. — 8 vai. iki 3 va i popiet 

J ta i nauja Westinghouse elektrinė vi-
rykla.. . Rancho! Naujos formos virykla 
derinasi su moderniškais virtuves įren
gimais ir tuo pačiu laiku duoda naują 
"Tuck-Away" talpą. Rancho turi "big 
range" talpą.. . su keturiomis Corox vie
tomis virimui ant viršaus ir ypatingai 
dideliu True-Temp pečiumi viduje. Visos 

šešios pečiaus puses yra izoliuotos storu 
Fiberglas.. . kad neįšildytų virtuves ir 
būtų ekonomiška. Jums patiks nauja 
įjungėju-išjungėjų vieta užpakaly toliau 
nuo verdančių puodų. Atsimink ir sen
sacingai žemą kainą! Jums pabai patiks 
nauja VVestinghouse Rancho virykla... 
apžiūrėk ją šiandien! 

Installation only $20 in most existing 1 -2 - and 3-family 
entirely residentiai buildings in Chicago 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
See the new 1950 jNestinghouse Rangės t oda y at any ef these Edison stores 

4749 NorHi Western Avenu^ 
4833 West Irving Park Road 
3138 North Lincoln Avenue 

72 West Adams Street 
2733 North Milwaukee Avenue 
4231 West Ma dison Street 
3225 West26th Street 
424 East47th Street 

852 West 63rd Street 
9025 South Commercial Ave«ue 
11046 So. Michigan Avenue 

er call RAndolph 6-1234 
Ybur local deeler orTers eqvally outstand'mg e/ecfr/c rang* va/ues 
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Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 
TAIP KMAItKIAI AUGA TURTU IR TAUFYTOJAIS? Tod«l, kad p u mna klffc 
vieno taupytojo indeliai jra pilnai apdrausti iki $5,000 by an agency of the United 
States Oovernmeot... To<lt"«. kad pas mus valdyba tr direktoriai darbščiai tr ga
biai voda bizn| ir išmoka aukštą dividendą savo ta tapytojams... TodH, kad *ppn 
mus patarnavimas yra mainia^us tr teisingas. Per t»4» metus pas nn« piMMn 
naujus taupymo aeoounts virš 1,300 ypatų, o tortas per tą laiką paaugo viri 
1.000.000 doleriu. Dabar mūsų turtas siekia arti 5.000,000 dolerių. 

Mes kvi.vianie kaip vietinius, taip ir tolimesniu* lietuvius: padėkite aavo pini
gus šioj tvirtai apdraustoj finansinėj įstaigoj... Pas mus galite taupyti ir ner 
laiškus. (Klauskite). •* T 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
4. PAkKL, 

INSURECr 

6294 SO WESTEEN AVE. 
• • I I I ) W > I < H 

Tei. — GRovehiU 8-7576 
m • '. r i JI • . I I • i • i II i Į Į 
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Magijos Prajovai Chicagos Lietuviu 
WATERBURY, Conn. — 

Waterburio Lietuvių Trem
tini v Draugija iį sekmadie
nį, liepos 16 d., Linden par
ke, Union City, Conn., ren
gia smagią gegužinę-pikni-
ką. Bus dainos, komiškas 
sportas. Savo nepaprastais 
šposais stebins ir žavės pa
garsėjęs magikas Vytautas 
Jurgėla. 

Gros puikus orkestras, 
veiks bufetas. Pradžia 12 
vai., pabaiga 9 v. v. 

Visi apylinkes tautiečiai 
nuoširdžiai kviečiami atsi- l 

lankyti. Įšjimas suaugusiems! 
GO centų, vaikams 30 centų, i 

Piliečiu Klubas 

«* * 

Vedybinė Sukaktis 
FAIR LAWN, rf. J. — I-

volkų, gyv. Chester St., ve
dybinio gyvenimo 36 metų 
sukakties ir Ivoškienės gim
tadienio proga Dailydų na
muose Patersone įvyko vai
šes, kuriose dalyvavo apie 
60 svečių. Ivoškoms įteikta 
dovanų. 

— Juozas Valatka ir Au
drone Keraitytė (iš Pater-
son) sukurs šeimyninio gy
venimo židinį rugpiūčio 12 
d. Jungtuves jvyks lietuvių 
bažnyčioj Patersone. 

Juozas yra čia gimęs ir 
au^Cs jaunuolis, o Audrone 
atvyko iš tremiies. 

— Fair La\vn lietuvių pir
mas vasarinis '* šuram-bu-
rum" įvyko liepos 4 d. pas 
E. Ulinskus. Dalyvavo gra
žus būrys svečių. Kitas "šu-
rum-burum" įvyks šio mė
nesio pabaigoje. 

— J. E. J. 

Chicagos Lietuvių Piliečiu 
Klubas, kuriam pirmininkai 
ja Kazys Mačiukas, liepos 
mėn. rengia draugišką išky 
lą į gamtą toliau nuo mies 
to. Rudens pradžioje, api€ 
rugsėjo mėnesi, numatyta 
sumoki tradicinį pikniką. 

Nutarta suorganizuoti ru
denį ar žiemą kursus nau
jai atvykusiems, kuriuose 
vie:iniai teisininkai, ekono
mistai ir politikos veikėjai 
duos paskaitų ciklą ir išsa
miai supažindins su šios ša
lies gyvenimu. Apie kursų 
vietą ir pradžią bus vėliau 
skelbiama spaudoje. 

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

KANADA 
Dar Iš Suvažiavimo 

i 

TORONTO, Ont. — Pa
pildant anksčiau buvusį ka
talikų suvažiavimo aprašy
mą pažymėtina, kad vienu 
iš trijų prezidiumo pirmi
ninkų buvo Vilutis. Gautieji 
sveikinimai buvo skaitomi 
prezidiumo pirmininko adv. 
A. Užupio: A. Bajorinas 
skai.ė rezoliucijas ir laiškus, 
kuriuos suvažiavimas plana
vo siųsti. Paskaitą apie Ka
talikų Akciją laikė svečias 
iš Amerikos. Suvažiavimo 
metu įsteigtas organas, ku
ris jungs visas katalikiškas 
draugijas. 

BUSINESS BFRVIOEs 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radiou. Televfsionr«, 
Refrigeratora, Waahing M&cnluet 

and fu mitui*. 
See ua before you buy 

vVe also have a few uaed refn 
geratora, washers and vacuunc 
cleaners priced as low aa $15.--
Come in to the top bouae fot 
valuet and aee for yourself. 
UKS PAIMSIME SKNA jn.SŲ 

PKKKE IŠKEITIMUI 

A. C. Novak & Sona 
3428 Wesi 63rd St. 

Tai. RKpubuY 7-3650 

C H I C A O O 29. a X 

B E L P WAVifcl> MOTERYS 

AT ONCE, single needle opera
tore on draperies with some 
know!edge of drapery making 
and hand finishing. Good op-
portunity for ambdtious person. 

Platinę Drapery & Ltnen 
12UI N. Paulinu St. 

ARCHER PARK ROOFING 
16 metų stogu dengimo patyrimo. 
Darbas pilnai apdraustas ir garan
tuotas. Specializuojame dengime ro
lėmis, shing-lea ir sidings. Dykai ap
skaičiavimas. K A. KRATVHT'NAS. 

5021 S. Kcdvale A ve.. Chicagn 32, 
Illinois. Telef. I.Afnyette S-5146 
NUOSAVYBIŲ SAVININKAI! 

South ir South west Sido Nuosavybių 
navininkai! Mes įdedame ir aptar
naujame visokiu rūsiu aliejaus de-
glntuvus. 24 valandų patarnavimas. 

DELUXE HEATING OO.x 
RAdelIfee 3-0526 

SHIRT PRESSERS 
2 girls for new prospeiity shirt 

unit. Nice working conditions; 
good wages. 

CLEANING MART 
3419 Divemey 

Dickens 2-7280 
Ask for Mr. Ott 

HOUSEKEEPER 
Foreign born. Mušt speak 

English. Here is a real place 
for the right party. Stay. 
Call weekdays for appt. 

Superior 7-5952 

H E L P WANTED — VYRAI 

AUTO MECHANICS 
Biiit4< experience preferred. 

Ideal worklng condittona 
MR. HAYDEN 

8443 So. Ashland Ave. 
CEd. 8-2600. 

Aidu Bičiulių 
Meno Vakaras 

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Birželio 11 d. lietu
vių salėje kultūros žurnalo 
4,Aidai" bičiuliai surengė 
didelj meno vakarą, kurio 
programą atliko Buenos Ai- j 
res gyveną lietuviai meni-! 
ninka;. Vakaro programoje 
buvo: Elenos Kuprevičiūtes 
smuiko rečitalis, akompanuo 
jant pianisrui Andr ui Kup
revičiui; aktorės Lidijos Pe
trą vičiens s deklamacijos ir, 
Andriaus Kuprevičiaus for- j 
tepijono rečitalis. Meno va
kare iškelt? s kultūros žur-: 

nalo ''Aidų' vardas ir susi
laukta jam paramos. 

Wmnipege Apsidairius 
WINNIPEG. Man. — Vie

tos lietuvių šeštadienine mo
kykla prašė Lietuvių Klubo 
išnomoti salę vakarienei su
rengti. Tačiau, didžiausiam 
visų nustebimui, tokiam rei
kalui sale nebuvo gauta. 

— J Windsorą išvyko nau
jakurys, kuris anot ''Liau
dies Balso' buvo spėjęs jau 
įsijungti į visas "lietuvių 
darbininkų" draugijas, klu
bą, pašalpinę draugiją ir kt. 

— Liepos 9 d. turėjo įvyk
ti KLBendruomenės Winni-
pego apylinkės susirinki
mas, tačiau, klube tai die
nai negavus salės, nukeltas 
į liepos 16 d. Paskutinis su
sirinkimas buvo sausio 22 d. 

— Liepos 9 d. St. Paulo 
kolegijos salėje įvyko K. L. 
Kat. Moterų S-gos skyriaus 
narių susirinkimas. Išrinkta 
nauja skyriaus valdyba. 

SUSIRINKIMAI 
Amerikos lietuvių sąjungos "Ra 

movė" Chicagos skyriaus valdy
ba praneša, kad liepos 15 d. 7:30 
v. v. Tremtinių Namuose (2244 > 
W. 23 PI.) įvyki narių susirin
kimas ir paskaita, "J kurią visi 
nariai ir norintieji būti nariais 
maloniai kviečiami atsilankyti. 

Po paskaitos — pasikalbėjimas 
aktualiais šių dienų klausimai 

—Skyriaus Valdyba 

P A R D A V I M U I 

1 Diftidonno, f Stanley. 2 hows 
rloublc ra*'. SSon.on valiu-, sacriflc-
inic fr>r $.".:»0 nu. i beautiful rellglntui [ 
rinirip.il naintinga. <*outd int*»rest a j 
rtfakr i>r p:hrate pany. Also saerific | 

in*. Tali: 
PAaartii t -SSIS 

ASMENYS 
Ieškomas Stanislovas Brunevi-

ėius ir Ju'ris, Paulina ir Aleksan
dras Patrussi (Petrušiai ?). Ieš
komieji arba žinantieji apie juos 
prašomi kreiptis: Foreign Inąuiry 
Service Dept. of the American 
Red Cross. 529 S. Wabash Ave., 
Chicago 5. 111.. tel. WAbash 2-
7850. ext. 397. 

EVERGREEN PARK, 111. 8 
graves in beautiful Evergreen 
cemetery. New section, North of' 
87th St. Sacrificing for immediate 
sale. Make offer. 

Call Repnblie 7-649? 

Pardavimui 6 cylinderhi i'ontiuo. 
"41 Tudor. tamsiai žalios Ir rudos j 
sparvos; 14.600 myliu — visas per- . 
tvarkytas, naujos pu<l'tnf?os ir apmu-
salai. Itadio. šildytuvas, signal liphts. 
I~a»ai gerame stovyje. Įvertinimui 
turite pamatyti. Puikus pirkinys — 
kaina — geriausias pasiūlymas virS 
S-.:•<». Skambinkite tuojau RK. 5.01«2 

P A R D A V I M U I 

Vi CARAT DIAMOND 
Engagement ring and wedding 

band. Sacrificing for $300.00 
or best offer.. 

Call: 
Klldare 5-4882 

I'LATINIM KOX PAPE J A CK ET 
Liks a«w, siz»- 12-14. original cnst 

SllOu. Sacrificing $400. Also beauti
ful natūrai mink eoat. full length 
tuxedo style. full back, worn only 
a fow tUnea; sacrificing for $1<»00. 

i'all BriarxaU> 4-0871 

l'»4«< POVv'EI.L MOTOR STOOTER. 
In ezcellrot -ondition. Ful'y t-quip-
pcd. Sacrificing- for $17S.*4J or mak«' 
offer. »I07 Soiitli Asliland A%cnuo. 
C«.<ler<rcst 3-4137. 

BERWYN 
16 graves in Mount Auburn Me-
morial Park. Will sell separately. 
Owner mušt sacrifice fu* ąuick 

sale. Priced right. Call: 
Mr. Thompson 
ANdover 3-6102 

weekdays 
— — 

SKAITYKITE "DKAUG4 •• 

1948 INDIAN 74. W w englne; 
ov*»rhaulf-d, in g-ood runningr condi-
tion. Pully enuippp^. Sacrificingr for 
$500.00. Make off«>r. r a l l K n tone 
»-M44, 292S U i l s o n Ave. 

M A M I 

P R O G R E S S 
LIETUVIV BENDROVftS 

K R A 0 T 0 V E S 
P E f l A I , SAIiDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT-
RAČAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKU BALDAI. 
Didžiausias Pasirinkimas 
MAŽIAUSIOS KAINOS 
l engviaus i Išmokėjimai. 

Kailiai Padaromi 
Pagal Užsakyme 

P R O G R E S S 
1 iirnitiirc Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. V i d u r y 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-S171 

CHICAGO. ILL 

Leidžiame lietuviškas radio pro
gramas antradieniais 7:30 valandą 

vakare iš stoties WGES, 
500o vvatts — 1390 kil. 

MOTOROLA 
Will Train Young Women 

TO 

WIRE 
AND 

SOLDER 
At new Clyboum Ave. 
Television Plant. Expe-

rienced rate for ąualified 
Cirls. 

APPLY 

MOTOROLA 
EMPLOYMENT OFFICES 
3248 N. LINCOLN AVE 

OR 

MAIN PLANT 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

SEWERS 
Wonderful opportunitv. New type 
home work. No experienee needed. 

\Vrito only. Do not phone. 

Snug Fit MaJMifacturing Co 
1222 Wilson Ave. Chicago 40, m . 

BEAUTY OPERATOR 
For wel eąuipped shop on North 
Shore. Mušt be experienced. Part 
time considered. Good pay — no 

evenings. 
JACQUES BEAUTY SALON 

640 Green Bay Road Kenihvorth 
Phone Keniluonh 3532 

L A D I E S W A N T E D 
Demonstrators to show boatitiful 

lingerif in the homes. Yooi pan earn 
as mucb as $100.00 vvookly. Mer-
rhandise sells itsolf. also free Rifta 
to your hostesa. Don't detay, call 
today for informatlon. 

POrtstnoiith 7-7225 

UNION PAINTERS 
ONLY FIRST CLASS MEN 

NEED APPLY. 
CALL HARVEY 3024 OR 

HARVEY 5398 
AFTER 5 P. M. 

PIANO FTNISHER 
Steady work. 

BALDWIN PIANO CO. * 
823 So. Wabash Ave. 

WAbash 2-6900 
2 BODY MEN 

Experienced necessary. Union 
shop. 

50--50 basis. 

CALL MR. GILMORE 
Hyde Park 3-2500 

AUTO MECHANICS 
Highest salary 

Experienced for new 
car delivery. 

2001 So. Cicero 
Bishop 2-1170 

YOUNG MAN WANTED 
to learn trade as 

Window glass cutter 
and packer. 

Good pay — Steady work 
CaJl Eantgate 7-7077 

BODY & FENDER MAN 
also 

MECHANIC 
with Ford - Lincoln - Mercury. 
Expcrience. Good opportunity: 

steady work: vacation. 
JAMES MOTOR SALES INC. 

6221 No. VVestern. 
AMbassador 2-8000 

METAL SPINNERS 
AT ONCE. 

GRON METAL SPINNING 
MFG. CO. 

1647-49 N. Winchester Ave. 

AUTO BODY AND FENDER MAN 
Make big mpnry. Mušt be A-l . 

Steady. Vacation with pay. 
Hospitalization insurance. 

KOUPAL MOTORS 

8640 Commercial. 

II AKAI DARRO 

SKUDURŲ RŪŠIUOTOJOS 
Reikalingos prityrusios mote

rys rūšiuoti skudurus. Nuolatinis 
darbas — geras atlyginimas. 

ADVANCE IRON & METAL 
1144 S. Fairfield Ave. 

Kedzie 3-4608 

ŠOFERIS 
Su 2-ju tonų sunkvežimiu ieško 
darbo. State body. Atlieka visokius 

pervežimus bei ISvežiojimus 
Skambinkite 

COliunbiis 1-8886 

-

P A R D A V I M U 

PARDAVIMUI 
• 1949 Frazei- Manhattan—$1095 
• 1946 Chevrolet Style — Master 

Fordor, Sedan Eąuipped—,$895 
• 1946 Oldsmobilc Sedan 
A realy beauty, fully eąuipped 

• 1941\Oldss New motor 
• 1941 \chevroJet Club Coupe 

New motor $445 
Also a large seleetion of other 
late model low priced cars to 

(-hoose from. 

P E K L O S 
Sailes and Ser\ice 

Benvyn's estaUished Kaiser — 
Frazer Dealer 

6344 W . Ogdei> 
Tel. GUnderson 4-3205 

K KAI, ESTATE 

INDIAN — 47: low mileagre. Ali 
aecessoriea. Excellent condition. 
l'sed very little. Sacrificing: for 
$ 3 7 5.M«I or best offer. 

Call Hyde Pa ik 3-7813 

Savininkas paaukos skubiam pardavimui! 
Montgornery Ward skalbimo maAiua, gra 
ši, balto porceliano. Motoras puikiai vei
kia. Elektrinž pompa. 4 paklodžiŲ tal
pumo. Reikia pamatyti, kad įvertinus! 
Geras pirkinys! Už geriausią pasiūlymą. 

BILLER—EXPERIENCED 
Elliott-Fisher eleetrie keyboard. 

Permanent. Good working 
conditions 

MR. A. A. STINERT 
Virginia 7-7400 

ATTRACTIVE GIRL, 24—35 
with Drugstore experience and in |< 
cosmeties experience. Apply at 

300 So. Cicero 
Mansfield 6-3272 

STENOGRAPHERS 

Experienced and capable; ex-
cellent working conditions, good 
salary in air conditioned office in 
West Side Bank. Company cafe-
teria, paid vacations, hospitaliza
tion , insurance and many com
pany benefits. 5 day week. 

MR. A. VOGEL 
Central National Bank, 
728 VV. Roosevelt Rd. 

VVANTED — VTRAI I R MOTERYS 

i 

P A R D A V I M U I 
280 akeriu fa rma Crystal Lake-VVood-
stock apylinkėj. Puikus nuolatinis su
sisiekimas su Čikaga. 20 akeriy me
džiais apaugusi ganykla — likusi da
lis farmos yra aukštos rūšies produk-
tingas juodžemis. 362 pėdų gylio ak
meninis šulinys: automatinis vanden
tiekis. Farma turi 5 naujus namus. 
Gražus, 9 kamb. kolonialinio tipo gy
venamasis namas; l % vonios; autom, 
aliejumi apšildymas; kabinetinė vir
tuvė, rūsys po visu namu; 5 kamb. 
vedėjo namas, viskas moderniška; 3 
nuomininku namai, kiekvienas turi 
po 4 kamb., vonia, kabinetinė virtu
vė, aliejumi apšildomas sandėliui kam 
barys. Visi namai yra insuliuoti. Di
delio talpumo vėdinamas kluonas — 
sandėlys. Daržinė mašinoms, garažas 
ir dirbtuvė — pataisymams. 4 vasa
riniai nameliai miške. Visi namai ma
žiau negu 5 m. senumo. Paaukos už 
$95,000. Si nuosavybė tinkama pra
mogų grupei. Parašykite ar šaukite 
savininką, dabar gyv. farmoj. Harold 
Gatzke, Route 2, VVoodstock, 111. 

Telef. VVoodstock 1304 

BERVVYN — 2 flat, 4 rooms 
down, 3 rms. up. Full bsmt. with 
furnace ht. 2 car garage. Imm. 
poss. Bargain at $11,600. 

J. W. SOLCH 
6339 Cermak Road 

Bishop 2-3151 — Stanley 8-0100 

• "D B A D O O" • 
SKELBIMŲ SKYRIU8 

A I> VERTIS I NO DEPARTMENT 
"Draujra*" Agency 

221 E. Jacksoo Blvd. 
WRh*U,r 9-S196 

REAli KSTATE 

ON MADISON ST. FOOD SHOP 

Wcll established trade 
Good įioinu. business, 

doing over $1,000 weekly. 
Mušt Mcrifice arcount of illntss; 

Reas<»riably prired by ovvricr. 
COlumbiis 1-7074 

Parduodamafi medinis namas, 
du butai (4 ir 5 kamb.), visi pa
togumai. Rūsys. Kaina $4,500. 

Telef. Pronpect 6-9479 

NAUJI 4- -5 IR 6 KAMBARIŲ 
Mūriniai namai. Dabar statomi. Karš 
tu vandeniu apHIdoml. ToancatovB 
plieninėa spintos. I^anga t̂n.s siotai ir 
užuolaidos. IMInai iSd*'koruoti. I'ri«* 
Harlem k Belmont. Kaina $14.5oo 

ir brangiau. 
MARTIN K I X I C « 

Geni. <Vmtra<tor & Builder 
2741 X. H a r ^ m — MErriniH<- 7-««04 

NorthHeld, IU. 
BRICK & STUCCO HOUSE 

on 1 aere of ground. 7 rms.; 3 
bdrms, oil heat. Lovely fruit & 
berry trees, Mušt sell; very reas-

onably priced by owner. 
Phone Winnetka 6-4307 

ELMHIJRST 
U e w framo home wlth livinpr-dlnlnę 
room eomb.: Cabinet kitrbon: 2 
bpdrooms; lar»p basement: automa-
tic heat. r iose to transportatinn. 
Possession in S0 dnvs. Price only 

*14.500. 
Nf»w Tiriok home with living' room, 
enblne* kitehen and dinett^: 2 bedt-
rooms: full basement: automatle 
heat; erpnnslon spaee up: elose to 

sehool K- transportntlon. 

TAYLOR REAT, ESTATE 
4117 S. York S t Elmhtirst 6240 

office op<m 
Mon t h m Fri. 9 AM to 9 PM 

Rat & Run 9 to 6. 

LAKE IN THE HTLLS 
Beautiful wooded 85 foot front 

lake view lot. 50 min. drive from 
Oak Park. Mušt sell. by owner. 

Priced reasonably 

RK1KAIXNQA8 BUTAfi 

Landlords — Immediate Possession! A 
very refined, resp. couple (veteranj, ru» 
< hildren or pets, are in urgent need of a 
!f-5 rm. unfurn. apt., in the \i<inity of 
l):iineri and Arnntage, if poss., 01 V 
or NYV. No basement. Best of refs. Th«-y 
jfre the perfert tenanti for your apjii 
meni. I*l»ah»- rali: KHII«>\M< k K--I20 

I.:iri4ll<>fil-. Iiurn«^liaie l'o>vš< t̂Miofi! I 
A vr-ry r^finfd Patholie eoupb* with 
thr*-e small w^ll-trained children ar*-
in ib'Mi»<ratf n<-e>d of a Ji—6 rooms 
iinfurn:sh<*d apartment on the N or 
N\V side. lst or 2nd floor. Be«t r*--
f(r(-i\c< s. H^lp this fine family. TlMy 
are t^nants that any landlord would 

be proud of. 
HOII><<otirt 5-<M»S4 

l.aiiillonU. liiiiiHiliale l*<XsM-sHk>nt! 
A v»i v ctMjioii.Hil.!.- famih of :', iin-
in įlesperate n^^d of a ?, room unf. 
apartm«sl on UM norih sid»- \\ * 11 
d*oorate. Beol r*t*r+me*m HHp tins 
ton* family. Th«j art t*tm.nta 1 l>at 
anv lafidlord \V(»uUl l»e proud of!! 

<all: 
H O U , . . M t f t :. MII 1 

Forest 9-7163 

ROMEO. ILL. Arti U5th St. 4 
kambarių medinis namas, pilnai ap
statytas, "fireproof siding". luotas 
100x100. 2 uždaros verandos. GvtBfl 
plyta. elek. šaldytuvas, aliejinio pe
nius. Sulinio beeantis vanduo. Gara
žas ir sandėliukas. RaSykite: 

S. Altmsm. «428 S. Woleott Ave. 
He>mlook 4-4750 

LANDLORDS-PI.FASF. HELT I s 
A very rrsponsible rouple with 2 well-
trained (hildren de$peratel% need a 4-") 
room fur. or unf. apt. on the S or VV 
side Best refs. Perfert tenants for v<»ur 
apt. Please call: BOulevard 8-7258 

l.aiullord- — Imperatlve!! 
A ver>' resp. eouple. urgently n< »-d 
a 2—4 rm. furn. or unfurn. apt.. on 
tho NorthvvfSt Side. (unfurn. profd). 
Fin« st of r«-fs. — no children -— no 
pets. HHp this fine couple — th*-y 
are the ideal tenants for your apart-

mf-nt. Please call: 
FKnsacoia «-7Tl« 

Landlords-Help This Fine Young Couple 
A very rrsponsible" youne couple des-
perately need a $-4 room unf apt. in or 
near Oak Park. Have small well-traiard 
r«ker spaniel. Here are t;ood tenants 
for you. Call: MA 64)610 after 6 PM 

YOCNG CATHOLIC COIPLF. 
Being married in September are in dire 
need of a 2 H-3 room unf apt. on thr 
NYV side. \Vill derorate. Both emploved. 
Top refs. Thev are vvondcrful tenants. 
Call: PAlisade 5-10497 

NO FINF.R TFNANTS 
A very refined railroad en^ineer & wife 
are in dire need of a 3-4 room unfurni-
shed apt. in any desirable locality. No 
children or pets^ 25 years with railro.nl. 
VVill dreorate. Top refs. They are per-
fect tenants for your aDt. Call: 

BRUNSHICK 8-7271 

HF.I.P A VETERAN 
A very Reso. Vet.. Wtfc & Ohild 
are in desperate need of a 2—3—4 
Rm. unfurn. Apt.. \\Vst or North-
%vst. B^st of R*»fs. — Help this fine 
family - - They are tenants that any 

landlord can be proud of!! 
P1ea.se call: DIokens 2-6»09 

Landlords — Here are your Tenants!! 
A very resp. TnpVd couple. are in d.re 
need of a 4—5—6 rm. unfurn. apt., on 
the N or NYV side. Best of refs No 
children — No pets. YVill decorate. They 
»re tenants that any landlord can be 
proud of!! Please Call: Mrv Murrav. 

MOhawk 4-0530 

Landlords — Situation Desperate!! 
A very refined, rrliable Army wife, with 
2 small, well-trained children, ureently 
need a 3—4 rm. unfurn. apt., in the 

i Roseland area. Best of refs. Help this 
B E V E R L Y HTLLS H O M E ! 

6 r m s . On 1 f loor. Brick t i l e , fine family They ar the perfect te-011 
kitehen, tile bath: oil H. W. Ht. 
Hardwood trim. Extra rm. in at-
tic. Excellent basement. Near 
Western cars; R. I. trains 6 
blocks; built good! 

• Price $16.500. 

Key at : 
Beverly 8-8100 

Call for apptment 

REIKALINGAS B I T A S 

Landlords — Attention!! 
A very resp. couple, Newlyweds, desire 
a 3—4 rm. furn. or unfurn. apt., on 
the YV or SYV side. Best of refs. They 
are the perfect tenants for your apart

ment!! Please Call: 
South Shore 8-7812 

after 6 P. M. 

nants for your apartment!! Please Call: 
COmmodore 4-4796 

Landlords — Being Evicted in July!! 
A very resp. couple, expectine babv in 
August, are in urgent need of a 3 —4 
rm. unfurn. apt.. on the NYV side. Best 
of refs — Help this fine couple — They 
prove to be the vvonderful tenants thev 

are!! Please Call: 
HUmboldt 9-3433 

Landlords — Stop — Look — Read! 
A very resp. expectant couple are in 
desperate need of a 2 or 3 rm. unfurn. 
or furn. apt. on the Northwest side. Top 
refs. Help this reliable couple — They 
are tenants that anv landlord can be 

proud of!! Please Call: 
CApitol 7-9614. Apt. 302. 

VEfCT UROENT 
A very nice couple with stork on th^ 
way desperately need a. 2—3 room 
fur. or unfurn. apt. .S or H\V sid*1. 
A-l refs. They are the perfect te

nants for your apartment. Call: 
LAfayette 8-7692 Attention — Help a Vet who once 

helped you!! 
very resp. Vet's with 1 vvell-trained | T < a n < l l o r d s _ About To Be MarrkMlI 

very rrsponsible working couple child, desperately need a 4—5 rm. ~*m- Į A 
furn. stm. htd. apt., on the Northwest a r e į n ' u r ? e n t need of a 2 — 3 
side. Large rooms. Best of refs. Help 
this fine family — You vvouldn't vvant 

finer tenants!! Please Call: 
CAnal 6-6017 

room 
furnished or unfur. apt. on the South 
side. Wlll decorate. A-l references. 
Don't force them to r»ostpone th^ir 

weddinj? plans!!! <'all: 
COrmiMKlore 4-4S22 

Attention — Immediate Poasrssioti! 
2 very r<>sp. adults with 1 adortihle 
baby, and expecting- another visit 

Landlords — Immediate Possession!! 
A very resp. emply'd couple, about to 
be married, urgently need a 3—4 rm. 
unfurn. apt., on the SW side. Best of f r 0 m the stork in D e c , desperately 
refs. Help this fine couple — They are need a 4 — 5 rm. unfurn.. unhtd. apt. 
tenants that any landlord can be proud on the North side. Best of refs. They 

are the perfect t«nants for your 
apartment! Please call: 

ArmJtage 6-2186 

of!! Please Call: 
REpublic 7-0661 after 6 P. M. 

Pašaukite tuojau, j -
Dlverscy 8-8329 

Užsisakykite 'Draugę' 

\VOMEN for Punch Press opera- — • • • • • • • • » • • * • • • • • • • « » » — 
„ . ' H E L P WANTED — MOTERY8 

tora. Blanking on progressive dies r » - » - » - » « « M « » » » » » » » - - T • • • m~m 
Punch Press assembly. 

M A N 
Die Setter — Mušt Be 

Kxperienced 

H A F N E R MANLTFACTTTR1NQ CO. 
1010 S. Kohnar Ave. 

Albanv 2-7600 

COOK, experienced, not over 
45. Baking, appetizers and all 
modern cooking to adults. Some 
general housework. To stay. 
$45. 

Hyde Park 3-3311 

Our wedding day approaches and still 
no apartment. Can you help. Very res-
ponsible couple desire 4 or 5 unfurn. 
heated apartment. Prefer North ot 

Northwest. Best references. Phone: 
Dlckens 2-5845 or ALbany 2-4005 

after 6 P. M. 

"IŠNUOMOJAMA 

NICE ROOM in private home 
with kitehen privileges for em-
ployed lady, near transportation and 
churches. Call Alba n y 2-9565 or 
Dickens 2-8857. 

Landlords — Here are your Tenants!! 
A very resp. Veteran, YVife & baby, #re 
in desperate need of a 3—4—5 rm. un
furn. htd. apt., on the Southvvest side. 
(4 rm. prefd) . Top refs. Help this de-
servini? family — They are the ideal 
tenants for your apartment!! Please Call: 

GRovehill 6-6208 

Perskaitę "Draugą", duo-
—' PLATINKITE "DRAUGE"! kitę jį kitiems. 

Room and board for 2 young ladies 
— $15.00 each or $18.00 for one per 
week, in private home. Near transporta

tion. Excellent location. Call: 
ROdney 3-3694 

Attention — Immediate Occupancy!! 
A very reliable empl'd couple, are in 
desperate need of a 3—4 rm. furn. or 
unfurn. apt., on the \orthwest side. 
(unfurn. prefd). Top refs. Help this fine 
couple — They are tenants that an> 
landlord can be proud of!! Please Call 

TUxedo 9-1320 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

http://rinirip.il
file:///Vrito
file:///chevroJet
file:///Vill
http://railro.nl
file:////Vst
http://P1ea.se
file:///VOMEN
file:///orthwest
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MĖNRAŠTIS DRAUGAS. CfflCAOO, 

ATGAIVINTAS CHORAS RENGIA PIKNIKĄ 
NGARDNER, Mass. - Prieš Choras, norėdamas, kac 

pastarąjj kają čia veikė mii- lietuviškąją dainą išgirstų 
ras chorass vadovaujamas plačioji visuomenS, o kartu 
Jurgio Stačioko. Prasidėjus ir sukelti lėšų chorui išsi 
antrajam pasauliniam karui laikyti, liepos 15 ir 16 d.d. 

ę r 

ir vyrams išėjus j kariuo- rengia didelį pikniką lietu- b u v ę g l a i k r a« t ininkas Sta 

Mirė Naujakurys 
Stasys Selenas 

BROORLYN, N. Y. — Lie
pos 5 d. Seaview ligoninėje, 
Staten Island, N. Y., po il
gos ir sunkios ligos mirė 

Velionį į kapus palydėjo 
BALF-o pareigūnai, draugų 
būrelis ir keletag lietuvių 
veikėjų. 

menę, choro ve ik imas buvo j vių vasarv ie tė j , W e s t Broad 
sus tojęs ir l i e tuviška daina way. Choras koncernuos sek- i m e r i k ą 1948'm. lapkričio m. 
nuti lusi š iame Naujos ios An- madienj po pietų. K a s bran-| 
glijos kamputyje. Paskut - j gir.a lietuviškos dainos klės 
niu laiku, vis daugiau ir dau tejimą. J. A. V., kviečiamas 
giau atvykstant lietuvių j . į šį pikniką. 
J. A. V. ir seniesiems cho
ristams panorus ve! garsin j 

ti lietuvių sutar.inę Naujo
joj Tėvynėj, kilo sumany
mas vėl atgaivinti chorą. 
Choruį atgaivinti daugiau
sia pasidarbavo: V. ir A. 

J. V. 

sys Selenas, atvykęs į A-

PLATINKIT! -DHMGft"i 

Coles Lakcvlcw Kurortas (Re-
uort). Rojus jaunavedžiams (ho-
neymooners) ir ankstyviems va
sarotojams. Modernas kambariai 
ir trobelės ant pat ežero kranto. 
50 mylių nuo Čikagos, prie Chan-
nel Lake; autobusas priveža iki 
durų. Prieinamos nuomos. Užsa
kymai tiktai telefonu — 

Antie*-h 34 

Velionis* buvo pašarvotas 
pas lietuvį la;dotuvninką 
Juoza Garšvą. Palaidotas po 
pamaldų iš Aušros Vartų 
bažnyčios New Yorke St. 
Char'es kapinėse, Farming-
dale, L. I., N. Y., liepos 8 d. 

BALF-o centras, kuris rū
pinosi a. a. St. Seleno laido-

Apie Rungtynes 
Ir P i k n i k ę 

Pereito sekmadienio pikJ tuvemis, nuoš:rdžiai dėkoja 
Nakučiai, B. ir A. Yuškos, nikas Vytauto parke buvo Aušros Vartų parapijos kle-
P. fcaltusznik, P. Mulevičius, įvairus ir sėkmingas. Da-
V. Tonkūnaite ir J. Vaičai- riaus-Gireno posto būgninin-
tis. Dabar, kad ir nelabai kai ir trimitininkai šauniai 
gausus (apie 30 asm.), cho- paradavo, sukeldami gau
ras veikia gana gerai, dary- s į a į susirinkusių susidomė
damas repeticijas kas sa- j į m ą . Beisbolo rungtynes faktinas išlaidas; nežiūrint 
vaite ir ruošdamasis viešam laimėjo ja u n i e j i kunigai to> patarnavimas buvo labai 
pasirodymui. Chorui vado- p r į e š verslininkus santykiu j gražus ir įspūdingas, 
vau ja muzikas Vladas Ado- 13.8. Smagu buvo žiūrėti, 
maviičius. kaip rungtyniaudami — kas 

Su kokiais sunkumais su- j greičiau valgė pajų. Buvo 
siduria choras, at ikdamas į r pasagų mėtymo rungty

nės. Pakankamai valgių, at
sigaivinimo, skambi muzika. 
Dariaus-Girėno posto vyrai 

bonui kun. J. Gurinskui už 
atlaikytas pamaldas bažny
čioje ir kapinėje, laidotuv-
ninkui J. Garšvai, kuris pa
laidojo velionj apmokant tik 

šį kultūrinį darbą, galima 
spręsti iš to, kad jis neturi 
salės repeticijoms ir priva
lo nuomoti suomių svetainę, i parodė nemažai pasišventi 
mokėdamas už ją po tris do- m 0 j n u o 3 i k i Q v a i . p a t a r . 
lerius už vakarą. Maža to, n a u dami prie baro. Buvo ne-
chorvedys gyvena Athol, m a ž a i tremtinių. Buvo jau 
Mass., tai po kiekvienos re- j čiamas nors prisidėti pr:<i 
peticijos jj reikalinga nuga- j lietuviškų kultūrinių įstaigv 
benti j namus, tačiau cho-1 s tatybos, kurią organizuoja 
ristų pasišventimas ir entu
ziazmas nugali ir šį sunku
mą. Šią pastarąją kliūtį nu
galėti dažniausiai padeda B. 
ir A. Yuškos ir V. ir A. Na
kučiai, nuveždami chorvedį 
į namus. 

Tėvų Marijonų statybos ko
misija 

A. A. 
PAULINE UKSAS 

Po pirmu vyru Karnes —• 
t»o tėvais Motu vidus 

Gvv. i io 3t>0«> S. l'nion Av»\ 

Mirė liepos \2 d. 1950. 1:2$ 
vai. ryte, sulaukus 41 m. am
žiaus. Ganus Chicago, 111. 

Paliko dideliam, nuliūdime 
vyras Stanislovas, dvi dukte
rys: Uotoris ir Lillian Kurnės, 
gvogeria Juozapus l ksas, tvo-

Ka Josephine. Svog.*rka An
tanina Daniels, .švogeris Anta
nas I k s a s ir jų. Seime* 

l 'uklausė prie SJLA oG kp. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-
k>ra.ns koplyčioj. 3319 South 
Litnai.ua Avenue. Laidotuves 
(vyks šeštadienį, lt- pos I i d. 
iš koplyčios 10 vai. ryto bu.-* 
išlydyta, j iv , Kazimiero kapi
nes. 

\ .t>it.i/.iai kviečiam* visus 
g imine* draugus ir pu/jstuinus 
dalyvauti šiose laidotuves.. 

\uliū<iv; Vyras, Dukterys, 
š\«»it«rkos, š\(»geriaU ir JŲ 
M'IUH>S 

I*ii.iotuvių din.ktorms Ma-
a L'vatis. Telef. l'rospeet 

6-0099. 

Du Išvažiavimai 
Šv. Kazimiero Akademi

jos Rėme jų D-ja šią vasan, 
rengia du išvažiavimus. Pir
masis įvyks liepos 30 d. prie 
naujai statomosios akade
mijos, o antrasis — rugpiū-
kio 30 d. Ryans Woods, į 
prastineje vietoje. 

— Rėmė j i 

PRANEŠIMAS 

HCS TURIME KI.IF.NTĄ. 
pasiruoftuaj nupirkti 2. 3 arha 6 
Imtu namą. Apylinkė:" nuo Law-
rent" Ave. iki fttCM North ir J 
vakarus iki Mozart St. 

J. L. KESNĘR 
33 Wcst .laek-rm 

\ \ \fmsli 2-5SO. 

Namu sa \ in lnkal — Dėmesio! 
M\ s tu'inu- tikrą pr«»ke — dažus 
—• s n n ų aprnu?:ilus — patoiiea 
gaminius — statybinę, medžiagą — 
anglis - lentas ir visus statybai 
r»ikm< nis. Short* I^ine Coal & 
I u m U r C o., 546 south Jacfcson, 
\ \ ui.kt-aii , M«J«-stir 1230. 

A. A. 
JURGIS PAULAUSKAS 

Gyveno 3716 Elin, St., Indiana 
Harbor, Ind. Tel. 'kast Chicago 
5419-H. 

Mirė liepos 12 d. 1950. 9:15 
vai. ryte, sulaukęs 81 m. am
žiaus. Gimęs Lietuvoje; kilo iš 
šiauliŲ apskr., Žagaris pa ra p.. 
Kantorių km. Amerikoje išgy
veno 43 m e t u s 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmuna Emilija (Karvelyte) , 4 
sūnus: Pranciškus, Povilas, 
marti Kristina; Jonas, marti 
Juzt-fina: ir Alvinas. Šeši anū
kai, sesuo Agathe šlauteris ir 
dau« draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas MeGuan 
koplyčioje, 3438 Fii St., Ind. 
Harbor, Ind. Laidotuvės įvyks 
š< štadienį, l iepos 15 d. iš kop
lyčios 8:30 vai. ryto bus atly
dėtas j šv. Pranciškaus par. 
bažftyf£g*u.kurioje įrvyks gedu
lingos pamaldos už^ ^'oltonies 
sielą. Po pamaldų 'miš* nulydė
tas į šv. Jono kapines Ham-
mond, Indiana. 

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

.Nuliūile: /.tumiu. Sūnų-. Mar-
.i.>-. Auūkai ir Sesuo 

Laidotuvių direktorius J. Me
Guan. Tcl. Indiana Harbor 
145. 

A A 

ANELE EUREVICH 
( C.Rll.ARA VTCflKC) 

Gyv. 10528 S. Campbell Ave. 
Tel. Ced. S-0917 

Itiri liepos 10 d. 1960, 10:30 
ryte, sumūkus pusės amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr., Šim
kaičių par., Medininkų km. 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyras Pettas, dvi dukU-rys: 
Bernice ir Julia Tatarelis, žen
tas Bruno, anūkas Kenneth, 
sesuo Ona Kadavičiene, dvi 
pusseserės: Agnieška Bendžai-
tė ir Petronėlė Mačiulienė ir 
jų šeimos, pusbrolis Dennis 
B a k u t i s , giminaičiai Ona 
Hačkienė ir šeima VVaukegan, 
111. Petras ir Jonas Yakučiai, 
l>ėdina Salomėja Jurevičius, 
\Vestville, III., ir jos šeima, ir 
kiti g.minės, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė prie Teisybės My
lėtojų Draugystės. 

Ksinas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3307 South 
Lituanica Avenue. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, liepos 14 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
žentas, Sesuo. Pusseserės, 

Pusbrolis, Dėdina ir gimirtės. 
Laidotuvių direktorius Anta

nas M. Phillips. Telef Yards 
7-4908. 

A A-
Kazimiera Petrutis 

(BIRANTAITfc) 
Gyveno Fennville, Mieh. Pir
miau gyv. 2 505 W. 69th 8t. 
Prieš tai gyveno West Sidėje. 

Mirė liepos 10 a. 1950. 6:20 
vul. vak., sulaukus pusės am
žiaus Gimus Lietuvoje; kilo iš 
Telšių apskr., Plungės parap. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
vyras Pranciškus, du sūnūs: 
Pranciškus ir Jurgis, marti 
lx3retta, du anūkai: Jurgis ir 
Jonas. duktė Zofija Keane, 
žentas Jonas, anūkas Thomas. 
švogerls Domininkas Petrutis, 
Peoria, 111., ir daug kitų gi
minių, draugų ir pažjsatmų. 

Kūnas pašarvotas I-iachavvirj! 
koplyčioje, 2314 W. 23 Place. 
la idotuvės įvyks penktadienį, 
l iepos 14 d. iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras. Sūnūs, Mar
ti, Duktė, žentas, Anūkai, 
švogerls ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius La-
ehavvicz ir Sūnus. Tel. Virginia 
7-6672. 

Namu s a l i n i n k a i ' — J>emesk»! 
Paskambinkite mums išandien! 

įtaisysime jums Timk« n Silent 
Automatie gazo — aliejaus kros
ini, s . . 

Telef. I.,i Graiige i.'tfci arl»a 
Hrooklieut 8808 

PROGOS — OPPORTUNITIBS 

ON LINCOLN AVE. 
Ideal location in heart of shopping 
Icenter. Gift and greeting card shop. 
' t'lean stock; established trade; good 
Į bussiness; living uviarters can be 

arranged. Mušt saerifice. Very reas-
onably priced by owner at $2500 

Phone: 
DIverecy 8-9635 for appt. 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ. 
LAIKRODŽIU. 
BRANGENYBU 

SIDABRINIŲ 
INDŲ, 

SIENINIU 
LAIKROLŽIŲ, 

RADIO IR 
TELEVIZIJOS 

APARATŲ. 
IR KT. P R E K I Ų 

/ / • 

•lohn A. KasH 
(Kasakauskas) 

Laikrodžiai 
pataLsomi 

Specialisto. 

Duodama 1 metų 
Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayette S-8617 

Seniausia l i e t u v i ų Jevrelry 
Krautuvė Brighton Parke 

įsteigta l.»l i metais 

Ml 

B K AUT Y PARLOR — very good 
lus intss . Selling because ovvner is 
not an operator. Sacrificing for 
quick sale. Make offer. <^all (.'apitol 
7-0774 or Juniper 8-1830 or Cor-
nelia 7-6142. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

^ 

TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 

JCSŲ ĮD£UA1 YRA APDRAUSTI 

iki #i,000.00 
Per Federal Savlngs and Loan Insurance Corporation 

' j S / / I N V Ę S T M t N I 

INSURED 
tjf>\ l»l» T O 

i 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIKUUZ, Pres. and Mgr. 

2555 W 47th Sf„ Ghicago 32, III. Tel. LAf. 3*1083 

SPECIALI KAINA APRIBOTAM LAIKUI 
GRANE GUN C0NVERSI0N BURNER 

BANNER OIL and HEAT SERVICE 
JOHN RUDIS 

Savininkas ir Apšildymo Inžinierius 

57 WEST Il8th ST,, GHICAGO 28, ILLINOIS 
TELEFONAS COMMODORE 4-7465 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles lietuvių paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome į visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
M0NUMEMT W0RKS 

3938 W. 111TH STREET TELEF. BEVERLY 8-0005 
Pirmoji puinluklij dirbtuvė, nuo Sv. Kazimiero Tartų 

-ir 
PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 

GEERUS DIVIDENDUS! 
• Kj<*ki .anas. kuris ka* sa \a i tc a iba kas nkėnesi taupo nors truput i 

—w taupo planingai. 
• Taupyti reik Jpro.sti. Taiipjtfc nors nvažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1906 n»eti| kiekvienam taupytojų! Mutual Federal Saviugs 

moka gerus lUvidendus du kartu į metus. 
KiekUeno taupytojo sąskaita yra apdrausta Ik* 
$5,000 per Federal Savings and IiOai. Insurance 
Oonp. nuo 1935 m. 

PRADĖKITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 

^ 

smrn 
roui SAVIHCS 

INSURED MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

# \ 

and Loan Association 
Obanrred and Hupervlaed by tbe U. S. Got 

2202 West Cermak Road Chicago 8, IHinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres TEL.—^Virginia 7-7747 
VAJLANDOS: Pirm.. Antr., Ponkt.—9 vai. ryto Iki 5 vak. Treč — 9 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadieni — 9 vai. ryto iki 8 v. 

vakaro, fieėtadienj — 9 vai ryto iki \ valandos po pietų. 
4 

a n U C M K O TALtMMKB EKEIPKITftS P B U 

ANTHONY B. 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKl'ORIUS 

DVI MODERNIAKOS KOPLYČIOS 
JCSŲ PATOGUMUI. 

1410 So. 50th Ave^ Cicero, BL 
TelofouA TOWNHALL S-2109 

1812 So. We8tern Ave-. Chicxxgo. IIL 
Telefonas GRovenfH 6-0142 

MOsų p*tarnavima« yra greitas, mandagiai Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas. 

LIŪDESIO VALANDOJ 
fssfctlf 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ' 

4S45 Sa Wtitani AVa 3319 Lllsonlco Av». 
PRospcct 6-0099 YArds 7-1138; 7-1139 

TIMH kark grnna U m t mima <bly«t gausim* koply^l arfUo jftaa aaaaf 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Amfral&nss patarna-
vimas yra teikiamai 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaaktte mos. 

Mes tarime koplyčias 
visame Cafcagos Ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patarnaajam. 

LAGHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Phone: Virginia 7-667« 
10756 a MICHIGAN PUllmiop aH27t 

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

ŽJaFREDAS VASAITIS 
1446 Ss 50th Ave., Cicero. BL Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 8. HALSTED ST. 710 W. 18th STREET 

Telephone: YARrds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUmaa 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
«M7 sV UTIIAJilCA AVTL B u — YAHhi 7-4161 

JULIUS UULEVICIUS 
4348 So. Caiiiornia Ave. Phone LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. 3 M * 
1646 West 46th Street 

[SKIS 
YArds 7-6781 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių Įstaigos 

JOHN F, EUDE1KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA UI NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 

T e l . Y A r d s 7 -1741-7 -1742 
i — — — . — — * — » mm » a n i 

4330-34 South Caiiiornia Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
• • • • • • • » • • • » • • • • • » • » ! • » • » 

TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 
KOPLYČIOS 

• » • • » • 

RADIO PROGRAMAI Ifi STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles) 

Leidžiama kas šeštadieni auo 0:15 iki 9:S0 vaL ryto 

J^" 

Mmįmmįįįm 

http://Litnai.ua
file:///fmsli
file:///Vestville


8 DlENRASflS DftAtJBAS, CĖICAGO, ILttiSfOlS 
» • i • m»mąam 

ftetVlftadienis, liep. 15, 19*0 

IS ARTI IR TOLI 

i mus A. J. VALSTYBĖSE 
— T. Vaškys, Amerikos 

liet. pranciškonų viršinin-
, r w. ... kas, kalbėdamas per Vati-

Uetuvo* Vyc.* 8-toji k a n o ^ i š k § l § U e į u v i š k ų 
kuopa Roselande centro ir v i e n u o l y i m / s v a r b ą Uetuvy-
Chicagos apskritie* valdybų b e g p a l a i k y m u i Amerikoje, 
pastangomis atgaivinta ir _ N p k a | t o P r a s ; d g j l l I 1 ( > 
pradėjo veikti. Valdybon *- g ^ ( P u t n a m f C o n n < K 
rinkti: dvasios vadas kleb. k u r i o g k a d i r nebūdamos 
kun. J. Saulmskas, pirm. Uek pajegios kaip lietuviai 
Jurgi s Smulkis, vice pirm. p r a n c i s k o n a i > katalikybės ir 
J. D. Dauginas ir J. A. Su- l letuvybės palaikyme siekia 
dantas, sekr. Loretta Javra, t č i t i k s l ų vienuolynui 
fin. sekr. B. 2ebrauskaitė, v a d o v a u j a Sesuo M. Aloyza, 
izd. J. A. Alijošius, iždo j a i talkininkauja seserys M. 
glob. S. Kernagis ir E. Kan- A u & u s t a ( A . Sereikytė) ir 
cevičius, tvarkdariai Jurgis M Vincenta (F. Rogalsky-
Shamis ir Ant. Stakuiis, Lie t § ) i r k t Kapelionai — 
tuvos r e i k a l ų komisijos k u n s t Būdavas ir kun. 
pirm. L. Juška. p r o f s t Y la. 

X Kun. Anatolijus Stane- __ K u n Valantiejus (Wa-
vious atvyko iš tremties ir t e r bury lietuvių parap. kle-
apsistojo Roselande. J i s Lie- hon8i3) š v e n č ia įpatingą ju-
tuvoje buvo Jurbarko kle- b i h e j ų _ 50 m e t ų sukaktį, 
bonu, o tremtyje — Kemp- k a i p a t v y k o j Ameriką, 
teno lietuvių stovyklos kle- _ ^ V a c Zakarauskas 
bonu. Roselande gyvena jau l a i k į n a i g u a t o j o W a t e r b u r y , 
daugiau kaip 200 naujaku- C o n n 

BRITANIJOJ PALAIDOJAMAS ŽUVĘS J. V. KARYS 

nų lietuvių. 
X Saltimiero Radio klu

bas rugsėjo 10 d. minės A-
merikos Lietuvių Dieną Just-
ice Park Gardens'e. 

X Juozas Neffas iš Cice
ro apsivedė. Jo motina Ka
rolina patenkinta vikria 
marčia. 

X O n . Povilas Plechavi-

— Lietuvių dantistai 6, 
"latvių 40, D. Britanijoj yra 
6 lietuviai dantų gydytojai, 
bet nė vienas iš jų dar nėra 
gavęs leidimo dirbti savo 
specialybėje. Tuo tarpu, 
kaip British Dental Journal 
š. m. 11 nr. praneša, latvių 
40 dantų gydytojų leidimus . 
dirbti jau gavo ir sekmin-1 
gai dirba. 

— Br. Černiauskas ir Br. 
Savickaitė, Manchesteryje 
apsivedė. 

— Šv. Juozapo D-jos me
tinis susirinkimas įvyko lie
pos 9 d. Bellshilly, Mossend 
Moterų svetainėje. 

— Moterų D-jos ekskursi
ja į Troon birželio 25 d. la
bai gražiai pavyko, dauge
lis lietuvių moterų linksmai 
praleido laiką puikiame pa
jūryje. 

— Kun. J. Kuzmickis, lie
pos mėn. 9 d. lankėsi Silsde-
no mišriu tautų hostelyje, 
kur vietos koplyčioj lietu
viams laikė pamaldas, pa
maldose dalyvavo ir italės 
mergaitės katalikės, kurios 
per pamaldas gražiai sugie
dojo. Ta pat dieną kun. Kuz-

Tolimesnė LRKSA Seimo Eiga Detroite 
Gausus atstovais ir sve- išstatyta trys kandidatai, 

čiais l ie t . Rom. Kat. Susi- kurie slaptu balsavimu gavo 
vienijimo seimas vyksta nuo balsų: Ignas Sakalas — 71, 
taikingoje ir darbščioje dva Aleksas Aleksis — 31 ir An-
sioje. Pirmoji diena, liepos tanas Sutkus — 4. 
10 d., išsėmė formalią dar- Į vice-pirmininkus kandi-
bų ir įvairių rinkimų pusę. datavo ir balsų gavo: Ksa-

Į vairūs Sveikinimai veras Marozas — 76 ir Pet-

Is 
• ?*r*% 

s. 

Kovos draugai ant žuvusio Kautynėse Korėjoje kario kapo 
pastato medinį kryžių. (Acme) 

bažnyčioj taip pat laikė pa-
aidas. 

CIUH gavo darbo kaip parda- t ę s i ietuvis. Paskirtas dar 
vejas urmo krautuvėje, Chi- b u o t i s j Chicopee, Mass. 
cagoje. Darbą pasiūlė fir- p r a n c u z ų parapiją, 
mos vice prezidentas pas- _ K u n # A if0nsas Maėiu-
kaitęs The Chicago Tribūne l i s (Mitchell) turėjo pirmas 
aprašymą apie generolo ke- š v m į š į a s šv. Jurgio para-
lią Lietuvoje ir Amerikoje. p i j 0 S bažnyčioje. 

Miss Frances Dapkus _ cieveland'e, Ohio šv. 
pretenduoja atstovauti Chi- Jurgio parapija liepos 27-30 
cagą renkant Amerikos gro- rengia karnavalą. Laukia-
žio karalienę Atlantic City. m a daug lankytojų. 

X Šv. Onos no vena Šv. — TarPtautinių Kultu* i-
Kryžiaus parapijoje prasi- nįų darželių švente Cleve-
dė s liepos 18 d. ir baigsis land'e įvyks liepos 26 d. Ten 
šv. Onos šventėje liepos 26 žada gražiai pasirodyti ir 
d. Pamaldos bus šiokiomis lietuvių ansamblis, 
dienomis 7:30 vai. vakare, _ Bostone liepos 16 d. 
sekmadienį tuojau po sumos. , bus renkamos aukos bažny-

Dariaus-Girėno posto čioje vaikų vasarinėms atos-
moterę vieneto susirinkime togoms paremti, 
buvo išrinktos šios narės į — Augustas Sandą, gyv. 
naują valdybą ateinantiems Dorchester, Mass., atšventė 
metams: pirmininke Jose- savo 65 m. amžiaus sukaktį, 
phine Lapinskas, žmona adv. Jis yra ilgametis LDS na-
A. Lapinsko, pirma vice pir- rys. 
mininke Stella Vitas, antra — Bostono 4 liet. skau-
vice pirm. Susan Krause, iž- tems atsiųstas kvietimas 
dininke Harriet Kamin, isto- stovyklauti. Kviečia Boston 
rike Josephine Fremont, k a- Council of Giri Scouts. 
pelionu Jennie Bagdonas, — Inž. Jurgis Gimbutas 
sargybine Pauline Klikūnas. ir Jonas Vasys, buvę Lietu-

X Juozas J. Gribauskas, voje universiteto asistentais 
St. Anthony Savings and priimti į Bostono Civ. inži-
Loan Assn., sekretorius, vi- nierių sąjungą tikraisiais 
sus Ciceros ir apylinkės lie- nariais, 
tuvius kviečia atsilankyti į — J. Bielinis, Lietuvoje 
žios bendrovės rastinę per buvęs Panevėžio pašto vir-
vadinamą "Thrift Week" šininkas, gyvena Grand Ra-
(liepos 10-15). Kiekvienas pids, Mich. ir dirba vienoje 
atsilankęs gaus gražią do- laikraščių krautuvėje. Dar-
vaną, o vakare 8 — vienas ba ir uždarbiu patenkintas, 
laimingųjų gaus *door prize' . — Gene Ir Petras Oksai 
radijo, o kita s — televizijos yra tremtinių g 1 o b ė jai 

— Tremtinių pastogė De 
troite gelbsti tremtiniams ; kiekis apsilankė į Keighley, 
iki kol jie susiranda butą | jkur_ vietos lietuviams miesto 
ir darbą. Iki šiol praleido 
jau 200 šeimų (apie 500 
asmenų). 

— Kun. Juozas Mielesius 
(VVestfield, Mass.) iškilmin
gai atlaikė savo pirmąsias 
šv. mišias. Jis yra susipra-

Žinios Iš -Pavergtos Lietuvos 
• — . — + 

Vadovai Vagys Užsienio Spauda Apie 
Marijampolės apskrities LietUVOS P f c T t U t l l S 

-Kalnynų" žemės ūkio ar- A t k a k l i o g k g u k o m u . j torius nuoširdžiu ir drąsiu 
* • • . K- «, , . H t e l e s p i r m i m n a s P u c i n s a s i s t a . K o r § j žo d ž i u pasveikino seimą,, is-

--Lietuvybės "diplomas", nenorėjo skaitytis su kolų- i m i n § besitęsiančios l i e t u . kėlė Katalikų Susivienijimo 

Popietinė sesija pradėta ras Muliolis — 30. 
Statler Hotel sveikinimais. | Sekretoriai išrinkti akla-
Piįrmininkauja mūsjų Susi- macijos būdu. 
vienijimo prez. L. šimutis. | Tuo būdu prezidiumą su-

Seimą sveikino: kablegra daro: seimo pirm. Ig. Saka-
ma iš Vokietijos VLIK-o ias> vice-pirm. Ks. Marozas 
pirm. prel. M. Krupavičius, įr sekretorius Mat. Zujus, 
kviesdamas visus lietuvius į pagelbininkė Leok. Žemaity-
didžiąją tautos likimo kovą; te\ 
kun. P. Ragažinskas, atvy- Naujos Komisijos 
kęs iš Brazilijos, tenykščių Seimas išrinko kitas ko-
lietuvių vardu; kun. P. Pat- m i 8 i j a s skundų ir apeliaci-
laba, Katalikų Akcijos var- j ų komisijon išrinkti: V. Ste 
du; J. B. Laučka — LRK p u l l s k u n v žemaitis ir P. 
Federacijos, BALF-o ir A- Medonis. Siūlymų ir suma* 
teitininkų S-gos vardu; St. 1 n y m ų komisijon išrinkti: E. 
Gabaliauskas LRK Federa- Samienė, K. Kleiva. P. Bal-
cijos būsimo seimo Pitts- trusaitlenė, S. Petruškevi-
burge rengėjų vardu; kun. č i u s j BūdeUs, R. Dulskis 
Pr. Jūras — Kunigų Vieny- j i r A Poškienė. Rezoliucijų 
bes, Darbininkų S-gos ir i r p r e e 0 s (spaudos) komisi-
Liet. Kultūros Instituto var 
du; M. Vaidyla, tik ką iš 
traukinio atvykęs, ALT iž
dininkas, "Sandaros" redak 

ekvieno lietuvio, gyvenan- j kiečiais, nerengė visuotinų Į J7 D a r t i z a n u kovas su rau-1 di(lelius draudimo srityje 
5io užsienieniuose, lietuvybės /kolūkiečių susirinkimų, vai-( d o į a į a i a i _ ,0knnantais "Pbi 
'diplomas" yra jo lietuvis- dybos posėdžių, bet visus r S S ^ i S S ^ E - S . ^ 
as pasas. Kiekvieno lietuvio) klausimui sprendė pats Pu- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

cinskas, pasinaudojęs kon
trolės nebuvimu, be kolūkie
čių sutikimo pardavė 12 

areiga jį turėti. Kas tą pa-
eigą atlieka parodo didelį 
usipratimą, patriotingumą 
r valstybingumą. Sumokėda-
i kurie galime, už pasus pa 

yginamai mažus konsulari-
ius mokesčius mes * parer 
iam savo Pasiuntinybes už 

sieniuose, kurios yra tarsi 
tvirtovės Lietuvos Laisvės. 
Anglijos lietuviams užsienio 
pasus išduoda mūsų Pasiun
tinybė Londone. Kurie nega
li užsimokėti pasus gauna 
veltui. 

apie partizanų kovas Lietu
voje; straipsnio antraštė — 

jon: J. B. Laučka, R. Va
latka, P. Martinaitis, A. A-
leksis, J. Litvinas, J. Ka
zickas, P. Glugonienė ir kun. 
Pr. Jūras. 

Pamaldos Už Mirusius 
Narius 

Liepos 11 d., 8 vai. atsto
vai susirinko į pamaldas 

, per visą puslapį. Rašo, kad 
kiaulių ir likvidavo kiaulių | L i e t u v o j e -Miško brolių" e-
farmą, padaręs> tuo_ viauome į s a m a i e 10,000, jie turi au, 3 ., - .. . - , G . - . . . . N .. 
nimam ūkiui didelį nuosto- ] tomatinių ginklų ir lengvų- suomenei" ovacijomis paly- Surinkus 1 priešpietinę lie 

laimėjimus ir nuopelnus lie
tuviškai, tautinei veiklai. 
- "Jūsų Susivienijimo pir- liet. šv. Antano parapijos 

mininkas L. Šimutis vado- bažnyčioje, kurioje klebonau 
vauja visai Amerikos lietu- ja kun. Boreišis. Pamaldas 
vių veiklai (ALT) ir kad jis laikė kun. J. F. Baltusevi-
yra vienintelis, kuris taip i čius, asistuojant kun. P. Jū-
daug aukojasi lietuvių .vi-' rui ir kun. V. Žemaičiui. 

TREMTYJE 
— Dr. D. Jasaitis, buvęs 
etuvos Raudonojo Kry- j stengiasi sukurti netikrus! 
uis pirmininkas ir BALF |kolūkius ir, dangstydamasi 

lį". (T. 137 Nr.). , įų p a t r a n k ų J i e v i s l d a r lai_ 
Laikraštis ta proga nuro- kosi prieš rusus. Kaikuriose 

do, kad vis daugiau atsiran- [ vietose rusai pradėję dar la-
da kolchozų vadovų^ kurie Į biau kirsti miškus, norėda-
savinasi visuomeninį turtą, mi išnaikinti vietas partiza

nams slėptis. Laikraštis ra
šo, kad radijo stoties "Voice 
of America" aukštas parei
gūnas Foy D. Kohler Lietu-

,.vos partizanus laiko geriau-
atsilikusi valstiečių dahs, l g i a i o r g a n i z u o t u rezistenci-
buozinių elementų veikiama, | j o g s a j ū d ž i o Europoje. 

Ir Amerikoje leidžiamas 

Netikri K o l e t a i 
' 'Kai kur pasitaiko, kad 

dint baigė M. Vaidyla. j pos mėn. 11 d. sesiją, pradė-
Seimo Prezidiumas ta išklausyti Vykdomosios 

Į seimo pirmininkus buvo Į Tarybos narių raportus. 

Įvairenybes 
Nori Prailginti Žmonių 

Amžių 
Belgijoje mokslininkai į-

kūrė sąjungą iš 14 tautų 
mokslininke kurios tikslas 
išrišti problemą, kaip kiek-

CHICAGOJE 
Vincento Andriulio 

Deportacijos Byla 
Kaip skelbia "Vilnis" V. 

Andrulio deportacijos byla 
bus svarstoma rugsėjo 12 d. 

galiotinis prancūzų zonoje, 
maigia tvarkyti emigracinius 
reikalus ir rugpiūčio mėn. ti 
kiši išvažiuoti į JAV. 

— V. Sidzikauskas, buvęs 
Vykdomosios Tarybos pirmi 
ninkas ir VLIK-o narys iš-

kolūkių iškaba, gyventi kaip rusų laikraštis "Novoje Slo-
individualiuose ūkiuose. Vii- j vo" pažymi, kad, JAV-bių 

žvalgybos daviniais, tvirčiau kijos apskrities "Nugalėto
jo" kolūkyje pavasario sėją 
kolūkiečiai atliko individua
liai, nors šie kolūkiai buvo 
sukurti gerokai prieš, pava-

emigravo į JAV, dabar į j s a r i o ^ J 0 8 Pėdžią. Kalva-
VUK-ą kaip Ūkininkų Par- Į r i3°s apskrities "Artojo" 
tijos atstovas įeina Norkai- kolūkyje iš 65 arklių tik 35 
tis, nepriklausomoje Lietu- b u v o s u v e s t i i kolūkio ark-
voje buvęs žymus derybinin l ldes> ° 3 0 a r k l h i ŪS* l a i k ^ 
kas tarptautiniuose ūkio ir i stovėjo kolūkiečių tvartuo-
prekybos klausimuose. "™— "~ *mms 

— L. Prapuolenis, vienas 

aparatus. 
X Nors "Draugo'' Labor 

Grand Rapids, Mich. P. Ok-
sas turi automobilių taisymo 

Day piknikas dar gerokai j dirbtuvę. Oksai neseniai lan. 
toli bet rengėjai jau prade-; kėši Chicagoje pas Skurkius 
jo kviesti talkininkus pra- M dalyvavo Skurkių sūnaus 
matomiems piknike darbams vestuvėse). Petro Okso bro-
ir patarnavimui. "Draugo" J lis gyvena Chicagoje, West-
metiniai piknikai būna to
kie dideli, kad reikalinga 
arti šimto talkininkų. Vė
liau bus paskelbta, kurių 
organizacijų veikėjai ir vei
kėjos kokiose vietose pikni
ke patarnaus piknikan su
važiavusiems iš Chicagos ir 
arti bfti toli. 

X Dail. Adolfas Yaleška 

sideje. 
— Kun. J. Budzeika, kele

tą savaičių dirbęs Grand Ra 
pids J vyskupijoj Į išvažiavo 
į Chicagą. 

D1D. BRITANIJOJ 

iš ryškiausių partizanų su
kilimo vadų Lietuvoje prieš 
bolševikus 1941 m., atsisakė 
stovyklinio gyvenimo ir ap
sigyveno Pfullingene. Jis ra
šo ano meto lietuvių tautos 
sukilimo prieš Lietuvos rau-; 
donuosius pavergėjus atsi
minimus. \ 

— Prancūzų zonoje į Vo
kietijos Lietuvių Bendruome 
nes Tarybos nario rinkimus 
išstatyti keturi kandidatai. 
Vienu sąrašų buvo išstatyti 
L. Prapuolenis ir J. Pavilio
nis. Šį sąrašą remia krikšč. 
demokratai t tautininkai ir 
liaudininkai. Nuo liaudinin
kų atskilę vadinamieji Bie-
liuko grupės veikėjai savo 
kandidatu išstatė V. Pitku-
nigį. Grynai savo vardu kan 

se (Tiesa, Nr. 137). 
Tokių Lietuvos ūkininkų 

individualinių laikraštis nu
rodo gana daug. Taigi Lie
tuvos žmonės, iš kurių iš
plėšta privatinė nuosavybė, 
visokiais būdais stengiasi ją 
ginti nuo plėšikų. 

sis pasipriešinimas okupan
tams parodomas Lietuvoje. 
Esą, prieš partizanus sovie-. . ' r _ . r . .. , tačiau 40 proc. is žmonių tai turėję pasiųsti visą ka- , * ~ *L . * 

vienas žmogus galėtų svei- C h i j e P i r m i a u s i a ^ ^ 
kas sulaukti senyvą amžių r i u l i o " b y l a b u s 

pas emigraci-
- 100 metų. jos komisionierių Chicagoj, 

Nors pastebėta, kad da- t o l i a u j e i b u s n u s p r c s t a d e . bar žmogus vėl pradeda su-
silaujkti senesnio amžiaus, 

rių diviziją. Į raudonarmie
čių puolimus partizanai at
saką kontratakomis. 

Literatūros Konkursas 
"Tiesos" redakcija VL4 d. 

paskelbė literatūros konkur
są tarybų Lietuvos dešimt-

portuoti, vilniečiai nori ape
liuoti į Emigracijos Komi-
sijonierių VVashingtone, to
liau į Emigracijos Tarybą, o 
paskui į. federalinius teismus. 

Kadangi panašus tipas 
kai Andriulis jau atsidūrė 
Federaliniame Apeliacijų teis 
me, būtent, Petras Harisson, 

sulaukusių 60 metų, yra jau 
ligonys, o 57 proc. yra li-
gonys sulaukė 65 metų am
žiaus. Taigi dar labai daug 
žmonių per anksti pasensta. 
Naujos mokslininkų sąjun
gos svarbiausias tikslas nu-1 graikų laikraščio redakto-
statyti, kokios ligos ir nega- I rius, tai vilniečiai labai su
la vimai žmogų anksti pasen- ! sirūpinę, kad teismo spren-

mečio garbei. Konkurso da-1 dina ir jį pribaigia? Kas yra girnas neatsilieptų ir Andriu 
lyviai turi paruošti apsaky- \ svarbiausia priežastie žmo-1 lįp bylai. Bimbininkai pama
iną, kuriame būtų garbina- j gaus muskulų elastingumo , te, kad Andriulio byla kas-
mas Leninas-Stalinas, sovie-; sumažėjimo, kraujo indų su- tuos nemažai pinigo. Saukia-
tinės santvarkos įvedimas ' kalkėjimo ir kitų organinių į savo pakalikų pagalbos, 
Lietuvoje, kolchozai ir t t . sutrikimų, kylančių iš seny- • kf.^ S^ l m<> d r*ugas n e b u t l * 
I-ji premija — 5,000 Rb., ! vo amžiaus? Kaip pašalinti a ™ ™ 0 ^ ^ t a l m u ^ 
n-ji — 3,000, IlI-ji 2,000. širdies negalavimus, vėžį ir Fer lUrscius Ulobokime 
Apsakymus įvertins komisi- ! kt. pan. ligas, kurios tiek ; Gyvulius 

Vi, v a l t v b ja iš J. Karoso, J. Šimkaus, daug žmonių nuvaro anksti Gyvulių Globos Lyga Chi 
A Vencolvos VI. Mozuriū- ' į kapus? Koks turi būti mai cagoje kreipiasi j visuomenę 

Nauji Architektai 
institutas išleidžia pirmą ar 
chitektų laidą, aigiantieji 
institutą dabar ruošiasi gin
ti savo diplomatinius dar
bus. Neseniai visi jie buvo 
nugabenti į Maskvą ir Le-

Nerašo I Sieninius 
Laikraščius 

bažnyčių dekoravimo firmos j lonijoj lietuviai kultūriniu 
Potente išsiųstas dekoruoti j atžvilgiu pirmauja, 
bažnyčių į N. Dakotą. ^ — "Aušros" ir "Blaivy-

Laivu "General Stur- bės" draugijų bendras skait 

— P. Brazdienės, dėka Al-
sagerio daugelio tautų ko-1 nas Tarybos narys ir vienas 

kandidatas. 

gis'* atvykstą lietuviai išr 
vykę iš Bremenhafeno lie
pos 2 d., į New Yorką at
vyksta apie liepoa 12 d. J St. 210. 

lingas susirinkimas įvyko 

stas, kokios turi būti teisin- ( karščių metu užjausti gy 
gos žmogaus gyvenimo tai- vulius, neišnaudojant jų per 
syklės, kad žmogus būtų daug karščių metu prie dar-
sveikas sulaukęs ilgą am- : bo, duodant jiems pakanka-
žių? Jei mokslas ras atsa- mai atsigerti, atvėsti ir pan. 

, kymą į šiuos klausimus, Jeigu kas rastų sergantį gy 
nmgradą, kad savo darbus ; Visos Lietuvos įmonės, fa į m e g g a l ė s i m e v i s i s v e ik i su- j vulį gatvėje, lyga prašo pa-
padarytų pagal bolševikų brikai, mokyklos, netgi krau j l a u k t J 1 (X) m e t ų k a i U i ^ | skambinti Animal Welfare 
sUtybos pavyzdžius. Stud. tuvės turi leisti savo perio- j g a k § c h i c a g o s ' universiteto League, Normai 7-0089, ar-
J. Kasperavičius sukūrė ar- dinius sieninius laikraščius, j p r o f e s o r i u s dr Anton J. ba pranešti adresu: 6224 S. 
chitaktūrinį operos ir bale- kuriuose nuolat būtų giria- c a r l s o n laike mokslininkų! Wabach Ave, kur randasi 
to teatro rūmų projektą. J. ma komunistų partija. Tie j a u v a ž i a v į m o Releiioi' minėtos lygos ofisas. 

didatuoja adv. J. Steponai- Mazurkevičius daro penkių laikraščiai, kuriuos nuolat 1 8 U V ^ m v 1 1 1 U o c l s * * 
tis-Linkus. Renkamas vie-1 aukštų kultūros rūmų pro- kontroliuoja partijos parei-i jvn . M • 1 

jektą. M. Raginis suprojek-, gūnai ir MVD šnipai, yra U " AfflenkOje JAU 
tavo rūmus centrinei biblio- lyg "medinė piela" lietu-
tekai. Paškevičius pasiė- i viams. "Tiesa" dažnai nusi-
mė diplominiu darbu dailės ] skundžia * jų redakciniais 
instituto rūmų projektą. A. trukumais ir pažymi, kad 
Umbrasas paruošė sporto \ dažniausia juos prirašo vie-

— Viktoras Gailius, buvęs 
nepriklausomos Lietuvos pa 
skutinysis Klaipėdos Krašto 
gubernatorius ir Lietuvių 

Laukiama Emigracijos 
Pagyvėjimo 

liepos 4 d. Glasgowe Blai- Fronto pavaduotojas VLIK, baseino ir miesto pirties pro i nas redaktorius, kuris nega-
vybės I>jos salėje Ballater; ruošiasi ilgesniam laikui įsi

kurti Pfullingene. 

. V 

jektą. V. Medeišis gins sana Ii nuo šio nemalonaus dar-
torijos rūmų projektą. • bo atsisakyti. 

Per 160 Tūkstančių Liepos mėn. antrojoj pu-
Laivu "General Sturgis" sėj laukiama emigracijos į 

šiandien į New Yorką atvyko JAV pagyvėjimo. Amerikos 
1310 tremtinių. Tokiu būdu emigracinių įstaigų valdinin 
bendras atvykusių į Ameri- kai Europoje jau yra gerai 
ką DP skaičius pakilo iki susipažinę su naujojo DP įs-

169,403. I tatymu. 

įfrLt&m&^t 


