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KINU PUOLIMAS JAU VYSTOMAS ? 
Ką mačiau Sovietų zonoje? 

DR. K. KACETONIS, 
Mfi<u korespondentas Berlyne 

PIRMIEJI ATVYKO \ ISLANDIJA 

I 
Pavasario saulute vylioja miestiečius palikti Berlyno 

griuvėsius ir ruoštis į provinciją pas gimines arba pažįsta
mus, nors ir nejauku vykti į rytų zoną, kur žmogaus lais
ve ir neliečiamybe tėra fraze ir propagandos įrankis. 

Ne visi grįžta į vakarinę Į 
zoną, kurie linksmai išvyko švariai apsirengusi. Su aša-
atsigaivinti — atsikvėpti žy romis akyse pasakoja apie 
dinčiame kaime ir žaliuojan (savo nelaimę. Vyras žuvęs 
čiame miške, nes ten netikę^ 
ta i pakliuvo į paslėptą rau
donarmiečių poligoną ir pra 
žuvo be žinios ilgesniam ar 
trumpesniam laikui iš civi
lizuotos žmonių bendruome
nes. 

Kasdien įvyksta " žmonių 
pagrobimai" net vakarinėse 
Berlyno zonose. Veltui visi 
vyriausybes protestai ir ap
saugos priemones. Pasitei
ravimai apie dingusį asme
nį neduoda vaisių. Jei kar
tais ir susilaukia atsakymo, 
tai paprastai pranešama, 
jog apie jieškomą asmenį ži
nių nėra. 

Mūsų iškyla vienok baigė-

karo metu nežinia kur. Ru
sai užgrobę miestelį arešta
vo visus vyrus; daugumą su 
šaudė, kitus išvežė nežino
ma kryptimi. Sūnus grįžęs 
iš amerikiečių nelaisvės bu
vo jos maitintojas ir pa
guoda. Bet neseniai atėjo 
liaudies policijos t rys jauni 
vyrukai ir sūnų nusigabeno 
neva tardyti dėl priešvalsty 
binių kalbų. Sūnus nebegrį
žo. Motina pagaliau patyrė, 
jog esąs išvežtas į urani
jaus kasyklas. Vargo ir liū
desio vejama motina sukau
pusi paskutinius skatikus ir 
važiuojanti sūnaus jieškoti. 
Ar jos kelionė turės pasise 

i 

Priešas pasirengimus dengė dūmais 
i . 
! TOKIO, geg. 14. — Komunistai pradėjo spaustį visame 
,Korejos fronte, kariai ir karo medžiagos plūsta į fronto 
linijas Seoulo šiaurėje vakariniame sparne ir Chunchon 
apylinkėse centre. Puolimas gali prasidėti kiekvieną dieną. 

Sąjungininkų žvalgyba / 

spėlioja, kad antrai puoli- jos jūros. Čia kaujasi pietų 
mo fazei vykdyti priešas korėjiečiai su šiauriečiais, 
vėl turi parengęs apie 500,- Kovos buvo permainingos— 
000 karių. Pirmasis didesnis j laimėjo pakaitomis tai vie-

; smūgis galimas iš Chun-įni, tai antri, bet tos kovos 
jchon apylinkių, kur pirmai, linijų nepakeitė. Pietiečiams 
pradžiai esą sutelkta 5,000 J padėjo laikvtis aviacija ir 
kinų. Sustiprinimai jiems 
nuolat plaukia iš Kumhwa 
apylinkių, šiame ruože są
jungininkų kariai jau yra 

Atlanto pakto valstybės susitarė, kad neginkluotą Islandijos salą saugos JAV kariuomenė. Pirmieji 
«!£ n i a i *n J a U iM^ č i a j U 0 S i š š l i P u s i u s i S ^ k tuvų pasitinka gen. E. J. McGaw Keflavik aerodrome, kur] amerikiečiai įrengė paskutinio karo metu. 

karo laivai rytų pakrašty. 
Savo kariuomenės judėji

mus priešas vėl dengė dū
mais, kuriuos sukėlė užde-aliarmo stovy. 

Seoulo šiaurėje, Kalgong £ * *F™nus. ™*kiis ir is 
apylinkėse, pastebėta apie ™ o k * l s m k s I l u lauzus.Va-
15,000 kinų. k a r d u m a i J a u b u v o 1SS1S-

(INS) 

Sunkiausios kovos pasku
tinės paros bėgy vyko rytų 
sparne, tarp Inje ir Japoni-

klaidę ir sąjungininkų avi
acija vėl galėjo rasti taiki
nius. 

PARYŽIUS, geg. 14. — 
Keturių didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministrų 

si laimingai,^ bet davė^iūd- sekimo, ji patf abejoja. Bet I pavaduotojai, ruošią dieno-
ną vaizdą iš raudonosios zo-1 kas jai beliko gyvenime? Rū įvarkę pačių ministrų kon-

Kas dar nesutarta Paryžiuje 

nos gyvenimo. 
Traukinys nešė mus į pie

tus, į Tiuringijoe provinci
ją. Važiavome dviese, nes 
vienam nejauku sovietų ro
juje, dargi ne pertoliausiai 
nuo uranijaus kasyklų, kur 
250,000 žmonių dirba dieną 
ir naktį už spygliuotos tvo
ros. Kaliniai ir laisvi darbi
ninkai dirba 20 — 30 metrų 
po žeme, kasdami savo prie
šams karo medžiagas pa
sauliui pavergti. 

8 valandas traukinyj be
sėdint susitinki įvairių luo
mų ir pažiūrų keleivių. Taip 
pat ir jų kalbos įvairios. Ste 
bėtinas vienok keleivių at
virumas ir neapykanta ko
munistinei tvarkai. Atrodo, 
kad vokiečiai niekuomet ne-
pripras prie sovietinės tvar-

pesčiai, vargas, kapinės. 
Ant kito suolo sėdėjo ke

lį ūkininkai ir kalbėjosi apie 
šių metų duokles, kurių iš
tesėti jokiu būdu nebūsią 
galima, nes rudenį pritrūko 
sėklinių grūdų, neužteko ir 
trąšų, tad normų padidini
mas 15 nuošimčių esanti gry 
na nesąmonė. Naujakuriams 
esą duodama visokių leng
vatų, bet ir jie apleidžia sa
vo sklypus, grįžta atgal 
į miestą, iš kur atvyko, o 
seniems ūkininkams lieka 
nešti vis sunkesnė našta. 
Tiekimo įstaigų pareigūnai 
vis dažniau slankioja po kai
mus ir konfiskuoja paskuti
nį grūdų' maišą. Tokiomis 
priemonėmis sąmoningai ve
dama prie kolchozų. 

Kasmet auga neapdirbtos 

ferencijai, šiandien susiren 
ka 51-mą kartą su trimis 
nesutartais klausimais. 

Nesutarimai yra šiais 
klausimais: 

1. Rusija) pirma nori svar
styti Vokietijos nuginklavi
mą, o vakarai tą klausimą 
nori pastumti toliau. 

2. Rusija nori kalbėti tik 
apie Rusijos, JAV, Anglijos 
ir Prancūzijos kariškų jėgų' nieko nenutarė. Visi sutarė 
sumažinimą, o vakarai nori vienu klaAsimu: dar susi-
svarstyti visuotiną ir tarp- rinkti šiandien. 

"autiniai kontroliuojamą nu
siginklavimą. 

3. Rusija nori, kad minis
trai aptartų Atlanto pakto 
ir JAV Europos bazių klau
simą. Ji teigia, kad abu da
lykai yra dabartinio įsitem
pimo priežastis. Vakarai 
teigia, kad .šių klausimų 
svaretymas^n'^prlklauso ke
turių konferencijai, nes S. 
Rusija nėlra Atlanto pakto 
narys, 

šeštadienio posėdis buvo 
ilgas, bet abi pusės pakar
tojo tik savo tezes ir vėl 

~ i ^ * ? _ l Graikiją Turkiją jungia i paktą TEHERANAS, geg. 14. — 
Persijos ministeris pirmi
ninkas vakar susijaudinęs 
pranešė parlamente, kad 
Islamo fanatikų sekta pa
grasinusi jį nužudyti, jei jis 
pradėsiąs su anglais dery
bas dėl Anglo-Iranian ben
drovės turto nusavinimo. 
Kiti gandai praneša, kad 
atentatas jau buvęs, bet ne
pasisekęs. Jo pranešimas 
parlamento narių nesujau
dinęs. 

WASHINGTONAS, geg. j jūros pakto sudarymą, ta-
14. — Valstybės ir krašto čiau Izraeliui su arabų kraš-
apsaugos departamentai esą tais tebesant karo stovy, o 
nutarę siūlyti Graikiją ir | prancūzams su anglais ne-
Turkiją, įjungti į Atlanto! norint Ispanijos, tokio pak-
pakto narių šeimą. Abu 
kraštai jau seniai yra pap
rašę juos įjungti į Europos 

kos prie nuosavybės panai-'žemės plotai, tvirtina jau
kinimo ir priverstinų duok-! nesnysis ūkininkas. Štai, 
lių sistemos. 

Kolchoziniai ir sovchozi-
Meklenburgo provincijoj šį
met dirvonuoja 85,000 ha., 

niai išmislai jiems svetimi, j Brandenburgo provincijoj— 
Jie juos laiko aziatišku da- 60,000 ha, o Saksonijoje 
lyku. 

Sustojo traukinys mažo 
miestelio stotyje. Įlipo senu
kas su lagaminu. Ilgai ir 
liūdnai žiūrėjo pro langą, 
pagaliau prašneko apie sa
vo rūpesčius ir kelionefc 
tikslą. Senukas turėjo mies
tely kolonialin prekių krau
tuvę ir per ilgus metus už-

apie 45,000 ha. Naujieji įsa
kymai, liepia praplėsti aria
mos žemės plotą 15 nuošim
čių, esą nesąmonė, nes ūki
ninkai nepajėgia apdirbti 
pernykščių plotų. 

Auga skurdas kaimuose, 
bet kartu ir neapykanta 
prieš naują tvarką. Visame 
krašte subruzdo žemės ūkic 

Atominiai bandymai 
SEATTLE, geg. 14. — 

Čia davė spaudai pareiški
mą iš Pacifiko atominių 
ginklų bandymo laukų par
vykęs kongreso atominės e-

Paleis Fuchs 
LONDONAS, geg. 14. — 

Londono sekmadienio laik
raščiai skelbia kad bu s pa
leistas iš kalėjimo Rusijai 
atomines paslaptis patikė

to sudarymas darosi nega
limas. Galop, jo atsiradi
mas tik atneštų dvigubą 

gynimo sistemą* bet prieši- f gynybos organizaciją, kas 

nergijos komisijos narys j jęs K. Fuchs ir grąžintas 
Jackson, kuris ten buvo ko- i prie mokslinio darbo. Britų 

dirbo turtelį, kuris per ka-. žmonės, negelbsti areštai 
rą ir pinigines reformas žu
vo. [Dabar ištiko jį dar žiau
resnis smūeris. Apskrities 
Tarvbos isakvmu jo krau-

už "sabotažą". 
Staiga nutilo karštį paš

nekesiai. Pasirodė trys jau
ni uniformuoti liaudies po-

misijos stebėtojas. 
Atominių ginklų svarbiau 

si bandymai Eniwetok lau
kuose jau yra įvykę. Kada 
ir kas buvo bandoma — 
griežta paslaptis. Jis tik 
galėjo pasakyti, kad tie ban 
dymai parodė, jog atominių 
ginklų naudojimas sausu
mos kare jau yra realybė 
ir kad Amerikos atominiai 
ginklai dabar yra daug 
stipresni už pirmiau turė
tus. 

Bandymai taipgi parodę, 
kad atominių sprogimų su

karo žvalgyba esanti sura
dusi tokį būdą Fuchs sau
goti, kad jis niekada nebe
galės būti pavojingas kraš
to saugumui. K. Fuchs yra 
nuteistas kalėti 14 metų ir 
yra atsėdėjęs 14 mėnesių. 

r a tiek pavojingas, kad ga
lėtų mirtinai kenktį žmo-
gaus sveikatai. Todėl sau- v e n M ^ e n 7 V ^ 7 ^ 

Chicaga be pieno 
CHICAGO, geg. 14. — 

Chicagos gyventojai vakar 
pasiliko be pieno, nes pieno 
išvežiotojai ir pieninių tar
nautojai paskelbė streiką 
prieš keturius didžiuosius 
pieno produktų gamintojus. 
Solidarizuodamos su streiko 
paliestomis bendrovėmis, 
pieno neteikė ir kitos pieni
nės. 

Pienas buvo teikiamas 
tik ligoninėms, vaikų prie
glaudoms ir kariškoms įs
taigoms. Ginčas vyksta dėl 
atlyginimų ir darbo tvar
kos. 

Darbdaviai teigia, kad u-
nijos vykdo visuotiną strei
ką, o unijos sako, kad da
lis darbdavių paskelbė lo
kautą, nes streikas vyksta 
ne prieš visas bendroves. 

Kaip ten bebūtu, bet gy-

nosi Belgija, Olandija, Nor
vegija ir jDanija, kurios ne
benori naujų įsipareigojimų 
Viduržemio regione. 

Valstybės departamentas 

visą reikalą tik supainiotų. 
Tas sritis neseniai lankė 

JAV aviacijos sekretorius 
Finletter. Jo surinkti davi
niai nulėmė Turkijos ir 

net galvojo apie Viduržemio Graikijos įjungimą į Atlan
to paktą. Lauktį nebesą ga
lima ir todėl, kad karui iš
kilus Turkija pasiliktų ne
utrali, jei jos prašymas ne
būtų dabar patenkintas. 

RUSIJOS JĖGOS DIDĖJA 

Izraelis nemalonėje 
MASKVA geg. 14. — 

Maskvos "Pravda" skelbia, 
kad Izraelis sudarė su Tur
kija slaptą sutartį, nukreip
tą prieš Rusiją. Izraelis tai 
padaręs Amerikos įsakymu, 
nes dabartinė Izraelio vy
riausybė esanti visai parsi
davusi Amerikai, šiuo me
tu net visas Izraelio minis-

LONDONAS, geg. 14. — 
Dabar Rusija turintį 200 

divizijų (3 mil. vyrų), Ki
nijos kariuomenėje yra 2.5 
mil. karių, kiti satelitai a-
pie 1 mil. karių. Viso S. Ru
sijos įtakoje yra 6.5 mil. 

terių kabinetas esąs Ameri- į karių. Visi aktyvioj tarny-
koje. boj. 

sumos kariuomenė ir civi
linės apsaugos būriai gali vo. Ginčo sprendime tarpi

ninkauja meras Kennelly. 
pereiti tas vietas kuriose Į A t u J u o d a n t l a i k r a š t į j m . 
.vyko atominių gmklų spro- § i n a 5 l e m i a m a g posėdis dar 
girnai. Šitas patyrimas duo-

tuvė suvalstybinta ir su vi- \ licininkai patikrinti pasus 
su inventorium perduota vai ir stambesnį bacražą. Mums 
stybinio "Konsumo" valdy- vakariečiams jokių pastabų 
bai. Apie atlyginimą dar ne- nepadarė, bet sustojo prie 3 
nuspręsta, bet io gyvenimas , jaunų vyrukų, atvdžiai tik* 
sugriautas ir jis senatvėje rino pasus, klausinėjo kur 
nekaltai pateko į varerą, ne- • važiuoja kuriam tikslui, 
tekęs duonos ir darbo. Se-jkur ir ką dirba. Jaunikliai 
nelis dabar važiavo pas sū- į teisinosi vykstą darban tek-

keltas radio aktyvumas nė- da progą panaudoti atomi
nius ginklus pačiame fronte, 

licijoj arba vyktį į uranijaus 
kasyklas prie Čekoslovaki
jos sienos. Toks esąs jaunų 

nų jieškoti paramos ir pas
togės. 

Kalbant apie liūdną atei
tį, atsiveria kitas vaizdas. 
Prašneko apysenė moteris, 

stinės fabrike kuriam tai 
Saksonijos mieste, bet poli
cininkai juos išlaipino. Anot 
vietinių keleivių, jie turės 
atsidurti arba liaudies po> 

nebuvo pasibaigęs. 

Jau senokai kalbama, kad j S$jlin(J ifllflkiH Korėjoj© 
Amerikos tyrimų laborato- - « «%«%,«% • - • -
rijos yra pagaminusios ato- J netfiKO UI leKlUVŲ 

bedarbių likimas. miniu* artilerijos sviedi-Į WASHINGTONAS, geg. 
Po šio įvykio kalbos nius. Po paskutinių b a n d y - | l 4 _ N u Q K o r ^ j o s k a r Q 

nutilo. Susimąstė keleiviai j mU paaiškėję, kad juo s bus j p r a d ž i o s sąjungininkai ko-
apie savo pačių likimą. Va- galima naudoti kaip taktinį, ^ v e i k s m u o s e y r a n e t e k e 
karuose saulutei leidos. D i - l s a ^ u m o s kariuomenes gink 2 2 2 1 § k t u v ų D a l i s jų sugrį 
delis raudonas kamuolys •* 
pasislėpė už miško ir auk
so spalvomis nudažė medžių 

KALENDORIUS 
Gegužės 14 d.: šv. Boni-

virsūnes. Įspūdingas gam- facas. Senovės: Gintaras ir 
tos vaizdas sukėlė mūsų &r- Milda. 
dyse tylią maldą: Duok, 
Dieve, ex occidente lucem 
et pacem! 

žo į savo bazes, bet buvo 
nepataisomai sužaloti. 

Iki gegužės 9 d. tikrai su
naikinti 149 priešo lėktu
vai, manomai sunaikinti 27 
ir sužaloti 167. Iš jų 139 Gegužėls 15 d.: šv. Sofija. 

Lietuvos steigiamojo seimo!buvo pagauti žemėje, o kiti 
susirinkimo diena. ' ore. 

NAUJAUSIU 2INIU SANTRAUKA 
—Vokiečių spauda praneša, kad rugsėjo mėn. pasitrauks 

JAV aukštasis komisaras McCloy. Jo įpėdiniu minimas 
JAV ambasadorius Belgijoje. 

—Airijai nutraukta Marshalio plano pagalba, nes šis 
kraštas tos pagalbos nebesąs reikalingas. 

—Nusibodęs ir niekad neišsipildąs gandas: D. Ache-
son pasitrauksią^ šią vasarą ir jį pakeisiąs J. Foster 
Dulles. 

—Gen. G. MarshalI savo liudijimą senato komisijoms 
tęs dar ir šiandien. Tai jau bus šešta jo liudijimo diena. 
Po jo ateis liudyti jungtinio štabo viršininkas gen. Brad-
ley. 

—Gen. Marshallas užsiminė kongreso komisijoms, kad 
gen. MacArthuras nuo 1945 m. keturius kartus buvo kvie
čiamas parvykti namo dalyvauti jo garbei numatytose 
iškTmėse, bet kiekvieną kartą atsisakė. 

—Šiais metais Indija jau yra gavusi iš Amerikos 411,-
000 tonų grūdų, tačiau Indijos premjeras parlamente apie 
tai nieko nepranešė. J i s betgi pasiskubino pranešti, kad 
Rusija sutiko parduoti už pinigus 50,000 tonų kviečių. 
Sovietų ambasada tą įvykį labai išnaudojo savo propo-
gandai badaujančių indų tarpe. 

—Sunkiai serga Krokuvos arkivyskupas kardinolas 
Sapieha. Tai paskutinis laisvas kardinolas už geležinės 
uždangos. Varšuvos arkivyskupas Višinskis šiuo metu 
lankosi Romoje. 

—Eisenhoverio kariuomenei Europoje Kanada pirmai 
pradžiai rengiasi pasiųsti 10,000 vyrų. Jie visi bus sava
noriai ir jų verbavimas jau prasidėjęs. 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, IUBD90H ] PU-madiettU, geg. 14, 1951 

TŪKSTANTIS BE TRUPUČIO 
PHILADELPHIA, Pa. — i merikiečius, nes jie pagelbe-

I tremtinių suruoštą globė-1 darni jaučia tik malonumą. 
Šokių metu buvo galima 

pasiklausyti įvairių pokal
bius. k 'Jeigu reikia, duokite, 

Hali patalpose art i tūkstan- j nors ir šimtui padarysiu do-
čio svečia (apie 960). Pa-; kumentus, lai vyksta čia, 
sisveikine su pažįstamais ir j džiaugsimės ir vargsime kar 

jams ir geradariams pagerb
ti pobūvį (balandžio 29 d.) 
susirinkjo sugužėjo Town 

išsiskirstę prie gražiai pa
dengtų staliukų išklausė 
kun. dr. Končiaus skaitytą 
invokaciją ir jungtinio okte
to sugiedotą amerikiečių him 
ną. Tremtinių vardu padė
kos žodį tarė draugijos pir
mininkas K. Cikotas. "Kiek
vienas iš mūsų šiandien tu
rime daug ką pasakyti, ta
čiau leiskime kalbėti ne lu

tu, "kalbėjo vienas. Arba: 
"Tokio priėmiiSo dar niekad 
nemačiau. "Kitur gi, ameri
kietis, prispyrės tremtinį 
prie sienos, jam siūlS nese
niai pirktos vilos raktus. 

Tremtinių Draugijos val
dybai ir pobūvio komisijai 
paaukojus nepaprastai daug 
darbo ir rūpesčių, rezulta
tai gavosi kuo puikiausi. Pa-

poms, bet širdims", pabre- j sibaigus laikui, svečiai dai-
žė baigdamas ir kviesdamas nuodami ir besibučiuodami 
atsistojimu pagerbti Sibire, skirstėsi namo. 
partizanų eilėse ar tremties! Šisai pobūvis Philadel-
kelyje žuvusius brolius ir se | phios lietuvių tarpe pradėjo 
ses lietuvius. Įteikus globė-1 visai naują gyvenimo laiko-
jams ir geradariams pažy-, tarpį. Užmiršti ir mažiausi 
mejimus ir garbės ženkle-' nesusipratimai, palaidoti 
liūs, išklausius gerbiamų sve bet kokie skirtumai tarp se- I Į** , P8^1 ? S ! ^ ST 
čių kun. Končiaus, Philadel- ; nųjų ir naujųjų ateivių, su-
phios arkivyskupijos emigra | klestėjusi tarpusavio meilė. 

BĖGA PIETŲ U N K IStverme yra dorybes pagrin
das. r-B. Balzac 

Užsisakykite "Draugę" 

Du jauni korėjiečiai sėdi ant vežimo, kuris prikrautas įvairiausių 
šeimos daiktų, ir bėga nuo raudonųjų siaubo. (INS) 

cinio komiteto pirmininko ir 
kun. Valančiūno, praminto 
4 'tremtinių tėvu", žodžių, o-
ficialioji dalis baigta Tau
tos himnu. 

Po vakarienės prasidėjo 
meninė dalis, čia dainavo 
philadelphiečių pamėgtį ok
tetai, šoko "Ateities" klubo 
ir Modzeliausko grupių šo
kėjai, pasirodė Karalienės 
paruošta vaikų grupė. Ta
čiau centriniu punktu buvo 
operos solistė Juzė Augaity-
te, kuri itin stipriai patrau
kė visus klausytojus. Reikia 
stebėtis, kad jos dainavimo 
atydžiai klausėsi visį susi
rinkusieji, nors iki tol ramy
bės buvo pasigendama. Pa
baigoje žodį tarė advokatas 
čeledinas, tremtinius kvies
damas be varžymosi visais 
reikalais, kur reikia pagal
bos, kreiptis į senuosius a-

Kol dar gyvuos šio pobūvio 
nuotaikos, labai palanki dir
va Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės PhiladeJphijoje kū 
rimo pradžiai. Reikia tikė
tis, kad šias sąlygas vietos 
energingesni visuomeninin
kai pradės tinkamai panado-
ti. 

DR. VASILIAUSKĄ 
IŠLEIDUS 

Šiomis dienomis Philadel-
phią paliko dr. Vasiliauskas, 
išvykimas dirbtjį mokytojo 
darbą amerikiečių mokyklo
je. Dr. Vasiliausko netekimą 

Jurgio parapijos vardu bū
tų įtaisytas vienas kamba
rys. 

Po pamaldų buvo skani 
vakarienė; o po to šaunus 
koncertas, kurio programą 
išpildė akademikės, vadovau 
jant seselei M. Bernardai, 
orkestro vedėjui Volker Mar 
schallui ir piano akompanis-
tei Audrey Herber t 

Per visą seimą ir per kon
certą darbavosi fotografas 
Melas. Jis nuolat ėmė pa
veikslus ir sakė, kad su
darysiąs krutamus paveiks
lus ir progaį pasitaikius pa
rodysiąs. 

Seime buvo delegatų ir de 

NAUJA KNYGA 
VAIKAMS 

GfiL IŲ GRAŽIOJ 
PIRKITE IS GU2AUSKŲ 

Beverly Hills Florai Co 
0901 8. Wentworth A m 

STewfurt 8-2454 
t rCdson 2-2224 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT-
KACAI, hlITMAT, LOVOS IK 

VAIKŲ BALDAI. 

Didžlanslas Pasirinkimą* 
HA2IAUSIOS KAINOS 
Lengviausi UaaokeJlmaL 

Baldai Padaromi 
Pacai Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

5224 SO. BALSTED ST. 
TeL Tlotory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
TeL LAfayette S-S17J 

CHICAGO. ILL. 

ypač stipriai pajus "Atei- legačių 262, atstovavo 132 
t ies" klubas, kuriam jis pa- draugijas. 
skutimais metais labai e-1 A u k U sudėta naujai ata-
nergingai pirmininkavo, ati
duodamas visą savo laiką. 
Dr. Vasiliausko pastangom 
buvo suorganizuotas ir Litua 
nis tikos Institutas. 

—Vytautas Seirijis 

tybai daugiau $18,000.00. 
" ~ U » G. 

96 pusi. Kaina $1.10 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2834 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

Gausingas ir sėkmingas seimas 
CHICAGO, UI. — Šv. Ka- j kalba. Žiliene sveikino šv. 

zimiero Akademijos Rėme- Teresės dr-jos vardu. J i pa
jų dr-jos seimas, įvykęs ge- reiškė, kad minima dr-ja be 
gūžes 6 d. akademijos au- ^nuošimčių paskolins 1,000 

žuvo nepaprastas 
darbininkas 

Neseniai Bordeux uoste 

——— 

Užsisakykite n 

T r T T T T T X Y T r T T T X X X X X X l l l I X X > 

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

ditorijoj, buvo gausingas de 
legatais, svečiais ir taipgi 
sėkmingas tvarka, gerais 
nutarimais ir stambiomis 
a u k o m i s . 

Seimas prasidėjo po pa
maldų. Pačioj pradžioj nu
tarta, kad seimui vadovautų 

dolerių. 
Akademijos dabartinės 

mokines nuo visų skyrių 
sveikino ir įteikė $3,600.00. 

I š Labdar ių pr i eg laudos 
atėjo $200.00. 

Po to pasakė sveikinan
čias kalbeles Stasys Pieža, 
Herald-American dienraščio 

tragiškai žuvo uosto darbi-! * g « į ! ;°t? r* , l ia ) 

. , ,. , . specialybe ve#-
ninku kapelionas „kunigas I ̂ ^ Vteo rftfln 
darbininkas" Favereau. šio 
darbo žmonių draugo žuvi
mas giliai sujaudino vietos 
visuomenę, žuvusiam kuni
gui pagarbą išreiškė net ko
munistų laikraštis. 

nuotraukos. Mo
derniškai {rengta 
su 11oll jTvood š vie-

414 WESf 68 ST. 
TeL: EN 4-5888 

EN 4-5840 
1X111111^^1111X111X11X1X11 

Baikite savo kančias 

artnrltls, reumatizmo, 
raumenų Įtampa, koečjlmą «u 
įlomis slaptomis formulėm!*, ku
rio* SJo Ii kartos Ikare* . SudStla 
terynų ioltu, datig^te Ju yra re
tus ir brangio*. 

nuo reumatizmo, arthrltta bei 
lumbago daugelio dėkingų Žmo
nių. 

Z-G JSOIJIJ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata telkia g r e i t o s rezulta
tas skilvio ligose. Plaktai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja 

STANĮ S Analgeslo SALVE — 
(fl .00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatas. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose Ir Wieboldt krautuvėse. 

Z. 6. STANIS COMPANY 
2822 ARCHEK AVE. 

Chicago 8, 111. Dept. D. 

6TATYBAI IB NAMŲ 
PATAISYMAMS 

P r i s t a t o m e 
VISOKIŲ KCfilŲ 

Medgiagą! 
CARR MOODY 

LUMBER CO, 
STASYS LITWINAS, Prez. 
8039 SO. HALSTED ST. 

Tel Vlctory 2-1272 
APKAINAVIMA ir PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RaStine atidaryta kasdien nuo 8 vaL 
ryto iki 6 vai. vaK. ir Šeštadieniai* 

iki 8 vai. vak. 

Tel.: ofiso VI.7-0600, rez. FR.6-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-Califirnia Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius. ^ ^ ^ ^ 

DR. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnėl 
Tel.: P l l l m a n 5-8277 

VALANDOS:: pagal susitarimą 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

,„„,,,, , , - DEIMANTŲ, 
»\m LAIKRODŽIŲ 

' \ A mANG^NYBIŲ 
SIDABRINIU 

INDŲ. 
SIENINIU 

LAIKRODŽIŲ, 
RADIO IR 

TELEVIZIJOM 
APARATŲ, 

IR KT. PREKIŲ 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
Jobu A. Kasu Duodama i metu 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
TeL L A f a y e t t e 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelrj 
Krautuvė Brighton Parke 

JsteiKt* 1»16 metalą 

Tel.: Ofiso PR.6-6446 rez.HE.4-3150 

DR. F. C. WINSKONAS 
GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

2426 W e s t Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir žeštąd. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso WA.8-3O60, rez.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. šeš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Itezid.: 10838 So. Wabash Ave. 

Tel.: Ofiso YA.7-5557 rez.RK.7-4966 

> DR. FRANK C. KWMN 
(KVlKCtNSKAS) 

GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA.: Kasdien nuo U 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

Ofiso telefonas VIrginia 7-1886 

DR. AL. RAčKUS 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

4204 Arcfaer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso telefonas GRovehill 6-4020 
Rezidencijos telef. H1111 op 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
, . (JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAL.: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez.PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršmineti telefonai 

saukite: MIdivay 3-0001 

^ 
= 

visa Centro valdyba. Todėl 
seimo vedėja buvo A. Nau- , Tstorius, kun. Vaškas ir 
sediene ir rast. V. Galnaite. | k u n - C m i k a f> J e ^ M

T
a r i į ° -

nų vardu; J. Stockus Laetu-
vos Vyčių vardu; Knights 
of Columbus, Mundelein sky 

Akademijos kapelionas kun. 
S. Valuckas sukalbėjo mal
da. 

Sesija prasidėjo vaikučių ; r i u s> * t e i k ė $500°-
sveikinimais iš įvairių pa- Prelatas B. Urba, šv. Jur-
rapijų ir aukų įteikimu. gio parapijos klebonas, įtei-

Svč. Panelės Gimimo par. 
įteikė $775.00; Nekalto Pra
sidėjimo par. 750.00; Šv. Jur 
gio par. 725.00; Visų Šven
tųjų par. 300.00; šv. Kry
žiaus par. 255; Aušros Var
tų par. 200.00; Dievo Ap
vaizdos par- 200.00; Šv. Juo
zapo par. 100.00; šv. Anta
no par. 100.00; šv. Petro 
ir Povilo par. 50.00; Šv. My
kolo par. 15.00. 

Iš New Mexico parapijos, 
kur seselės kazimirietės mo 
kytojauja, tos parapijos kle
bonas atsiuntė 600.00. 

Ašmenskų šeimyna 100.00. 
Sn mažesnėmis aukomis 

pasirod© J. D i m š a ir Prose- no . O j o s d idž iaus ias prašy-
viciai . K a l b ė j o kun. Mali
n a u s k a s , Šv . K a z i m i e r o A-
kademijos kapeliono padė
jėjas. 

Antroji sesija prasidėjo 

kė $100.00. 
Antanas Phillips, laidotu

vių direktorius, į amžinus 
narius įrašė ir šimtinę įmo
kėjo už savo mirusią mo
tinėlę. 

Labdaringosios Sąjungos 
Centro vardu sveikino Cibu) 
skis. 

Adv. J. Grish prisiuntė 
sveikinimą ir $100.00. 

J. Mozeris, District Sa-
vings and I>oan Bendrovės 
vedėjas, prisiuntė sveikini
mą ir $1,000.00. 

Po to buvo pakviesta kal
bėti Motinėlė M. Juozapa. 
Savo kalba ji visus sujaudi

ni as buvo paskolos be nuo
šimčių, kambarių įrengimas 
parapijų, draugijų, šeimų^ 
bei paskirų asmenų vardais. 

Po jos kalbos atsiliepė pre 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo a t e i t į . . . 
Standard yra stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 

Federal Savings & Loan Insurance Corporatiiu bei Federai Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue,, kampas Sacramento Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

JUSTTN MACKIEVVICH prezidentas 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 po pietų 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vakare 
Trečiadieniais visai neatidaroma 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 re*. Ml.3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYpYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Aveane 
(antras aukštas.) 

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

Kmerg. Tel. Klklzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave,, Chicago, 111. 
TeL LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. Summit 1580 
VAL.: penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 3:30 iki € vai. vak. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49M» Court, Cicero 
VAL.: an t r . , ke tv r . 10-12, 2-6, 7-9 p p . 

penkt. 3 — 6, 7 — 9p.p. 
3147 S. jHalsted S t , Chicago 

VAL.: p i rm. , t r eč . , šešt . 3 — 8 p .p . 
penkt. 10 — 12 ryte 

TeL: Ofiso CA.6-0257, rez.PK.6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
llezid. 6600 S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 
Tel.: Ofiso VI.7-6583, rez.RE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

šeštad. "\ik" nuo 1—3 vai. popiet. 
Itezid. 3241 W. 66TH PLAC*; 

DR. VAITUSH. Opt. 
(UETLVIS) 

Tel.: OfisoPIt.6-3838, rez. VI.7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDįYTOJAS IR C H I R U R G A S 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 I Tel.: Ofteo~RK.3-9000, rez. OL.2-1381 

Mano 30 metų praktikavimas 
yra jums garantija 

Palengvina akių įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama į 
mokyklos vaikus. 

KliKIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU 1 NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bų akinių. • 

Kainos pigesnės kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1373 
VAL,.: n u o 10:30 ry to iki 7:30 vak . 
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal su-
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTASl 

VALANUOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

Tel. YArds 7-7772 

# 

^ 

kapeliono kun. S. Valucko latas B. Urba ir "pareiškė, 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE ČIA ĮSIGYTI IR NAUJĄ AUTOMOBILI. 

MILDA BUICK 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Vincas Paiednis ir Antanas Bačkys 

907 West 35th Street, Chicago, III. Telefonas — LAfayette 3 • 2022 
«*s: 

iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 
trečiad. ir sekmad. uždaryta. 
Telefonas: REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 
TeL: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tOs gatv.) 

VAL.: 1—4 ir 6:30—^8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Ręg. 3247 S. EMERALD AVE. 

Tel.: Ofiso HE.4-584&, refc.HE.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su

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

Tel.: Ofiso HE.4-2123, T*z.C0.4-S364 

DR. V. P. TUMASONtS 
GYDįYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 Scut.h \Vestern Avenue 
VAL.: kasdien 2—4 p.p. ir 6—S vak. 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
sekmadieniais uždaryta. 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1-5 ir %-2> pirmad., trečiad. ir 
penktad. Kitu laiku pagal susitarimą 

ftez. 1635 S. 48TH CT.. CICERO 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKrv SPI^CIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1;30—8 v.v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 5 vai. vak. 
CAnal 6-0523. I'latt Bldg. 

DR. SELMA L SODEIKA 
OPTOMETRISTE 

Priėmimo valandos pagal sutartį 
Trečiadieniais uždaryta. 
5842 So. Kedzie Ave. 
Tel. PRospect 6-2635 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metu imtyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 

3401 So. Halsted Street 
Kampas 34th Street 

^ 
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D R A U G A S 
THE MTHl'AMAN DAILY FRIEND 

1334 S. Oak le j A ve., Chicago 8, III: Trt . Vlrtfnta 7-8*140; 7-11641; 7-6643 
icnt«»r#a a* Spc-onn-Oia-* Mattar Marr.u *... . »» - at Chloa^o, f 11 InoIs 

l 'nder th« Act of Maroh i , 1879. 

M f m W o f theOathol ie Pr«as Aas'n 
Publiahed daily, except Sunlaya, 

by the 
Ll thuanlan Catholic Presą Society. 

PRENUMERATA: Metama 
ChicagroJ ir CJceroj $8.00 
Ki tur JAV | r Kanadoje $7.00 
IT i a 1 b n y j e $10.00 

SUBSCRIPTION RATES: 
$7.00 per year outaide of Chleago 
$8.00 per year in Chleago & Cicero 
$7.00 per year tu Canada. 
Koreiffn $10.00 per year. 

M mete 
$4.60 
$4.00 
$6.60 

8 men. 
$2.60 
$2.86 
$2.90 

1 m8n. 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Redakcija atraipanlua taiso aavo nuožiūra. Neaunaudotų straipsniu ne-
aaugo. Juoa grąžina tik 1S anksto suaitarua. Redakcija už akelbimy turi
ni neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

JAV politika Azijoj 
PRAEITIES KLAIDOS / 

Gen. Marshallo, krašto apsaugos sekretoriaus, išklau
sinėjimai senato komisijose ryšium su gen. MacArthuro 
mestais kaltinimais vyriausybei, naujų dalykų atskleidžia 
iš užsienių reikalų politikos. Kaikurie ir seni dalykai pa
kartojami. Bet ir tai yra naudinga, nes jie kartojami nau

j o j e šviesoje ir duoda pilnesnį vaizdą apie Tolimųjų 
Rytų būklę. 

Patsai gen. Marshallas yra gana glaudžiai surištas 
su Tolimųjų Ry'ų reikalais. Šiuo metu jis yra krašto ap
saugos sekretorius, kuriam negali nerūpėti karas Ko
rėjoj ir Kinijos vaidmuo jame. Nereikia užmiršti ir to, 
kad jisai buvo ir valstybei sekretorium. Bet svarbiau
siai, kad tas pats gen. Marshallas tuoj po antrojo pa
saulio karo buvo pasiųstas į Kiniją ypatingai misijai: 
bandyti sujungti du tikrai nesujungiamus elementus — 
nacionalistus su komunistais. Toji nelemtoji misija pa
dare nepaprastai daug nuostolių. Ji bandyta vykdyti kaip 
tik tuo metu, kuomet teisėtai nacionalistų valdžiai gerai 
sekėsi kariauti su sovietų remiamais komunistiniais ban
ditais. Apjungimo neįvyko ir negalėjo įvykti. Nacionalis
tams buvo atšaukta Amerikos pagalba, užduodant jiems 
ne vien tik medžiaginį, bet ir moralinį smūgį. Komu
nistai, po to gavę dar stipresnę sovietų paramą, visą Ki
niją okupavo. To tikrai nebūtų įvykę, jei Marshallas būtų 
buvę s pasiųstas Kinijon ne apjungimo žygį daryti, bet 
teisetajai krašto vyriausybei — nacionalistams padėti, 
daugiau paramos jiems, suteikti. Jei tada Kinija būtų 
buvusi išgelbėta nuo komunistų, ir Korėjos karo nebūtųj 
įvykę. 

KAS KALTAS? 

Bet. ar del to gen. Marshallą tiesioginiu būdu ga
lima kaltinti, į tą klausimą tik ateitis tegalės atsakyti. 
Tais laikais visa atmosfera valstybės departamente ir 
visoj vyriausybėj buvo pusėtinai miglota. Vėliau išryškė
jo, kad Azijos reikalams paskirti "ekspertai" visą Jung
tinių Valstybių politiką kreipė komunistų pusėn. Ir John 
Caster Vincent ir Owen Lattimore mūsų politiką Toli
muose Rytuose tempė ant komunistinio kurpalio. Tuo 
metu ir Alger Hiss buvo augštas pareigūnas valstybes 
departamente. Jo žodis nemažą reikšmę turėjo. Dabar, 
kaip žinom, Hiss sėdi kalėjime dėl to, kad jis, tikrai bu
vęs komunistų partijos narys, teismui melavo prie tos 
partijos nepriklausęs. Kaip komunistas, suprantama, jis 
Kinijos komunistų dūdon pūtė. Šitokiais "ekspertais" ap-
sistačiusi vyriausybė turėjo suklupti. Suklupo ir jos spe
cialusis ambasadorius Kinijon gen. Marshalas, ištikimai 
paklusęs "ekspertų" patarimams. 

Už šias klaidas šiandien Amerika turi brangiai mo
kėti. Joms atitaisyti reiks daug laiko skirti ir daug turto 
išeikvoti. Neužmirškime vieno labai aiškaus dalyko: kol 
komunistai pasiliks Kinijoj, tol visaį Azijai grę s didelį pa
vojai netekti laisvės. Nuo tų pavojų niekuomet nebus 
laisva ir Amerika. Todėl Amerikos visuomenė ir pa
krypo pritarti gen. MacArthuro planams padidintomis jė
gomis kovoti prieš komunizmą Tolimuose Rytuose ir visur 
kitur. 

Bandymas įtarti Vatikaną 
"The Chicago Tribūne" vienu savo vedamuoju straips

niu bando įtarti Vatikaną kišantis į Jungtinių Valstybių 
vidaus politikos reikalus. Tą įtarimą remia Vatikano dien
raščio "L'Osservatore Romano" pareiškimu Korėjos karo 
reikalu. 

Šis dienraštis, tiesa, įdėjo rasinį, kuriuo Jungt. Valst. 
ginče su gen. MacArthuru palankiau atsiliepė apie prez. 
Trumano nusistatymą neplėsti karą toliau, bet jį lokali
zuoti Korėjoj. Tačiau tai tik buvo vieno atskiro to dien
raščio kolumnisto nuomonė, bet ne viso laikraščio re
dakcijos kolektyvo ir tuo labiau ne Vatikano nusistaty
mo pareiškimas. 

Šventasis Sostas, supranta, kaip visuomet, taip ir 
dabar stovi už taiką. Bet jis stovi už taiką ne bet kokia 
kaina. Jau daug kartų esame girdėję iš Vatikano balsą, 
šaukiantį atsteigtį pasaulyje teisingą ir pastovią taiką. 
Ne kitokios taikos Vatikanas trokšta ir Korėjai, kaip tik 
tokios, kuri garantuotų žmonėms laisvą ir nepriklausomą 
gyvenimą, su visomis reikalingomis teisėmis dvasinei ir 
medžiaginei gerovei ugdyti. 

KARALIUS IR NAUJA KARALIENE 

Rubikonas peržengtas 
V. VAITIEKŪNAS 

Rubikono upė senovėje su 
dar§ sieną tarp Italijos ir 
Galijos, kurioje Romos vie
tininku buvo garsusis karo 
vadas Cezaris. Pajutęs, kad 
jo valdžios bendrininkas 
Pompeįjus senate prieš jį 

intriguoja, Cezaris pasiryžo 
su kariuomene užim.i Ro
mą. Tačiau, priėjęs Rubiko
ną, ilgai svarstė. 49 metais 
prieš Kristų Rubikonas bu
vo peržengtas. Cezaris lai
mėjo. Užėmė Romą ir buvo 
paskelbtas imperatorium. 
Nuo tada žmonių kalboj, no 
rint pabrėžti kurio pasiry
žimo ar nutarimo neatšau-
kiamumą, ar didelio užsimo 
jimo vykdymo«pradžią, į-

p r a s t a ^ k y t i 4 R u b i k o n a s , _ e g nereikalingų stabdžių 
peržengta* atskt po Jfa» b a n k n o t a i s Bet užtat ji, tuo teisingu vieškeliu ko vei-

svarstymo pradėtas neatsau ; n 

Egipto karalius Farouk'as ir jo 17 metų žmona Narrimanl Sadek 
(INS) 

SILPNOS ŠVENTĖS 
Humoreska 

VIKTORAS KLAPATAUSKAS, Philadelphia, Pa. 

Kad tai man taip būtų nepavykę, aš tylėčiau! Bet kad mano 
mielam kūmui Kamuoliukui taip jau nenusidavė tos šventės: mat 
jisai yra griežtas nusistovėjusių papročių gerbėjas, todėl visai su
prantama, kad aš turiu apeliuoti j geraširdžių jausmus, ir tą jo 
nusidejavimą patiekiu taip, kaip man buvo nupasakotas: 

"Būdamas anoj pusėj marių turėjau kitokią nuomonę apie 
Velykų šventimą Amerikoj, atseit, apie dasivalgymą ar persival
gymą nebuvo nei užsiminta tarp manęs ir prisiegėlės Barbutes, 
nes iš gaunamų, nuo devintos eilės tetulės, paketėlių turinio nesu
griaunamai įsitikinau, kad kelnių diržą galima nesivežti į Ame-
įiką, nes pilvą nebus įmanoma įveržti, o jau per šventes diržas ga
li tik trugdyti, jei besisvečiuodamas norėsi atsargai nors vieną 
l.aršelį virš normos įgrūsti į dypiškus vidurius. 

Per praėjusias Velykas pasitvirtino, jog diržą vežtis į Ame
riką nereikia, ir jį padovanojau vienam tėvynainiui, kuriam dėl 
sužieduotinės konstrukcijos-mat emigracijos daktarai negali pri
eiti vienodos nuomonės-dešinė ar kairė jos koja yra porą colių 
trumpesnė-atidėjo įvažiavimą į Ameriką iki po sekančio karo. 
Tada aš jam sakau: 

kiamas žygis. 

Istorines reikšmes 
nutarimas 

1951 m. balandžio 10 d. 
ALT vykdomasis komitetas 
padarei lietuvių tautaį isto
rinės reikšmes nutarimą: 
pritarė Amerikos lietuvių 
bendruomenes organų suda
rymui ir pakvietė organiza
cinio komiteto branduolį. 
Tuo istoriniu ALT nutarimu 
Amerikos lietuvių bendruo
menes organizacijos sudary 
mo kelyje peržengtas Rubi
konas. Neatšaukiamai pra
dėtas didysis Amerikos lie-
tuviv gyvenime žygis jų lie
tuvybei ugdyti ir išlaikyti. 
Be abejojimo lengvabūdiška 
būtų išleisti iš akių tuos sun 
kūmus, su kuriais susitiks 
ir organizacinis Icomltetas 

ir visi bendruomenės orga-

tis, kad lietuvio vaikai tu
rėtų savo tautinės dvasios 
židinių, kad juos neglusintų 
svetimoji aplinka. Amerikos 
lietuvių, pirmoj eilėj jauni
mo, tautinės dvasios išlaiky 
mas, štai, bendruomenės va
dovybės tikslas ir uždavinys. 
Kas šių dalykų nelaikytų di 
džiausios reikšmės kiekvie
nam protingam lietuviui, be 
liktų patikrinti jo tautinę 
temperatūrą. 

Demokratiniu būdu 

Niekam nekyla abejojimo, 
kad bendruomenės vadovy
bė turį būti sudaryta demo
kratiniu būdu. Visai taik
liai-VLIK-o pirmininkas Kru 
pavietus viena proga yra 

nurodęs, kad bendruomenės 
"organai turi būti lietuviš
ki ir demokratiški, demo-

• kratiški savo esme, savo 
nai Kaikunų nepalankumas, s t m k t u r a i r s a v o m e t o d a i s " . 

— Atsikabyk tu nuo jos ir plauk vienas, nes ji jug ne drus
ka, kad negalėtumei be jos gyventi! 

— Ne druska tai ne druska, bet jau saldi tai kaip cukraus 
inaišas, ar net kaip visas cukraus fabrikas; ir būdas kaip vėjelis 

kiau patraukti visiems A- švelnus, ir lipšni kaip medaus korys; todėl neatsikabysiu, nors 
merikos lietuviams. Vieny- tektų ir atominės bombos smoko paragauti 
beje lietuvybės gyvybe! Vie
nybėje lietuvybės ateitis! 

Malda fabrike 

Kada jis jau tokius argumentus paklojo, tai buvo neverta 
ginčytis, nors man ir nižtelėjo prasitarti, kad tai, vyreli, yra tik 
miglos, o su laiku iš to išeis tik guzai ir kibikštys! Kad ir maniš
kė prieš šliubą buvo saldi, lipšni, o būdo-kaip prancūziškas vy
nas! O deja, tuoj po šliubo, tą pat dieną, visą namų valdžią pa-

Rochestery 300 miesto rū-1 sigrobė sau, samagono bravarą į rupius miltus sudaužė šukės 
bų fabriko darbininkų nese- j lėkščių, kurias į mano plikę suskaldė, tai net į devinkvoldžio si-
niai pradėjo visi drauge kai- jono sterblę nesutilptų, o savo nuomonę neturėjau teisės nei per 
bėti Rožančių už pasaulio išpažintį kunigui pareikšti! Nemanykite, kad noriu atkalbėti nuo 
taika ir už Rusijos atsiver- ženybų. Niekuomet! Agituoti ar meluoti jau nesugebu! Bet, kad 
tima Rožančius kalbpmas visam gyvenimui neliktum alkanas kaip sliekas; kad nereiktų pa-
vienoie masinu salėje, kurio s a kyti sudiev barščiams su skilandžiu, kleckams su spirgučiais 
ie vra pastatyta Fatimos i r k i t o m s patrovoms, tai privalai ženytis! Bet tik, vyreli, nelysk 
* y M t'nn qtatula ! s t*magalviškai po žmonos pantapliu! Užtenka jau esamų kanki

nių! Dabar jau yra švyturiai-Atlanto, Keturių laisvių ir kitos 
chartos! — tai ir laikykis diplomatų išbandytos taktikos: nus
tatyti aiškią paralelę, kaip Korėjo 38-ji, ir kad už jos nei colio 
toliau! Gauti iš piršlio tvirtą garantiją, kad jo peršamoji nepa-

Pastaruoju metu į Vokieti grobs visą namų valdžią į savo rankas. O ir verta iš piršlio suži-
prasimušė ukrainiečių noti, kaip jo peršamoji skaldo lėkštes, ar atominės energijos pa

galba, ar vyro plikės pagalba. Tada yra laiko pasirengti tam siur
prizui. 

Prasiveržė partizanai 

ją 
pogrindžio or-jos UPA ryši 
ninkai, kurie atnešė svar 
bios medžiagos apie partiza 
ninį sąjūdį Ukrainoje ir ki 
tuose kraštuose. Su jų žy 

kaikurių ramybės ir pato 
gumų pomėgis, kaikurių kas 
dieninių rūpesčių sukeltas 
nuovargis, kaikurių savanau 
diškumas, kaikurių ambici
jos ir pavydas — tai vis ne-
pigiaj įveikiamos kliūtys. Ta 
čiau mes turime pagrindo 
laukti, kad organizacinio ko 
miteto vieningomis pastan
gomis ir visų lietuvių nuo
širdžia talka visi sunkumai 
bus įveikti. 

Tai reiškia, kad bendruome
nės vadovybės sudaryme tu
ri lygias teises visi tam tik
ro amžiaus lietuviai, išsky
rus tuos, kurie kenkia lie
tuvių tautai. Nesvarbu, se
nas ar naujas Amerikos lie
tuvis. Ir būtų nusikalsta de 
mokratineį bendruomenės 
santvarkai, jei bendruome
nės vadovybės sudarymą 
mėgintų pasisavinti tik kai-
Jcurios lietuvių draugijos ar 
grupės. Bendruomenės va
dovybė turj atstovauti vi
siems šio krašto lietuviams. 

Prisipažįstu, kad tik per praeitų Velykų šventes visos lėkš
tės išliko sveikos. Dar nepaaiškėjo kodėl-gal Barbutės būdas pa-
fcikeitė. Gal klimatas čia kitas-dolerio įtakos veikimas. O gal būt 

giais neseniai spaudos atsto- d a r įr todėl, kad Velykų pirmąją dieną namo dar prieš dvyliktą 
vus supažindino ukrainiečių. nakties parėjau be guzų ir su sveika sėdimą. Ir išėjo tos Velykos 
rezistencinių organų pareigu. ne sulig mūsų šeimos nusistovėjusiom trodicijom! Matote, mūsų 
nas Ikor Sulyvy. 

Plačiu vieškeliu 

Vadovybe 
Btendruomenės reikalus 

svarstant ne tik katalikams, 
bet kiekvienam lietuviui yra 
įsidėmėtini popiežiaus Leo- Lygiai negali bendruome-
no XIII pamokymai: 'Nega- nes organai pasidaryt tik 
įima įsivaizduoti jokios ben j kurios partijos atstovybe. 
druomenės be vadovybės,! Mėginimas supartintį bend-
(m. p. V. V.) kuri bendrų' ruomenės vadovybę bendram 
siekimų nesujungtų į vieną | labui nebūtų remtinas. Par-

Vokiečiu kompartija 
„ABN-Corr." Nr. rašo, 

kad vokiečių kompartija ruo 
šiasi pereiti į pogrindį ir pro 
pagandą prieš vakariečius 
dar daugiau sustiprinti. Piec 
kas į Berlyną buvo atsikvie-
tęs net lenkų Bierutą. 

vienetą ir jų teisingai ir 
tvarkingai nepanaudotų ber« 
dram labui. Dievas nori, kad 
kiekvienoje žmonių bendruo 
menėje būtų vadovaują as
mens". (Diuturnum illud). 
Lietuvybės išlaikymas, tau
tinių mokyklų ir ki ų švie
timo bei auklėjimo įstaigų 
reikalai šiandieną šaukte 
šaukiasi visų lietuvių, visos 
bendruomenės pastangų ir 
nuolatinio rūpinimosi. Dėl 
bendruomenės vadovybės ne 
buvimo šis lietuvių bendra
sis labas lig šiol yra nemaža 
nuostolių patyręs. 

Pasitaiko tarp lietuvių ir 
tokių, kurie nesupranta bend 
ruomenės vadovybės tikslo 
ir todėl abejoja jos reika
lingumu. Esą bendruomenės 
vadovybė konkrečiai nieko 
nepajėgsianti lietuviui duo
ti. Žinoma, bendruomenės 
vadovybe nebus pajėgi van
denį paversti vynu, akmenis 

Okupuotoj Ukrainoj 
Ukrainos nauju min. pir

mininku, kai m a t y t i iš 
„Pravdos", paskirtas W. W. 
Mackevičius; senojo min. pir 
mininko D. S. Horočenkos li
kimas nežinomas. 

VAN FLEET FRONTE tilkumas bendruomenės or
ganuose galėtų tik pakenkti. 
Bendruomenės reikalai yra 
visų lietuvių bendri reikalai. 
Lietuvybės išlaikymo uždavi 
niai lygiai brangūs visų pa
žiūrų lietuviams. Todėl dar
bo sėkmingumui reikia dau
giau tarpusavinio pasitikėji
mo. Erzinančių priekaištų ir 
diskredituojančių f tarimų, 

įšvirkščio padėties nušvieti
mo ir pjudančio kiršinimo 
vienos lietuvių dalies prieš 
kitą tyčios skaldymo ame
rikinės Lietuvos į 2 priešin
gas Lietuvas, denuncijuojan 
čių grasinimų, žinoma, mes 
galime tikėtis iš Stalino a-
srentų, bet jokių atveju ne 
is lietuvių. 

Amerikos lietuvių lietuvy
bės išlaikymo organizacija 
buvo patekus į aklygaLvį. 
1951 m. balandžio 10 d. ALT 
nutarimas ją išvedė į platų 
vieškelį. Teneatsiranda tarp frontą Ičorįjoje (INS). 

šeimoje, ir seneliai, ir proseneliai, kaip būdavo Velykos, tai kai 
išeidavo j Prikėlimą, tai ir keldavo keturias dienas pas Maušiuką, 
su viršaičiu, nuovada, vargamistra ir kitais gaspadorių geradė-
jais! Sugrįždavo namo dešimtį guzų nešini. Todėl aš Barbutę 
smarkiai riečiau kempėje, kad tik ji greičiau baigtų nagines siū
tis, kad tik suspėtuva dar prieš Velykas atplaukti į Ameriką, ir 
kad nors tos Velykų šventės išeitų pilnos, sulig mūsų šeimos nu
sistovėjusių tradicijų! Ir aš buvau tikras, kaip žaltys Ievą priga
vęs, kad Amerikoj per Velykas snapsą gersiu jei jau ne viedrais, 
tai mažiausia ąsočiais! Bet deja, ir čia Velykos, kaip ir kempėje, 
i.šėjo nepilnos! Nepamanykite, kad neturėjau tam plano: tuoj po 
pamaldų nudrožiau pas seną amerikonų-mūsų tėvynaitį, kurį pa
žinojau, ir buvau girdėjęs, kad labai malonus — užjaučia atvyku
sius iš kempių ir esąs nepaprastai vaišingas. Ir ką manote? Ogi 
viskas pasitvirtino kaip buvau girdėjęs: labai maloniai mane pri
ėmė, už stalo veik pačiame prieky pasodino, ir prinešė visokių 
paršelių, veršelių, antelių, žąselių, vištelių, dešrelių, visokių pyra
gų, pyragėlių, visokių vaisių, visokių sodžių, bet šnapso-tikro 
snapso, nei šnipšt! Tiesa, atsinešė viskės veik pilną bonką, bet 
davė tik dešimt stikliukų. O vėliau davė tik pieną viske užbal-
tyta! 

— Na, tai kaip čia gyveni ? — klausė šeimininkas man paval
gius. 

— Gerai, labai gerai i sakau jam, — tik kad kelnių juosmuo 
nuolatos traukiasi — vis kasdieną stipriau veržia: ar tik dypu-
kams nebus persausas čia klimatas? Ne taip buvo kempėse. Ten, 
kai būdavo iškerti avižinių dribsnių nustatytą normą, tai juos
muo ir ištysdavo! 

— Žinot, — sako šeimininkas, — čia dėl valgymo ar kitų da
lykų nėra prievartos ar trubelio, nes čia yra laisvas kontris! 

— Ne visai taip, — sakau šeimininkui, — ana, mano kūmas 
Barškaliukas, po pėdės, saliūnų penketą aplankęs, ėjo namo, ant 
stryto kokią tai sutiktą leidę norėjo pakirkyti, tai parėjo namo su 
penkias guzais! Ir man pačiam nuolatos pasitaiko, — sakau vėl 
šeimininkui, — kad iš kiekvieno saliūno po tris guzus parsine
šiau ! Tai man ir rodos, kad dar ne visai laisvas jūsų kontrė ? 

Po mano pareikštos nuomonės, rodės, kad šeimininkas kie
tai sučiaupė lūpas, ir kad nepradėtų per kietai pasiaiškyti, aš pa
kilau, greitai atsisveikinau, padėkavojau, pasakiau okėj ir išėjau, 
bet ne namo. Anaiptol! Dar nuėjau pas desetką mūsų tėvynainių, 
bet visur kaip ir iš anksto susitarę, tik valgyti prašė, vos po kele
tą viskės stikliukų pasiūlydami, o jau vėliau, tai davė tik pieną 
viske užbaltyta. Matot, todėl ir išėjo tos Velykų šventės silpnos! 
Brangiai ar pigiai atseis, bet per kitas Velykas reikiamą skaičių 
guzų vistiek įsigysiu!" 

Su tvirta viltimi, baigė kūmas nusidejavimą. 

«t 
Lt. 

8-tos 
gen. James A. 
armijos vadas, 

Van Fleet, 
atvyko į Drauge" rasite vėliausiu, geriausių žinių. 
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Persijos nafta ir valdovų meile 
ALDONA MICHELEVICIENfi, Ohicago, I1L 

ti į Paryžių, susipažinti su 
\ issrinjEtąja Soraya ir jai pra 

nešti šią netikėtą žinią: "Jo 
didenybė Rėza Sohah Pąh-

I lewi kviečia įus atvykti j 
I šių dienų Persiją nu- žemiams išdalino daugelį sa- Teheraną. Jųsų tėvams apie 

kreiptos Rytų ir Vakarų a- \ vo dvarų, paruošdamas dir- ^ pranešta." 
kys. Dar 19 šimtmečio pa- vą visuotinai krašto žemes ^ k e t u r a o t o r i n i u m%^ 
baigoje Azijos tyrinėtojas reformai. !

 v u g ^ y ^ ,m o t ine nuakri-
- " " Tffi del draugiškoj pohti- d o ^ ^ • p a p y ž , ų , 0 

kos Hitleriui senasis šachas, ^ ^ ^ . T e h e r a I i ą , f i r čia 
aliantams verčiant, sostą ^ . . n e p a ž i f l t a m į žmo-
perleido sūnui. Jis mirė J v i e n g p r i e g k i t ą . 
1948 metais ištrėmime Pietų ^ ^ p a d o v a n o j o 8avo is-
Afrikoje. t r i n k t a į a į mėlynais ir baltais 

1939 metais kovo men. Re b r i l i i a n t a i B apsagstytą tnr n 
za Pahlewi, dabartinis Per-1 
sijos karalius, vedė Egipto M * J ^ ^ v a s a r i o t 2 
valdovo Faruko seserį Faw- 2 1 t r a n k o s žūvk> 
zią. Aštuoneris metus Jis is "* Drane*t t*u-

švedas Sven Hedin rašė: 
„Persija yra visai neturtin
gas kraštas, be savo kvad-
ratkilometrinių dykumų dau 
giau nieko neturintis tuščias 
plotas", š is mokslininkas ir 
pats nežinojo, kad toli pie
tuose tie nederlingi kvadrat-
kilometrai yra pati turtin
giausia pasaulyje žemė. 

Vieną 1901 metų dieną 

! 

valdovų porai. 

Studija apie SchubeHą 
A. .Eisnsteinas parai?, Oksfor

do universiteto spaustuve Išleido 
studija ''pchubei't: A Mivttc 1 
Portrait", pusi. 

Vieną 1901 metų dieną zią. Aštuoneris metus 
aukso jieškotojas australas gyveno laimingai su „gra- garsais buvo pranešt tt>u-
d'Arcy atvyko į tą „Dievo j žiausia pasaulio karaliene". t a i ; k a d Persija vel tur: -fca-
aple i s tą" kraš tą . Ap ie 200 1947 m e t a i s F a w z i a i š v y k o į ra l ienę . 
kilometrų nuotoly nuo Persų ! Egiptą pas savo brolį ir dau » v i a o P**»"*° / " * * « * * 
įlankos, kur iš tikrųjų riog- giau nesugrįžo. Po to įvy- vertingos dovanos ir sveiki-
sojo akmenys ir vėjo nėšio- kio jų vedybos, kurios kadai, ^ o tele^rrmos jaunajai 
jamos smiltys, tenai d'Arcy se Oriento pasaka buvo lai-
pradejo savo tyrinėjimus ir komos, tapo panaikintos. Iš 
smėlio gręžimus. Pirmieji savo pirmų vedybų šachas 
jo bandymai buvo nesekmin- turi 9 metų dukrelę Shanaz. 
gi, tačiau darbas buvo nenu- Šeimos tragediją Rėza Pah-
trauktas, kol buvo užtikti lewi skaudžiai ir sunkiai per 
naftos šaltiniai. Keliems l gyveno. Didesniam nusira-
metams praėjus Mesched ir minirr.ui ir išsiblaškymui jis 
Sulaiman buvo įsteigta Ang daug keliavo po įvairius pa-
lo-Persian-Oil-Company ir šaulio kraštus. Tačiau tik- i Seniau galima buvo išgirsti 
,rudasis auksas" pradėjo te-- ro nusiraminimo jis nerado, 'kalbant: F 'stus erškėčių vaini-

keti storais vamzdžiais iki 11 pagalbą atėjo šacho myli- j ką nešiok o Jo valininkas Ro-
pat jūros. ! mo^ ^"o Chams. Ji patą-1 moję nešioja aukso vainiką. 

Šiandien del tų naftos lau! ** paskelbti foto nuotraukų 
kų Persija yra viena iš tur- konkursą kilmingųjų šeimų 
tingiausių šalių, bet del jų I merginoms, amžiaus 16-25 
vyriausybe turi ir nemaža į met^> kandidataujančių į 
rūpesčių nes daugelis kraš-1 Persijos valdovo žmonas, 
tų seniai galanda dantį į V i e n ^ graži* dieną iš tik-
naftos versmes. TXIM valstybiniame laikraš-

KRASTO VALDOVAI t y j e " T e h e r a n Mossavar" til 
K KAM u VAiaUUViii ^ f o t o k o n k u r s o 9kelbimas 

Mohomedas leidžia savo būsimai Persijos karalienei, 
pasekėjams turėti keturias Kaip ir buvo laukiama, su-
žmonas. Skaičius „šaluti-, plaukė daugybė foto n u o -

I I I V ' J V « * • i" J — 

Šiandie Pr™rži?.us vainikas tik 
rai yra erškėčių. 

Kard. Faulhaberi9 

Cinizmas 
aklumas. 

v ra intelektualinis 
—Meredith 

„ ^ — i ^ — • — ^ 

JONAS CONRAD 
TUCK POKNTING BIZNYJE 

Atnaujiname nuaideVfljusl namą, pri
pildomo lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 

žmonas. SKaicius „•»"?«-1 i - « ™ <-»•£ - .^L^Z^ \ ^ T ^ Z ^ T l o l ^ t l $ 
niu" žmonų korane neaušta traukų \ šacho l>il|. Didžiau , ̂ A ^ p

u
A v f , GRo¥ewu s-4m. 

tytas Padavimas pasakoja, s j dėmesį Rėza Pahlewi at-į ^ ^ ^ ^ , . , , »* . -
kad Feth Ali Schah savo kreipė j nuotrauką gražios t -
hareme turėjęs net 2.000 ir kuklios merginos, mėlynų 
žmonų Šachas Musaffer es akių, šviesiai rudų plaukų. 
Din kurį dar kai kurie to Jį užimponavo persų kilnios 
krašto senuoliai pamena, iš-1 giminės merginos vardas — 
važiuodamas iš Teherano Į„Skaraya psfandiary—Bach-
vasaros atostogoms į kalnų, tiari, duktė persų kunigaiks-

NUO U3SISEJS£JUSIXJ 
Skaudančių Žaizdų 

IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

augštumas kartu su savim 
pasiimdavęs 30 žmonų. 

Rėza Schah, tėvas dabar-

Tle, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAJZDŲ, Jl#> 
negali ramiai sedetl ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenujusios žaitdo* 
nie*t1 Ir akauda. Kad pašalinti ta 
niežfijimą Ir skaudėjimą senų atvl 

ų u skaudžiu žaisdų. uždėkite 
čio ir vokietės motinos. 
Trumpa, Sorayos biografija. * 

Rėza Schah, tėvas aaDar-1 Saraya gimė Berlyne 1933 
vpatybės palengvins Jttsu skaudijl-

tinio Persijos karaliaus, i>a-: metais. Vaikystę praleido m» »;Jgj«j»£?!&#'*!?»£an-
sitenkino dviem žmonomis, i ir užaugo Šveicarijoje. Jos I *kių nudegimų. Jos taipgi pateitn* 

, _ , . - , . | .• • niežėjimą ligoa vadinamos PSUHiA-
Tai darė jis, turbūt taupumo tėvas buvo kurj laiką karo! gis. Taipgi pasalina perMjimą ilgos 
sumetimais, o gal norėda- atache Berlyne ir ten vedė S ^ m ^ 2 2 f f f i i r V ^ S 
mas daugiau priartėti vaka- vokietę žmoną. Esfandiary £ f * ^ rt^^« T ^ S i ^ . 
rų kultūrai ir tuo savo pa- šeima daugiausiai gyveno odos. jos na geros gyduoie* nuo 
vyzdžiu prirengti tautą šios; Šveicarijoje, nes Sorayos mo j ĮgJ LKGULO oin? 
srities reformai. i tina negalėjo priprasU prie \ ̂ į b ą

, n , ^ k / mg£ 
Rėza Schah didesne savo i Teherano klimato. Po abi-; gūsių, perštamų »r 

. . , ^- • • « • " , I nieiinčtu kojų. Lejfu-
gyvenimo dalį praleido pa- turos jaunoj Soraya išvyko j lo omt.aent yra par-
vyzdingai, gražiai su motina studijoms j Paryžių. Ji stu- ffif į ^ . į f P ^ : 
dabartinio krašto valdovo, o | dijsvo Sorbonos universitete £ į g S S ^ f e 
tik senatvėje dar „davedč" filosofiją. į̂ aukpe, arba at 
antrą žmoną, jauną mergi- j Konkurso rezultatams pa- J į 1

(
te__money or" 

ną. Persų supratimu, jung-! aiškėjus, šacho s e s e r i a i ; LEGUU>, Department D 
tuvės su jauna žmona veikia , Chams buvo pavesta skris- *&& W- 1 ^* s t > Cfoero 50. Di 
vyrą jauninančiai. i '— ' 

šio šacho pilyje užaugo 13 ' 
vaikų: 10 sūnų ir 3 dukte
rys. 

Dabartinis Persijos kara
lius ir jo sesuo Ashraf iššvy 
do pasaulio šviesą 1919 me
tų spalio 16 d.; kada jų tė
vas kovojo už Persijos lais
vę. 

Jaunasis sosto įpėdinis jau 
nuo 12 metų amžiaus gyveno 
ir mokėsi Šveicarijoje. Čia 
jis buvo auklėjamas ir supa
žindinamas su vakorų kultū
ra ir moderniomis gyvenimo 
formomis. Jis, būdamas da
bar savo krašto valdovas, 
stengiasi, kad jo valstybės 
gyvenimo ritmas p a m a ž u 
priartėtų vakarų stiliui. 

Sostą jaunasis šachas Rė
za Pahlewi iš tėvo perėmė 
1941 m. spalio 17 d. įžengęs 
j sostą Rėza padarė daug re
formų: pirmiausiai panaiki
no absoliutinės monarchijos 
valdymu formą. Neaeuiai be 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
G e r u s B i v i d e n d u s J 

• kiekvienas, kuris kas savaitę arta kas mėnesį taupo nors tru
puti — tauo planingai 

• Taupyti reikia Įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojai Mutual Federal Saving* 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 
• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe

deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

federal SAVKKS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O M 
2202 W. Carmak Rd. • Chicogo 8, M. 
JOMN X KAZANAUSKAS, * » . . • UL VI «gWo 7,-7749 
Šoviny Intured to $10,000 by F. S. L L C 

W5"*oHERE( m""w'M£:> \-"~~ 

All-New $ H 0 S T * m i l Refrigerator 

the only REFRIGERATOR that COUNTSI 
Westinghouse FROST-FREE—the world,s first com-
pletely automatic refrigerator—is the only one that 
COUNTS! lt counts door openings, becalise door 
openings let in warm air which. causes frost to ;i. 

At every 60th door opening, ivhich is just ivhen de-
frosting is needed, FROST-FREE automatically defrosts 
itself. . . automatically disposes of the frost water! 

Come in . . . see the 3 FROST-FREE--and other 
Westinghouse Refrigerators today! 

U , ' W W W J W . ^ m W W ^ . H , | l ^ . , M , W A ' m v ? ^ ^ ^ 

,'Į ̂  V ̂ SfcliliteiSiii^liliililiSįfc^' 

Amazing New Range 
WITH utmm umtp co*ox UNIT THAT GETS 

RED HOT IN 30 SECONDS 
Here's the fastest heating unit on the market today. The 
SUPER SPEED COROX Unit gets hot right away . . . 
RED HOT in 30 seconds! Now you can prepare bacon and 
eggs in 3 minutes . . . piping hot soup while you're setting 
the table . . . fresh or frozen vegetables from a cold start 
to steaming in 3 minutes. 

But, that's not all. You get a giant Miracle Sealed Oven, 
Two-Level Speed Cooker, Color-Glance Controls and scores 
of other featurės in this new Westinghouse Range! 

:---į-l'•:•!• jĮ'.Į-!-WWWf •*•'• :4&>M*$£$ ' 'g: ' - ' - ' 

•TradeMark 
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A N O T H E R 
W O N D E R F U L 

W E S T I N G H O U S E 
lxtro Food-KeepIng'Capocfty at a Really Low Price I 
Look what you get! / Famous Westinghou.se Economi er 
Mechanism / Long-lasting Dulux finish / Acid-resisU n t 
food liner / Big Meat Storage Tray V Deep h -bu. Hunii-
drawer V Tali bottle space / Distinctive new 3-way handla 
that lėta you open the door even when both handa are fulL 

Come in . . . see the 1951 Weetmghouae "family-size 8" today l 

vou CAN u sum.ap iriW^stinSfiouse 

rg]Wbstingh( 
fami ly -s ize5Jcubic foot refrigerator 

You are welcome 
to come in and 

look around 

We are never too busy 
to give you courteous 

attention! 

• 

HOME APPLIANCES 
A N D FURNITURE 

• 

2647 West 51st Street Telephone - HEmlock 4-7095 

f. . .- t • ' • '•#£-/ ,V.-*v.'• ' .••• ' i • ^ • K 
<• y 

http://Westinghou.se
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MEILĖ IR PEILIAI AUSTRALIJOJE 
P. SIRGEDAS 

VĖL JIEŠKO PRIEŠO 

Mūsų bendradarbis Sidnėjuje 
Lietuviai imigrantai, ii- mandagūs, jaučiasi įžeisti ir 

giau Australijoje begyvenda žiūri į mus su nepasitikėji-
mi, geriau šią šalį ima pa-1 mu... 
žinti. Daug čia kas kitaip, 
negu Europoje. Australijos 
nuotaikoms pavaizduoti pa
cituokime keletą ištraukų iš 
pačių australų spaudos. 

— Kodėl užsienio imigran 
tes retai draugauja su au
stralais? Vietos kalbos ne
mokėjimas negalėtų tam bū
ti kliūtis. Juk meilės kalba 
— universali kalba, — skun
džiasi užjūrio meilės ištroš
kęs australas. 

— Meilės kalba Europos 
merginoms čia niekuomet 
nebus universali, — atsilie
pia blondinė imigrantė, — 
nes dažnas australas jaunuo 
lis rėdosi kaip baidyklė, nuo 
lat dvokia bravoru, naudoja 
ilgasnukės stiliaus manieras 
ir jo literatūrinis pažinimas 
ribojasi vien tik lenktynių 
vadovo turiniu. 

Dėl primetamų naujie
siems ateiviams kriminali
nių nusikaltimų užtinkame 

Tačiau jūs, gerieji žmone-
liai, neužmirškite, kad mes 
atvykome čia ne iš džiung
lių, bet iš civilizuotos Euro
pos kraštų! Mes esame su
augę individai, turime akis 
ir ausis ir todėl nemokame 
tik žiūrėti, nepalyginant ta
tai su praeitais prisimini
mais. Daugelis iš mūsų yra 
gerai išsilavinę, kalba kelio
mis Europos ir Rytų kalbo
mis. Mes apskritai nemoka
me maskuoti savo veido pla
čia šypsena ir vis kartoti : 
„Viskas Australijoje yra pui 
ku, mes nieko panašaus gy
venime nesame matę..." 

Kita svarbi priežastis, dėl 
kurios reiškiamos mumis ne 
pasitenkinimas, yra mūsų ne 
sugebėjimas keisti savo tau
tybes taip, kaip gyvatės kei
čia savo odą..." 

Sužeistu; sielų: balsas 

Pabaigoje laiško a u t r ė 

«K#xi»>#»»»#<Km»»x»«»»»pp>»#o<#»###»i 

Palengvinimas Nuo 
DUJU VIDURIUOSE 

sekantį pateisinimą: - Įvai I a p e ū ~ į a J a u t r i ų sąžinę: 
rus „Peilių didvyriai; smerk; ( ) P a m ė g i n k į t e užjausti mus 
tini tačiau pnpazintina, kad • • - j - * i. 
;r ' ^ ™ u F**K»**"«' **»» , . ir jeiti | mūsų padėti ir at-
2-jų paskutiniųjų metų lai
kotarpyje didžiumoje sun
kius kriminalinius nusikalti
mus įvykdė patys australai. 
Tikrumoje daugelis naujųjų 
australų yra puikūs ir pavyz 
dingi asmenys. 

Tik gyvates Keičia Odą 
Dar keletas ištraukų iš se 

nos rusų emigrantės atviro 
laiško australų spaudai: 
„...Mes darėme pastangų su
sitikti su vietiniais ir aptarti 
kaikuriuos ir nesklandumui. 

siminkite, kad jums tai yra 
žymiai 1 e n g viau, n e g u 
mums, nes esate Australijo
je, savo tėvynėje, tuo tarpu 
kai mes esame nepageidau
tini atvykėliai, kurie vistik 
laukia iš jūsų humaniškos 
tolerancijos, supratimo ir 
padrąsinimo. Aš jus užtik
rinu, kad to, ko mes laukia
me iš jūsų ir ką jūs galite 
duoti, niekad nebus perdaug 
m ū s ų suže is ta i sielai.. . 

Mes prašome labai maža 

27 - to pulko vyrai sulipę ant tanko vyksta jieškoti kažkur pasislė
pusio priešo. Pėsti kariai su minų detektoriais jieško priešo pakas
tų minų (INS) 

Aktualieji tremtinių šalpos reikalai 
Nesenai spaudoje pasiro-1 tojo padėka Ir betarpė, as-

dė BALFo centro pareiški-1 meniška informacija palai
mas, kuriame kalbama apie i ko ir padidina dosnumą, 
riekalingumą šalpos dabą | Tat šalia tarpinio šalpos 
centralizuoti. Ta proga te-' darbo yra galima ir betar-
būnie leista padaryti keletą | pine labdara. Be to, geriau-

M*imiM}\ 
TRINKS 

IMfnCANMXEM 
BĮTTĘftlĮjE 

Mes žinome, kad kiekviena | iš jūsų, Australijos žmonės: 
diskusija reikalinga kritikos į duokite mums galimybę gy- ' 
ar nuomonių skirtumo. Ta- j venti! Mes išmoksime jūsų 
čiau kiekvienos kritikos, | kalbą ir mes prisitaikysime 
nors ji būtų sveikiausia ir prie jūsų gyvenimo būdo — 
draugiškiausia, australai ne \ duokite mums tik laiko! 
gali suvirškinti. Ją girdėda Šiuo gi tarpu būkime drau-
mi, jie darosi paniurę ir ne gaiš! 

Vatikano radijas apie lietuvius 
Romon nuvykęs T. J. Vaš-

kys per Vatikano radiją kal
bėjo apie pranciškonų veiklą 
Lietuvoje ir tremtyje: I 

Caro priespaudos metu 
pranciškonų vienuolynai bu
vo rezistancijos centrais. 
Spaudos draudimo metu jų 
vienuolynai virto uždraustų
jų knygų ir laikraščių sande 
liais. Tėvas Pranciškus Bi
zauskas buvo laikomas Pa-' 
prūsės knygnešių Tėvu. 

Už tautinę veiklą caristi-
nė valdžia panaikino visus 
pranciškonų veinuolynus. 
Šimtmečių bėgyje jų vykdy
tas religinis, tautinis kultū
rinis darbas vienu mostu bu
vo sunaikintas... 

Su nepriklausomu Lietu
vos gyvenimu kėlėsi ir pran-1 
ciškonai ir pagal savo išga-; 
les prisidėjo prie Lietuvos | 
religinio ir kultūrinio gyve
nimo stiprinimo ir išvysty
mo. 

Komunistinės okupacijos 
metu didelė dalis pranciško
nų buvo suimti i š v e ž t i 
Sibirą ir vargu kas is jų 
yra gyvas likęs. Kiti gi, iš
vykę už Lietuvos ribų, vilko 
sunkią tremtinio » a s tą* 
Tremtyje jie nesiskyrė nuo 
saviškių: visur kur tik ga 
1§jo tiesė jiems pagalbos 
ranką. T A V i r 

Susikoncentravę J A V J r 

Kanadoje ir čia įkūrė penkis 
savo vienuolynus, Lietuvos 
^auc iskonai visa jaunatves 

pastabų ir pasiūlymų. 
Keli paaiškinimai. 

1. Iš vitfų ligšiolinių pa
stangų remti Europoje li
kusius mūsų ligonis ir trem
tinių mokyklas nesigirdėjo 
pareiškimų, kad BALFas 
būtų nereikalingas ar pana
šiai. Atvirkščiai, daug kur 
buvo labai aiškiai pabrė
žiama, kad BALFą reikia 
remti. (Palygink: „Drau
gas", 1961. 1 23 arba „Tė
viškės Žiburiai", 1951.1.25). 

2. Yra žmonių, kurie nori 
betarpfaT"VasfsieftI su šel
piamuoju asmeniu. Nerei
kia manyti ,kad tokių žmo
nių laikysena neturi tam ti
krų psichologinių ir prak
tiškų motyvų. Paprastai no
rima šelpiamajam asmeniui 
nusiųsti kaip tik tai, ko jam 
labiausiai reikia. O sušelp-

RAUDONŲJŲ ŽIAURUMAS 

energija ir entuziasmu stojo 
j kovą už tėvynės laisvės at
gavimą ir į tautinės sąmo
nės gaivinimo darbą. 

Savo religine veikla, ypa
tingai religine literatūra, sa
vo leidžiamu laikraščiu „Šv. 
Pr. Varpeliu" stiprindami 
katalikiškąjį atgimimą tau
toje, kuris juk yra tautos 
atsparumo ir pasiaukojimo 
versmė, pranciškonai ypa
tingą dėmesį kreipė į lietu
viškosios kultūrinės kūry
bos puoselėjimą. 

Nuo praeitųjų metų pra
džios Lietuvos pranciškonai 
ėmė leisti JAV viso pasau
lio lietuviams mokslo, lite
ratūros, meno bei visuome
ninio gyvenimo mėnesinį 
žurnalą „AIDUS". Žurnalo 
jau yra išėję 13 numerių. 

Sumaniai rašytojo Ant. 
Vaičiulaičio redaguojami 
„Aidai" buria aplink save 
visų pasaulio kraštų moksli
ninkus, menininkus, rašyto
jus ir kitus lietuvius kultū
rininkus ir, talpindami nau
jausius jų kūrybos darbus, 
nors ir sunkiose tremties 
dienose stiprina ir skleidžia 
lietuviškąją kultūrą. 

Lietuviškai katalikiškai 
akcijai sustiprinti JAV, 
pranciškonai visomis jėgo
mis rėmė prel. Pranciškaus 
Juro pastcngas sujur.gti lo
kalinius Amerikos lietuvių 
katalikų savaitraščius ir iš
leisti vieną stipresnį savait-Į 

Cpl. Kenneth Bottoms, iš Plate-
ville, Wisc., pareišškė, jcg Kini
jos raudonieji numetė r ankinę ' ^reinti C l i jmnhT T i^oniii 
granatą į Amerikos ambulanaą, ! K r e i P u l UgOniS.^ „Ldgonių 

sia šalpos organizacija yra 
tik priemonė, o ne tikslas. 
Taigi, remtina ir palaikyti
na ne tik organizuota ir cen 
tralizuota, bet ir betarpė 
tautiečių šalpa, kuri papras 
tai organizacijai darbą tik 
palengvina. Kas jieško tar
pininko, tesikreipia į vietos 
BALFą arba į BALFo cen
trą, bet negalima drausti ir 
nepalaikyti betarpės labda
ros. Jei kuris tautietis, gy
venąs Amerikoje, norėtų, 
pav., pats globoti kurį džio
vininką, esanti Vokietijoje, 
tai tas juk visiškai tvarkoje. 
Dar būtų suprantamas tvir
tinimas, kad toks šelpimas 
turi būti registruojamas. 

3. BALFo centras turėtų 
kiekvieną gerą iniciatyvą 
periferijose paremti ir j ieš
koti galimybių tą iniciatyvą 
įjungti į BALFą, kaip kad, 
pav., padarė Bostono BAL
Fo skyrius. Atsiradus ne
mažam skaičiui žmonių, no
rinčių betarpiai sušelpti Vo
kietijoje esančius džiovinin
kus, BALFo Bostono sky
rius įsteigė pas save džio
vininkų adresų biurą, pa
kvietė jam vadovą, jo dar
bą parėmė ir sulaukė gra
žių rezultatų. Centralizaci
ja yra reikalinga, bet ji ne
turi virsti monopoliu, ypač 
šitokioj srityj, kaip labdara. 

1. Daugumas Vokietijoje 
pasilikusiųjų lietuvių yra 
seneliai ir ligonys. Siūlome 
BALFo centrui organizuoti 
„Ligonių Dieną", su paskai
tomis, pamaldomis, rinklia
vomis. Žmoniškumas rei
kalauja ypatingą dėmesį at 

kelti iš Vokietijos. Blogiau-, Kas nori girdėti nuoširdų sąži-
s iu a tve ju j u o s r e ik tų iškel- nes balsą., reikia, kad sulauktų 
ti nuo rusų į Olandijos arba tylos aplink save ir savyje 
Prancūzijos pasienį. Ten jie • —A. Graf 
būtų ramesni, o ta ramybė 
teigiamai atsilieptų į jų 
sveikatos stovį. 

Bus žmonių, kurie sakys: 
„Padarėme, ką galėjome." 
Tikime ir esame dėkingi. 
Tačiau tai nereiškia, kad 
nereikia to klausimo vėl ju
dinti. Vėl kiti gal pasakys: 

„Viskas išmėginta, nieko 
nebus." Gerai, bet kodėl 
žydai baigia savuosius iš 
Vokietijos išgabenti. O jei 
Vokietiją valdantys organai 
atsisakytų visus tremtinius 
išgabenti į ramesnę vietą, 
tai gal reiktų peticijomis ir 
laiškais kreiptis į Amerikos 
senatorius, į prezidentą Tru-
maną, į UNESCO ir kitas 
panašias instancijas. 

Mums, lietuviams, kiekvie
nas tautietis yra brangeny
bė. Be abejo plačiai mūsų 
visuomenei būtų įdomu suži
noti, kas mūsų oficialių in
stitucijų buvo iki šiol ir šiuo 
reikalu padaryta, kas pasiek
ta, kokios yra kliūtys, kas 
yra kompetentingas šį reika
lą spręsti ir taip pat, kas 
mums darytina. 

K. Namaksienė, , Adresas 
B A L F o B o s t o n o Sk . p i r m . 11 Miestas, ValstybS . ^ J 

A. Juknevičius, Sekretorius 

a 

Tas baisus jaumas vi
duriuose, kad jie yra 
••pilni" ir išsipūtę yra 
priežastis, kuri sutei
kia daug kentėj imo ir 
nemalonumo žmogui. 
Nekentėkite bereikalo 
nuo vidurių užkietėji
mo; kartokite "Tri-
ner's Bitter Wine, ku
ri laikas Įrodė, kad 
yra pat ikimas vaistas. 
Šis pažymėtinas, ma
lonaus skonio vaistas 
yra padarytas iš pa
čioje gamtoje esančių 
šaknų, žolių ir kitų 
augmenų. š i e vaistai 
duoda greitą paleng
vėjimą, nuo vidurių 
u ž k i e tėj imo ir jo 
s imptomų. Įsigykite 
butelj ' Triner's š ian
dien ir patys Jsitikin- > 
ki tę . 

TRINER'S 
BITTER WINE 

PASIUSKIT KUPONĄ ŠIANDIE 

£»7 *SSe> I 

Į Joseph Triner Corp. 
4053 W. Fi l lmore • Chicago, UI. 

I Prašau atsiųsti man did. 18 I 
. oz. butel ių Triner's Bitter Wine . 
| už kiekvieną butelį s iunčiu p o I 

$1.50. 
Vardas 

G E G U Ž I O 
IŠPARDAVIMAS 

MIEGAMAJAM KAMBARIUI 
DIDŽIAUSIAM SUTAUTJYMUI 

Lovos, medinės ir metalinės, įvai-
vairaus didumo, $19, $29, $39 

vertės $10.00 
$29 nauji matracai $12.00 
Night Stands, įvairių spalvų, 

$29, $39, $49 vertės $15.00 
$34.95 Maple and Wood 

Chests $19.95 
$59 £ h e s t Robes $29.95 
$229 3 šmotų miegamojo setai, 

Primavera Wal. L. O $99.00 
$329 4 šmotų mahog. . setas $149.95 

GYVENAMAJAM 
KAMBARIUI 

NUMAŽINTORt KAINOM 
Pul lman Sleepers, Dav-n-Beds , 
Ii<)unge and Occasional Chairs 
$19.95 TV. krėslai, įvairių 

spalvų $8.95 
$2 9 Occasional krėslai, įvairių 

modelių $9.95 
$49- Platform Rockers .dabar $24.00 
$69 Lounge krėslai, įvairių 

laikų $39.00 
$79 Studio couches visokių $39.00 
$229 Sectionals, 3 šmotų $99.00 
$269 Living Room Sleepers, didelis 

pasirinkimas. Frieze . . . . $149.00 
$299 Living Room, Frieze . . $129.00 

» > » > » ^ * ^ * ^ # > * » ^ > » S » S » S » V » ^ # S » < » < # S » V » N » * S » « S » ^ # S » ^ # * » » 
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Sherman' S, Ine* 
INDIVIDUALES MADOS VYRAMS 

4648-50 South Ashland Avenue 
V y r a u j a n t i k r a u t u v e v y r a m s , p i e t i n ė j e Č i k a g o s d a l y j e y r a 

a p s i r ū p i n u s i n a u j a u s i o s m a d o s r ū b a i s , p r i e š k a i n ų p a k i l i m ą . 

Pirkę kostiumą arba paltą 
ir atnešę šį skelbimą, gau
site "Draugą' nemokamai 
pusei metų, kaip dovaną 
nuo Sherman, Inc. 

ffl 

KOSTIUMAI $49.50 ir au. 
(ssu dvejomis kelnėmis) 

• KELMĖS $7.95 i i aukš. 

r̂  • MARŠKINIAI $3 05 ii au. 
• ŠVARKUS $9.95 ii aukš. 

Kruutuvč atdara Pirmad. ir Kctvirtad. vakarais iki 10 valandos. 

M» i i i i <M 

VALGOMAJAM KAMBARIUI 
$19 Valgomojo kamb. krėslai, riešu

to, bleached, mahogany . . . . $7.05 
$59 5 šmotų Dinette setai . . $20.95 
$79.95 Drop JLeaf stalai $30.95 
$119 China and Buffets . 

mahogany .*.. $00.05 
$290 Visas valgomojo kamb. setas, 

Buffet China, stalas ir 
krėslai $180.00 

Kaurai ir Klejonkos 
9x12 Skirtingų išvaizdų $4.95 
9x12 Pattern Rūgs, nuo $19,95 
Seeretaries, GoMtp Benches , Ijamp 

and Cocktall Tables, Book Cases, 
Credcnzas, Desks. 

VISKAS negirdėtai numažintomis 
kainomis!! Įvairių laikų-' 

VISI ŠIE DAIKTAI IR DAUG 
DAUG DAUGIAU. 

Stalo lempos, vertes $9.00 už $4.50 
Aslos lempos, vertės $16, už $8.35 

ir M. reika
lingus vasa
ros iškilom 

reikmenis 

Duodame kreditan, be atskiro 
primokej imo 

kuriame buvo sužeisti kariai 

raštį, kuris būtų skaitomas 
visose Amerikos lietuvių ko
lonijose... Pransiškonųr pa
stangomis šis užsimojimas 
buvo realizuotas. 

Įkurdami Brooklyne — 
New Yorke savo vienuolyną, 
TT. Pranciškonai koncen
truos čia ir savo religinę, 

Dienos" proga būtų galima 
(INS) | aptarti galimybes jiems pa

dėti. Tremtinių padėtis bū
tų parodyta iš kito, naujo 
taško. BALFas turėtų ga
limybę sukelti nemažą pi
nigų sumą šalpos darbui. 

2. Amerikoje esama įvai
rių ligonių globos organiza
cijų. Ar nevertėtų centrui 
su jomis susirišti ir pamė
ginti per jas ką nors gauti 
mūsų skurde esantiems. tautinę bei kultūrinę veiklą. 

Pranciškonų įkurtoje mo- j tautiečiams. Didelis daJy-
derniškoje spaustuvėje be j kas būtų susilaukti bent 
savaitraščio „Darbininko" | moralir.es jų paramos. 

T2-
bus dar spausdinami: kul 
t ū r o s žu rna l a s , ,Aidai ' 
liginio turinio laikraštis „Šv 
Pranciškaus Varpelis", žur
nalas „Karyg" ir visa eilė 
spaudai paruoštų lietuviškų 
knygų. 

3. BALFas ir kitos mū
sų organizacijos bei institu
cijos, turi šiuo metu ypa
tingu būdu susirūpinti liku
sių tautiečių ateitimi. Bū
tina kuo greičiausiai visus 
tremtinius, ypač ligonis, iš-

kfriet CcvO^I 

u 

APSAUGĄ . . . kiekviena taupymo soskoite 
yra apdrausta iki $10,000. Šio, apdraudą tei« 
kia valdžios agentūra. 

PELNĄ . kas šeši mėnesiai mokame aukįtcj 
dividende} ant kiekvieno padėto dolerio, 

PATOGUMĄ . . . mūsų rastino randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama Per
sonalas kalba lietuviškai. 

DISTRICT S*tu*9* 
•r••••- 'ANO 10AH ASSOCIATION 

y f f i S - S : : į : 

ri«. Smemory 

3236 $o. hol i ted Street 
fhono: CAIvmot $-4118 

v I 

Hoover garantuotas elektrinis dul
kių valytuvas už $19.95 

Skalbiamos mašinos, dideles mieros, 
geros išdirbystes, po . . . . . $109.00 

Klcktriniai šaldytuvai, po . . $149.50 
Pi-osi narnos mašinos, dideles 

vertės $119.00 už $89.50 

TV Televizijos setai, po $129.00 
Console radijos, po $38.50 
Mažos radijos, po $18.50 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

JOS. F. BIMIK, Inc. 
3241 SO. HALSTED ST. 

Tel . C A l u m e t 5 -7237 

Budriko žymi radijo programa lei
džiama kiekvieną nedėlios dieną iš 

WCFL 1,000 k i U 5:30 vakare. 

http://moralir.es
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MAISTO P R O D I R T V IR M£SOS 
KRAI TUVI! 

Citrai f inas biznis, l-ahal gera vie
ta pietvakariuose (S .W.) . Visi mo-
liernils jrengimai. I žpakaly gražus 5 
kam b. butas. Prieinama nuoma. IK 
galaikS sutartis. Geras pirkinys. 
I>el l igos skubiai parduodamas. Pa
matykite — įvertinsite. H E m l o c k 4-
04»«. 

TAVERNA 
su gražiu 6 kambariu butu užpa
kaly. Gerai einas biznis. Prieinama 

! nuoma. Gera sutartis. Visi moder-
! nus Įrengimai. Dol l igos įkainuota 

teisingai skubiam pardavimui. 

3625 S. Paulina St. 
VIrginia 7-8271 

•KAUTI SHOP T A V E R N A 
Established 15 yri. i r , 3 k a m b v i r f u j yy i š n u 0 m o t i G a . 

Ali modem equipment. Reasonable ra2as i r t a i s y m o dirbtuvf užpakaly. Gr-
r a ' ? r . i e a S ! ^ « ^ f U . 8 i « ^ e , 1 . ' r o s .Pajamos. Prieinama nuoma. Gera su

tartis. Apleidž:a miestą. Skubiai perlei
džia už $1,800. 

2113 S. HALSTED STREET 
GRovehill 0-7451 arba HAymark. 1-8931 

C L A S S 1 F 1 E D A N O H E L P t V A N T E D " A D V E R T 1S E M E N T S 
DRAUGAS" AGENCY 

tu K Jackaon Blvd 
Tel. — WEbster 9-3196 

HELP WANTED VYRAI 

HEIJ» VPAOTED — VYRAI 

r*>nt. 
appreciate. Very good reason for 
selllng. R^al buy for immediate . 
sale. E*fel1ent S. W. sld*» location. 

Tel. H E m l o c k 4-0144 
or VVAlbrook 5-19(10 

TAVERNA 
Su virtuve. Seniai jsteigta. Gerai ei
na* biznis.. Modernūs įrengimai. Pri
e inama nuoma. 3 m. sutartis. Ge
ra proga porai. Oel kitu interesu 
įkainota skubiam pardavimui. 

C. I RA W. 7»TH ST. VIETA. 

STewart 3-3017 

ATTENTION TAILORS 
BY OVVNER 

A trrrific sacrifice clothin*, Grnt's 
furnishmęs and tailoriną. 

Gold mine for right party. 
Leaving statė for health. 

4213 WEST CERMAK R O A D 
LAwndale 1-7168 

A N T I Q U E SHOP 

ALTERATION SHOP 
Completely equipped including 4 povver 
mątfbinrs. Large Rooms reception room. 
S ffrnng rooms. Well established clientele 
ideal Loop location. Excellent opportu-
nity for right party. Reasonable rent. 
Good lease. Priced ri«ht for immediate 

sale. Due to illness. 

DEarborn 2-7005 or HEmlock 4-3139 

GRILL — FOUNTAlN 
Excrllent S. E. location. Real money-
makcr all modrrn fixtures. Stainless stecl. 
Air conditioninic. Reasonable rent. Long 
lease. Mušt see to appreciate. Sarrifice 

for immediate sale. 
- Mr. MENGEL 

ESsex 5-1967. 

(CONVALESCENT HOME) 
Good <Toin°r business. Well stockrd. Rea- Semi convalescent, for sale by ovvner at 
sonable rent. Steam 'heat. Good lease. Įa sacrifice. 17 rooms steam heat, Stoker. 
Excellent opportunity for couple. Mušt 
see to appreciate. Unable to devote suf-
ficient time to this shop because of other 
rommitments. YVUI sacrifice for imme
diate sale. — 7116 COTTACE GROVE 

STewart 3-0648. 

Income $1,350 month. 
Price $23,000. 

CalI Mlchigan 2-8225 

VALGYKLA (LUNCH ROOM) TAVERNA. "Piz7eHa" ir "Package 
Goods". Gerai einąs biznis. Judri vieta. 
Visi modernūs įrenarimai, įskaitant Gerti einąs biznis; pilnai įrengta; gera 
"walk in" šaldytuvą. Prieinama nuo- vieta. Puiki proga porai. Prieinama nuo
ma. 3-ims melams sutartis. Teisingai ma: gera sutartis; gražūs gyvenamieji 
įkainota skubiam pardavimui del kitu in- " ^ b a r i a i užpakaly. Išnuomos ar parduoa 
teresy. 
22 S. Kostner EStebrook 8-9816 

GROSERNfc Ir MfiSOS 
PARDl T OTl'Vfi 

Jsteigta prieS 25 m e t u s * labai geras 
mėsos biznis. Didelis 5 kamb. bu
tas užpakaly, nuoma $90. gera su
tartis. Modernūs fikėeriai. daiijc pre-
khj. Puiki pro^ra porai. Įvertinimui 
turite pamatyti . Jkainota skubiam 
pardavimui del lieros. 2<U1 Hlrseh 
St. A R m i t a g e 6-0744. 

DINER (užkandine) 
IR vletu. T^bai pelningas biznis. 
P i lnas įrengtas su nerūdijančiu plie
nu, "meehanieal refrigeration". Pui
ki vieta prie Cermak ir O a w f o r d . 
Anžiūreje įvertinsite. Turiu eiti j ka 
riuomene, parduosiu nebrangiai. 

Del ligos įkainota skubiam pardavimui. 
ARmitage 6-2632. 

GROCRRT & DELICATESSEN 
su gražiu 5 kamb. butu užpakaly. 
Gerai e inąs biznis jsteigtas prieš 25 
metus. Modernūs fikčeriai. daug pre
kių, nuoma $25. ilga sutartis, idea
li vieta porai. įvert inimui apžiūrė
kite. Noriu skubiai parduoti, v ienas 
negaliu apseiti. Kaina $3.000. 1221 
N. Marion C'ourt, EVorglade 4-0413. 

ROckwelI 2-9743. 

LIQUOR STORE 
(gerimn krautuve) 

ir baras drauge. Nepraleiskite šios pui
kios progos įsigyti pelningą biznį už ne
įtikėtinai žemą kainą. 

646 East 79th Street 
Vlncenoes 6-8900 

HAMBURGER SHOP (užkandinė) ir 
taverna drauge. Labai pelninga. Visi 
modernūs įrengimai. Prieinama nuoma. 
Gera. sutnrt;s. State ir Erie kampas 
Jk.vnota skubiam pardavimui. Apleidžia 
miestą. 

U'Hitehall 4-8131 arba 
Blttersvveet 8-7167 

TAVERNA 
Su virtuve ir gražiom gyvenamom 
patalpom užpakaly. Prie inama nuo
ma, gera sutartis, modernūs įren
gimai. Judrioj fabriku apylinkėje. 
Gera proga porai. Vienas negaliu 
apseit, viskas taip kaip stovi už 
I&.500. 

BIshop 7-9431 

Groserre ir Delikatesų 
KRAUTUVE 

Gera vieta prie kampo. T>aug pre
kių: pilnai jrengta. N u o m a $45, ge 
ra sutartis. Puiki proga porai. Vie
nas negaliu anseit, parduodu už ge
riausia pasiūlymą. Apžiūrėję įver
tinsite. .V2SH S. I n l o n Ave. Kl n 
n o o d 6-9S32. 

MAISTO K R A I T I T E 
"Semi-Self Service". Pelninga vieta. 
Gerai jrengta. Visi modernūs įren
gimai. Daug prekių. Prie inama nuo
ma Ir sutartis. Apžiūrėkite — jver-
tinsite. ISeina j pensiją ir perlei
džia geram pirkėjui. 

10«>4 S. \Ventworth Ave. 
COmmodore 4-10ft0 ar P i l i . 5-3108 

GAZO STOTIS 
Gera "gallonage". pilnai jrengta. su 
visom pompom ir •"stoek'u". Puiki 
vieta geram mechanikui . Nuoma 
$50 5 metų sutartis. Turiu dvi vie
tas, negaliu vienas apseit. Parduo
du nebrangiai už $1.500. • 1 0 0 W. 
ft3rd St. POrtsmouth ' -9776. 

RŪBŲ VALYKLA IR 
SIUVYKLA 

Su gražiom gyv. patalpom užpakaly. 
Pr ie inama nuoma, gerai einąs biz
nis. Puiki proga siuvėjui. Apžiūrė
ję įvertinsite. Noriu skubiai parduo
ti, kaina $750. 14t W. 31 st St., B l ' -
t te i f ie ld 8-8847. 

T A V E R N A — Judrus šiatirvakarių 
persėdimo kampas. Įrengta su virtu
ve ir gražiom gyv. patalpom užpa
kaly. DidelS sale viršuj. Modernūs 
fikčeriai. Vienas negali apseiti. Pri
e inama kaina. Viskas kaip stovi už 
$12.000 ar už geriausia pasiūlymą. 
Apžiūrėję įvertinsite. 

JVniper 8-9553 

T A V E R N 
Wtth fully equippcd kitehen. all modem 

fixtures & equipment. Good going 
business. Reasonable rent. Good lease. 
Mušt sacrifice lock, stock, & barrel for 
$3,000 or best offer. 4158 W. Lawrence 
or call AVenue 3-9890, before 5 P. M. 

or LAwndale 1-9280, aft. 5 P. M. 

MOKYKLOS REIKMENTJ 
K R A U T U V E 

Ledai, "notlons", žaislai, ir 1.1. Biz
nis e ina gerai, arti mokyklos; daug 
prekių, modernūs fikčeriai: prieina
ma nuoma. Puiki proga porai. Ap-
Jtflreję jvertinsite. Judrioje š iaurva
karių daly. 

CApitol 7-9176 

^ROSF.RVft h- MftSOS 
P A R D r o r r v e 

ŠALDYTAS MAISTAS 
Gražus 4 kambarių butas užpakaly. 
Prie inama nuoma, gera sutartis. Mo
derniai jrengta: daug prekių. Gera 
proga porai. G e r a i e inąs biznis. 
Šiaurvakarhj daly. Apžiūrėję {ver
tinsite. BKrkshire 7-0777. 

VALYKLA ir SIUVYKLA 
Su gražiai apstatytu butu užpaka
ly. Gerai e inąs biznis, ideali v ieta 
siuvėjui, nuoma $55. Garu apšild. 
ApžiūrSję Jvertinsite. Norime sku
biai parduoti d51 kitų interesų. 

1419 E. 61st St. 
FAirfa* 4-4490 

VALYKLA 
su gražiu 4 kamb. butu užpakaly, 
pri ims ir su vaikais. Prieinamo, nuo
ma .gera sutartis, gerai einas biz
nis. Ideali vieta siuvėjui. Jkainota 
skubiam pardavimui dėl kitų in
teresų. 

849 E . 75TH ST. 
VInoennes 6-9517 

RF.A1 BSTATB 

Tauta, kuri nieko nesibijo sa
vo viduje, mažai ko turi bijoitif 
išorėje. 

FOX LAKE, ILL. 6 Rm.-All year 'round 
home. Brauty spot. 2 stories: ehannel al-
most around property; Gas heat: 5 lots; 
some very good furniture inclu; or not; 
also boat and motor; fishing in your own 
back yard: One blk. from R. R. and Bus 
Transp. Very reasonably priced for quick 
sale by owner: or will trade for Chieago 
prop. BIttersweet 8-8996 or Fox Lake 
7-3733. 

IN GRASS LAKE REGION 
on paved Road near Channel; 

two 55' lots 
Mušt sell by owner 

Reasonably priced only $700 
Call WEllington 5-5923 

• 2 GRILL MEN for 
Night work — 7 P. M. to 2 A. M. 

• PORTER — 
Night work 7 P. M. to 2 A. M. 

STEADY: 
Good vvorking conditions. 

Salary open. 
ENCORE RESTAURANT 

3222 W. 55th St. — REpublic 7-9887 

M E N 
MATERIAL H A N D L E R S 

L A B O R E R S 

MANY E M P L O Y E E B E N E F I T S 

GENERAL 
TRANSFORMER 

18240 HARWOOD AVE. 
H O M E V V O O D , I L L . 

Young Men With 
High school diplomą 
driver's license for 

RAMP JOBS 
Steady work. 

Cost of living pay plan 

5245 WEST 55TH 

SKAIT^TCITE " D R A U G Ą " ! 

REIKALINGAS VYRAS 
VALYMO D A R B U I RASTINĖJ 

5 dienu savaite, 40 vai. 
Nuolat inis darbas, geras at lyginimas 

TRAVELER RADIO CORP 
571 Jackaon Blvd. 
HArrteoa 7-9151 

Norite pirkti krautuvę ar ne
kilnojamą turtą, skaitykite smul
kių skelbimų skyrių. 

LITHDANIAN MEN 
NEEDED1 

• Lathe Operator 
• Machinists 
• Handy Man and 
• General Factory VVorkers 
• Assemblers 
Steady work — Some over 

time. D. P's. welcome. \ 

ELECTRO ENGINEERING 
PRODUCTS 

609 West Lake Street 
5th floor 

( Knlral 6-2670 

BENCH MOLDER 
Steady Employment 

Day Work 
Open Salary; 

Oood uork'ii i; ocindttions 

North Aluminum 
Casting Co, 

1832 N. ASHLAND AVE. 
ARmitage 6-1259 

MILK DRIVERS 
MI'ST BK OOOD SOLICTTOR. 

$H0 per weok pliv« bonus. 
SOl'TH W E S T T E R R 1 T O R Y 

LUDWIG MILK CO. 
4725 S. Talman Ave. 

LAf. 3-3B44 

YOUNG MEN 
N E E D E D IN 

CLEANING PLANT. 
Steady: Good Startlngr Salary 

Opportunitv for Advancement: 
GOOD F U T U R E 

4447 W. Cortland St. 

CARPENTERS WANTED 
Steady wk., 

Good working conditions 
Union wage 

Call VTllage 8-5262 

ASSEMBLER 
For wood Caskets. 
Steady work. Apply: 

HASSMER BROS. 
218 W. Ohio St. 

AUTO MECHANIKAI 
ATSINEŠKITE ĮRANKIUS PASI
RUOŠĖ TIESIAI P R I E DARBO. 

BELL AUTO REPAIR 
2452 SO. M1CHIGAN AVE. 

Tel. CAlumet 5-7022 

W E N E E D 
LABORERS 

and 
TALLY MEN 

for lumber yard 
Permanent employment. 

HILL-BEHAN 
5601 ELSTON 

H E L P WANTED — MOTERYS 

T Y P I S T A N D 
GENERAL OFFICE GIRL 

Beginner arceptablr or married giri that 
can vvork part time. 

Cood vvorkini? conditions 
MR. VVEST 

MOnroc 6-6310 

1932 South Halsted St. 

TYPIST 
G O O D STARTING SALARY 

PERMANENT 
5 Day Wcck 

8:45 to 1:45 P. M. 
Timr and One Half for Overtime 

G U N T H R O P - WARREN 
PRINTING CO. 
210 West Jackson 

GENERAL OFFICE 
40 hour, 5 day weck, God 
salary. Permanent position. 

O. I. M. TRANSIT CO. 
2298 S. In ion Ave. 
HAymarket 1-2401 

Ideal position for South 
West Side Resident 

STENOGRAPHER 
Capable person between 21 and 30, 
;mall office; conRenial personnel. Salary 
in keeping with ability & past experience. 

5 day, 37JĄ hr. week. 

Phone Mr. Robson 
HAymarket 1-1746. 

SHIPING ROOM 
H E L P 

• Packers 
• Elevator Man 
• Parcel Postman 
• Manto Drive Cushman 

Scooter 

Utility Supply G>. 
317 W. MONROE 

MR. RENJAMIN 

REIKALINGAS BUTAS 

Prašome gelbėt i ! Jauna pora su 7 
m€n. kūdikiu, dabar gyv. su gimi-
ngm, skubiai reil;alingl 3 iki 6 kam
bariu neapstatyto buto, nuoma iki 
$75. Pageidauja Oak Park, Cicero, 
Berwyn. Geriausios rekomendacijos . 
Skambinkite Vll lage 8-2236 

Atsakinga 3 saug. asm. Seimą, 2 
dirbantieji, skubiai j ieško 4 ar 6 
kamb. buto be baldų geroje apy-
linkSJe pietingj daly. Tiktai l - a m ar 
2-am aukšte. Parduoda namą. Nau
jas savininkui pačiam reikalingas. 
Prašau paskambinti . STewart 3-5679 

4 metai išskirstyti del buty stokos. Atsa
kinga pora ir 2 berniukai — 9 ir 6 me
tų ieško 3-4 ar daugiau kamb. apšildyto 
ar ne buto be baldu, ar namo šiaurinėj ar 
šiaurės vakarų daly ar priemiesčiuose. 
Skambinkite tarp 8 ir 5 vai. p. p. 

SPaulding 2-1206 

SAVININKAI, štai jūsų nuomininkai! 
2 suaugę, abu nuolatos dirba, skubiai ieš
ko 3—4 kamb. neapstatyto apšild. buto 
(ne rūsy) pietvakarių daly. Ramūs tvar
kingi žmones. Geriausios rekomendacijos. 
Skambinkite. HEmlock 4-0898 po 6 v. 
v. arba visą dieną sekmad. 

PATIKIMA pora, vyras neseniai atkel
tas j Chicago, ieško 3—4 kamb. neap
statyto buto pietryčių ar pietvakarių da
ly. Chicagoje gyvens nuolatos. Mokės iki 
$100 men. Geros rekomendacijos; gali uŽ-
timti bet kuomet. Skambinkite PLaza 
2-1100, room 358. 

Jaunas veteranas — biznierius, su 
žmona ir 2 maloniais vaikais, sku
biai j ieško 4-5 ar 6 kamb. (2 mieg . ) 
neapstatyto buto tol imų vakarų ar 
šiaurvakaru daly. Bendradarbiausi
me; geros rekomendacijos. Skam
binkite: EAstgate 7-9716. 

Būtinai reikia buto. NaSIS, turinti 
atsakingą tarnybą, su 9 m. dukrele 
ir senyva motina bei samdyta šeimi
ninke, skubiai j ieško 6-6 kamb. 
neapstatyto buto bet kur gražioje 
apyl inkėje arti transportacijos. Ge
riausios rekomendacijos. Skambin
kite tuojau GRaceland 2-96 r i . 

Atsakinga pora, be vaikų, abu dir
ba, jieSko 5-6 kamb. neapstatyto bu
to. Pageidauja Oak Park, Garfield 
Park ar kitoje apyl inkėje vakaruo
se. Mokia iki $125. Gali tuojau už
imti. Šiokiadieniais skambinkite po 
5 v.v. HArrison 7-6744, Mr. Knauff. 
Po. 7 v.v. ir šeštad. ir s ekmad .— 
REgcnt 4-6635. 

~ REIKALINGAS B U T A S * BUSINESS SERVICES 

NORI TUOJAU užimti! Dirbtuve mr-
nad2eris, neseniai perkeltas Chkagon, su 
žmona ir 2-iem vaikais, labai jieško 3—4 
kamb. (2 miegam, kamb.) buto be bal
dų. Pageidauja pietvakarinėj daly. Iki ! 
$80 nuomos mėnesiui. Geriausios reko- I 
mendacijos. Pranešti Mr. Smith nuo 8 
iki 4:30 nuo pirmadienio iki šeštadienio: Į 

VIrginia 7-1121 

Atsakingai jaunai porai, abu dirbantieji, 
reikalinga 2-4 kamb.; pageidaujama su 
baldais. Beverly ar kitame gerame piet
vakariu rajone. Gali pristatyti geriausias 
rekomendacijas ir tuojau užimti. Skam
binti šiokiadieniais TUxedo 9-6600 Mr. 
Morgan, sekmadieniais MErrimac 7-7039 

BRUNA'S CAFE 
Telkia valgius žmonėms, kurie 

miegsta skaniai valgyti. 
Pagamint i kaip namie. 

Siūlome STEIKUS — K E P T U S 
VIŠČIUKUS ir ŽUVĮ. 

PUIKIUS L I K E R I U S ir VYNUS. 

Kitą kartą kuomet eisite kur pie
tauti, užeikite pas mus — džiaug-
sities tai padarę. 

2424 S. OAKLEY 
VIJIGIMA 7-8875. 

BUSINESS SERVICES 

OAK PARK P ITT SHOP 
329 X. Har lem Ave. 

Oak Park, 111. KUclid 6-8399 
Š L N Y S - K A Č I U K A ; - P A P Ū G Ė L E S 

Naminių gyvulėl ių re ikmenys 
Cotuity Kennels , ( r.vstal I^ake, Iii. 

Tel. 266 W. 
Gyvulei ių iš la ikymas ir m o k y m a s 

SELDOM IDLK K E N N E L 

IŠMOKITE 
VAIRI OTI 

Nauji .saugūs 
•dual" kontroles 

automobiliai . Mes parūpiname 
automobil i jūsų vairuotojo leidi
m o kvot imams. 

Skambinkite E S s e i 5-2411 
ABC DRIVING SCHOOL 

1353 K. 79TH ST. 

J. VVALSKI — Puikus t inkavi
mas. Greitas ir geras patarnavi
mas. Atvyksiu į jūsų namus. Pri
e inamos kainos. N e m o k a m i ap
skaičiavimai. Jei paskambinsite 
GRovehil l 6-3294 gausite punktu
alų r mandagų patarnavnu 

GRovehi l l 6-3294 

SAVININKAI, tai skubu! Atsakingai 
šeimai, salesman'ui su žmona ir kūdikiu, 
dabar gyv. su giminėmis, LABAI SKU
BIAI reikia 4—5 kamb. neapstatyto bu
to vakarų priemiesty arba šiaurvakarių 

daly; patys dekoruos. Skambinkite 
BElmont 5-1266. 

SAVININKAI — labai skubu! Atsakin
gai šeimai iš 4 suaugusiu (3 dirba) bū
tinai reikalingas 4—5—6 kamb., apšil
dytas ar ne, butas be baldu. Pageidauja 
pietvakarinėj daly, bet paims bet kurioje 
vietoje arti gero susisiekimo. Yra iškelti. 

Geros rekomendacijos. Skambinkite 
BIshop 7-8499. 

VVEST SIDE'S BIZNIERIUI 
Reikalingas butas su 2-im miegamaisiais 
kamb. Turi charakterio ir finansines pa
dėties rekomendacijas. Kreiptis į Mr. 
Russell ESterbrook 8-4146. Lincoln Ma-

chinery Sales Corp. 

BURGUNDY INN 
Kviečia l ietuvius kl ijentus 

ŠEIMYNIŠKIEMS PIETUMS 
Geriausias maais tas Ir l ikeriai. 

Jei norite valgį su skoniu ir virtą 
pagal užsakymą atvykite 1 

BURGUNDY INN 
2335 N . CLARK 
D I V E R S E Y 8-5744 

Mažiems pobūviams iš deš imts ar 
I>enkiolikos žmonių rezervuokite 

vietas telefonu. 

The fMOLCO-HEAT CondJtioner 
Tobulas žiemai "air condition-

ing" vienetas. Valo. filtruoja, drė
kina, cirkulioja šildytą orą per 
kambarius. LENGVAI ĮTAISO
MAS. Turi žymų DELCO-HEAT 
OI L B l ' R N E R VIENETĄ* Suži
nokite faktus apie DELCO-HEAT! 

Je l lema Bros. Sheet Metai 
4035 \Vest 147th Street 

Blue ls land, 111 
Blue ls land 246 

ĮDOMIOS KNYGOS 

J. E. KINCAID 
Moksliškas švediškas masažas 

Masso Hydro Electro & Zone te
rapija. Mineralines vonios, vaSki-
n f s vonios. Treatmentai namuose 
pagal susitarimą. 

MO. 4-5545 
48 E. CHICAGO AVE. 

Taip pat svorio sumažinimo treat
mentai. Darbas a t l i ekamas eks
pertų skubiai ir gerai t iems, ku
rie yra persunkus. 
Informacijos reikalu skambinkite 

Dept. "L" 

VYRAI IR MOTERYS 

MATURE CATHOLIC MAN 
OR W0MAN 

undrr 50. a s Clerk in Address-
ograph file dept. Mušt know 

Knfrlirin. Call Manager at 

S T . 2 - 7 6 7 2 

PRANEŠIMAS 

JIEŠKO N U O M U O T I 
Lietuvių Agronomų Sąjunga Chicago

je jieško nuomuoti ūkio (farmos) neper-
toli nuo Chicagos miesto. Pageidaujama, 
kad vieta tiktų vasarojimui. Pasiūlijimus 
siusti šiuo adresu: Liet. Agronomų Są
junga, 6541 S. Talman Ave., Chicago 
29, Illinois. 

M A P L E FARM 
CONVALESCENT HOME 
VYRAMS ir MOTERIMS 

Mūsų namai yra j rengti invali
dams, gul int iems l igoniams ar 
diabetikams. -Geriausia priežiūra; 
puiki vieta netoli užmiesčio klubo 

Mūsų kainos yra prieinamos. 
Telef.: B L U E I S I . . \ \ | > 4032. 

štai Jūsų nuomininkai . Atsakingai 
Seimai su 2-iem vaikais skubiai rei
kalingas 5-6 kamb., apši ldytas ar 
ne, butas be baldų. Pageidauja piet
vakarinėj daly, bet eitų bet kurion 
geron apyl inkčn u* prieinamą nuo
mą. 28 m. gyveno dabartinėj vie
toj. Butas dabar reikalingas savi
ninko dukrai. Geros rekomendaci
jos. Pageidautų netoli katal ikiškos 
bažnyčis. Skambinkite LAfayeete 3 -
5304. 

Vyresnio amž. pora, be vaikų, abu 
dirba (25 m. vienoj firmoj) sku
biai j ieško 5 kamb. neapstatyto bu
to pietvakarių daly už 67th St. Nau
jas savininkaH užima jų butą. Užim
sime tuojau arba gal ime palaukti, 
š iokiadieniais skambinkite po 6. v. 
vak. GRovehil l 6-1885, visaą diena 
sekmadieni . 

štai jūsų nuomininkai! Atsakinga 
pora. abu dirbantieji, skubiai j ieš
ko 4-5 kamb. neapstatyto buto su 
apšild. geroj vietoj pietų ar piet
vakarių apylinkėj . Š i o kiadieniais 
skambinkite po 6 v. vak.. visą die
ną šeštad. ir sekmad. F A l r f a i 4-
0489. 

Reikalingas 4-5 kamb. butas l-am ar 
2-am aukšte butų rajone tolimej vaka
rinėj daly profesinei porai be vaiku ar 
"pets". 15 m. dabartinėj vietoj. Nori 
persikelti arčiau biznio vietos. Gali už
imti tuojau ar neužilgo. Turi rekomen
dacijas. Skambinkite EUclid 6-4844 
liokiadieniats tarp 9 ir 5 Mrs. Gelatis. 
Vakarais ir sekmadieniais PLaza 2-8275 

- PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Drąsiausis yra tas, kurs bijo to, 
ko turi bijotis ir nesibijo to, ko 
nereikia bijotis. 

—L. Tolstojus 

THE STORY OF 
I I T H U A N I A ^ , 

_ P a r a š e - IM I 

Thomas G. Chase !^5L 
Trumpas, t ikslus ir įdomus ap
rašymas l ietuvių tautos istorinių 
laimfijimų per paskutin) tūkstan
tį metų. Šiai knygai jvadą yra 
parašęs garsus laikrašt ininkas is
torikas Will iam Henry Camber-
lin. Ji ta ikoma angliškai skaitan
čiai visuomenei . 

P U I K I DOVANA 
AMERIKIEČIAMS 

jų mokyk loms ir knygynams, pa
skleidimui tikslių i n f o r m a c i j ų 
apie Lietuvą svetimųjų tarpe. 

392 pusi. kaina $3.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2S34 S. OakJey Ave. 

Chicago 8, Illinota 

Skelbtis "Drauge" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 
lietuviu dienraštis o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 

MELSKITĖS IS LIETUVIŠKOS MALDAKNYGES 
DIDYSIS RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 
RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras 
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544 C3.00 
MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuviu R K. Kunigų 
Vienybe, išleista Chicagojb, 1935 m., psl. 256... 50c 

Galite Iškirpti ši skelbimą Ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eiles numerius rutuliukais. Pinigus siusti 

kartu su užsakymo. 
U2SAKYMUS SIŲSKITE 

" D R A U G A S " 2334 S0ŪTH 0flKLEY AVENUE 
jTTTTTTTTTTTTTTTTTTTl C h l C & ( J 0 8 f I l l i n O l S 

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA? 
Inkdtal praiallna IŠ organizmo rugfttia Ir nerelkallo 
** 5i»puma J«' 11« netvarkoje nuodinga matarifr 
lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite snnkuuu 
riUNiAlHpinti, lel nakčia dažnai turit koltta in *•!•* 
svaigsta,- nugara skauda, jaučiate nuovargi. 1*1 tnsi? 
paakiai natinę, vartok lt 

M F D I K A I J 6 R V ŽOLTŲ A R B A T Ą SAMTTA8 N O 101 
Vaina $1.10 au persiuntimu. Mfisų tol ių arbata jrra 

„ •*•• mdarvtii remiantia Ilgu meti) p a t v l m n 

'"iftvktte Ir pinigus prlslųsklte 

SANITAS HERBS 
1125 Milwaukee Avenue Chicago 22, Illinois 

ANGLŲ KALBA GALIMA ĮSMUKTI TIK SU 
A. L A L I O 

lietuviškai anglišku, angliškai lietuvišku 

Ž O D Y N U 
Nauja laida dviem tomais su ištarimu. 

Kaina $14.00 
Pinigus prašom siųsti kartu su užsakymu Užsakyti žodynai 

pasiunčiami paAtu. Užsakymus siuskit*-

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

<įr 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 

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

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

Užsakymus siųskite: — 

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave* Chicago 8, I I I . 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 

) 
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JAV rengia stovyklas 
valst. priešams 

„CIeveland News" rašo, 
kad kongresas svarsto pasiū 
lymą parengti 4 stovyklas 
dėl 14.000 politinių kalinių 
visuotino karo atveju. Fe
deralinis kalėjimų direkto
rius James V. Bennett reko
mendavo atstovų rūmų fi
nansų komitetui paskirti 
775. 000 dolerius keturioms 
apleistoms karinėms stovyk
loms parengti, į kurias karo 
atveju bus suvežta asmenys, 
įtariami priešvalstybine 
veikla. Bennetto pasiūlymus 
remia ir FBI direktorius Ed-
gar Hoover. 

Pagal įstatymo reikalavi
mą, politiniai kaliniai bus 
laikomi skyrium nuo krimi
nalinių. Įtariamieji, esą, jau 
rūpestingai ištirti, ir per la
bai trumpą laiką pavojaus 
atvejuje būsią surinkti. 

PASIRENGĘ AREŠTUOTI 

Dėl "A. B" transliacijų 
lietuviu kalba 

Asmens, klausantieji lie
tuviškąsias „Amerikos Bal
sas" (Voice of America) ra
dijų transliacijas, yra malo
niai prašomi savo pastabas 
dėl jų pranešti Inf orm. Tar
nybai, adresu; ELTA, (14b) 
PFULL1NGEN, Goethestr. 
16, Germany. Tuo pat ad
resu prašoma siuntinėti ir 
iškarpas vietos laikraščių, 
kuriuose rašoma mums opiai 
šiais klausimais. 

James M. Mclnerney, Jungtinių 
Amerikos Valstybių generalinio 
prokuroro pagelbininkas, pareiškė, 
jog FBI vyrai yra pasiruošę areš
tuoti 14,000 Amerikos komunistų, 
iš 43,000 komunistų partijos na
rių, kiekvieną minutę, jei pasauli
nė situacija pareikalautų. Karo 
atveju 14,000 Amerikos komunis
tų būtų šnipai ir penktos kolonos 
palaikytojai (INS) 

Svarbus surinkimas 
Čikagos Balfo apskritis šį 

ketvirtadienį, gegiužes m§n. 
17 dieną, 8 vai. vakaro, 
"Sandara" patalpose, 840 
W. 33 st. šaukia labai svar
bų susirinkimą, į kurį yra 
kviečiami būtinaį atsilanky
ti skyrių valdybų nariai bei 
šiaip Balfo veikejai-darbuo-

Padeka 
Mieloji p. Vincenta Fr. 

Saunoris, priimkite mūsų 
nuoširdžius sveikinimus Mo
tinos Dienos proga ir kartu 
mūsų padėką už Jūsų rūpes
tingumą, išlaidas ir parody
tą motinišką meilę mums. 
Tegu Aukščiausias laimina 
Jus ir suteikia geros svei
katos. 

tojai. Numatoma išleisti 
knygą, kurioje bus aprašo
ma Balfo veikla ir tilps 
skyrių valdybų narių bei 
veikėjų darbuotojų atvaiz-
dai-fotografijos. Tam tiks
lui yra pakviestas fotogra-
ras. 

—Čikagos Balfo apskritis 
Labiausiai nepakenčiama, kai 

perdaug kalbama apie save. 
—G. Leopard* 

I 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

iš AV.G.E.S. stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte. 

ŠEŠTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte. 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

iš tos pat stoties PIRMAD. 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Tel. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKWELL ST., 
CHIOAGO 29, Ilili. 

PAMINKLAI .TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 

PADĖKA 

Dėkinga B. Morkūniene 
su šeima 

Sovietu "parama" 
Lenkijai 

PIA skelbia, kad anglių 
kasyklų įrankiai, pagaminti 
lenkų įmonėse vėliau aplipi-
nami sovietinėmis etiketė

mis ir „importuojami" į Len 
kiją jau kaip sovietines pre
kes. Tačiau visi lenkai žino 
tikrą dalykų padėtį. Nepai
sant visų sovietinių pažadų 
ir spaudoj paskleistų pasigy 
rimų, nė jokios savo maši
nos ar įrankio nėra atsiun
tę į Lenkiją. Tuo tarpu len
kai pagal įsipareigojimus 
stato sovietams kasmet po 7 
mil. tonų akmens anglių, už 
kuriuos tie moka po 7 sva
rus už toną. Tuo tarpu tą 
kiekį pristatę į Vakarus, už 
kiekvieną toną gautų po 10-
15 svarų. Tai vadinasi „bro
liška SSSR parama Lenki
jai". 

Meile prasideda nuo savęs; 
deja — daugumoje atsitikimų 
ji ir baigiasi ten, kur praside
da. —H. Smith 

t 
VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PMSTATOM !' 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matra
cai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baildai vaikučiams. 
*emos kainos, lengvi išmokėjimai 

DIDELIS PASIRINKIMAS 

Blogis yra sielos naktis. 
-i-V. Hugo 

GEROS ŽINIOS 
APIE 

ŽILUS PLAUKUS 
Jeigu jūsų plaukai žili, jums 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA, 
tšg-elbsti jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pasalina žilumą tik tru
pučiu tos masSs perbraukus per 
plaukus karta j dieną. Jums te
reikta jį vartotti tol, kol įgausite 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yra taip paruostas, kad 
jūs galite gauti to nuostabaus 
preparato kiekį paprastai paStu 
pasiuntus Sį kuponą t TRYSAN 
CO., Dept. 407, Bos 226, Peeks-
MH, N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa
prasčiausiai sumokėkite laiškane
šiui %2.50 — plius siuntimo išlai
das tada. kai Jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo galima gauti. 
Name 
Addreas 
ctty 
State 

^ 
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At HUMEL Appliances 
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R O O S E V E L T 
Fiirniturc Co., Inc. 

Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD. 
Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą Ir sekmadieniais 
nuo 11 • . ryto iki 4 v. v. 

414 
KAZIMIERAS A. 

KAKTA 
kuris mirė bal. 29 d., 1951 ir 
tapo palaidotas gcg. 4 d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero" kapi
nėse amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarna
vimą ir palydėjo jį į tą ne
išvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailė
dami jo pasitraukimą iš mū-
sū tarpo, dėkojame mūsų dva-
sišškiems tėveliams kun. kleb. 
B. Urbai, kun. • A. Valančiui, 
kun. l)r. J. Prunskiui, kun. B. 
BudviOiui ir kun. J. Griniui, 
kurie atlaikė įspūdingas p a-
maldas už jo sielą. 

Dėkojame s»v. Miššių ir gė
lių aukotojams. Dėkojame gra-
boriui Jurgiui F. Rudminul, 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nuly
dėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkojame grab-
nešiams šv. Vardo draugijos 
nariams ir visiems, kurie pa
guodė mus nuliūdimo valan
doje ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms, o tau Kazimierai, 
lai Dievas suteikia amžiną atil- : 
sį. 

Nuliūdę lieka: žmona, Duk
terys, žentai, Anūkai, Brolis ir 
kiti Giniiness. 

39S8 W. UlTjH STREET 

Užsisakykite gružų paminklą uit sa
vo mylimo asmens kapo — tiesiai ii šios 
jienintelės lietuvių paminklų dirbtuve 

Paminklus pristatome } visas kapi 
ftes — arti ar toH. Nito akmens šlifavi
mo fkt raidžių Iškalamo ir paveikslų Įdė
jimo — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia Kao 1902 metų. 

•plaukykite mes tr pamatysite gre
i t a pavyzdžius. Atidarą yra visomis die> 
tomis kr visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
MONUMENT VV0RKS 

TELEF. BEVERLY 8-0003 
mm aV. 

SENIAUSIOS IR MODLRNISKIAUSiOS LAIDOTUVIŲ IŠTAKOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

4605-07 S. Hermi tage A ve. j 
TeL YArds 7174142 

4330-34 S. Catiloraia Ave. 
TeL LAfayette 34)727 

Radio programos 
ii stoties W6ES (1390 k) 
l-cldžiam* I U M ieiUdkra) 
nuo 91S Iki 9:90 va i ryta 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

WFEUBBKR 

EDW. SAUNORIS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti gelių kapu 
papuošimams, sodintu ir skintų, 

įvairiausių rūšių 
ir gelių boreašams. 

l l l th St. & Pulaski Rd. 
priešais šv. Kazimiero kapines) 

TfcIL. OAKLAWN 87 ir 652 

STASYS FABIJONAS 
PEKKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGUS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
TeL Vlrginia 7-7097 

* l 

A. A 
ONA P AB ALIS 

Mirė geg. 1U d., 1951, G vai. 
ryto. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Pa
nevėžio apskr. 

Amerikoje išgyveno 39 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me keturios dukterys: Stanis
lava Manelis, žentas Antanas; 
Freda Alter, žentas August; 
Ona Pabalis; ir Pearl Kubiak, 
žentas Pranciškus. Sūnus Do
mininkas. Septyni anūkai ir 
kiti gimines, draugai ir pažįs
tami. 

Priklausė prie Tretininkų ir 
Apaštalystes Maldos. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3807 Lituanica 
Avenue. 

Laidotuves įvyks antradienį, 
geg. 15 d. Iš koplyčios 8 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje \-
vyks gedulingos pamaldos už 
veliones sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Sūnus, 
žentai, Anūkai ir kiti Gimines. 

Laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

»»• « i 

FIBIU7E TIESIOG NUO 
*K. NELSON 

— SolutAko — 

S i Usimir Monument 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

kJJUl 
UGDĖSIO VALANDOJ 

Šaukite 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ate. Air Conditioned kopiySa 
BEpubUo 7-8600 — 7-8601 AutomotoUfams Virta 

Tiems, kurie gyvena kitose, miesto dalyve gausim* 
koplyčią arčiau Jlaų 

s*>r:?) 
m&i 

m 
jĮjį̂ r,y';i;jrįįįs>!i| 

wyf»yjriĮ-Įj;Į Į Į;::?|įj 

-~S-<K»<f<(į 

\testinj 
Yoo «oot >«f JJįSoul retumng or ™ for strong«t « ° ^ 

'* *v«8Ž*r<S. 

• 

H w*e e minute of < ° ^ n d d W " . JuS
nUst receįtion. 

Yoo « * * l f̂wiuTOUt retumng or BU ^ strongestr^ P 
after progom «J» c l and nne l fla*l^ft*mng « 

required. l\* l g l i t f. . try r t . . • »"" m^ (%Q3 
ro?dinary sets. Sce ^ $ 1 W 1 

•nge 1" f5ST Ktack lias* 
inctiHT'nfl 

s * , <** worran«T 

maūcaUy• tveu - l c s t ^ n g ^ ^ buy it. -
ro?dinary sets. Sce ^ „ i n g 5 ^ ^ 

^ į 8 e Sbe. Modei 640T17. ^ ^ — m ^ 

EASY TERMS AT 

HUMEL I 
CORNER 26TH ST. k 6IST AVE, CICERO, _ TEL T0WMHALL 3-8680 

Open Mondąy-^nd iTiursday Evenings 

SAFETY OF YOUR 
S A V I N C S ^^Z 

ANTHONY Z. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

1414 80. 50TH AVE., OOESO, HJU 
"-•-'[—T TOWNHAIX %mm 

•KU SO. I f — P f AVE, GHICAGO, 
ORO VEHILL f-#141 

y r a 

Gautas nedidelis kiekis 
FAUSTO KERŠOS 

" T O L U M O S" 
Knyga gausiai ir gražiai iliustruota originaliais dail. Viktoro 

PETRAVIČIAUS lino raižimaisL 
Tai tikras poezijos ir grafikos meniškas derinys. Kaina $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III. 
Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu 

^ = 

& 
= \ 

Lietuvių Tremtinių Bendruomenes išleistas 

Lietuvių Kalbos Vadovas 
Raina $4.50 

galima užsisakyti "Draugo" Adniinistracijoje. Užsakytas 
knygas išsiųsime paštu 

Užsakymus kartu su pinigais prašome siųsti: 
DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, III. 

-6-

"Drauge" rasite vėliausių, geriausiu, žinių. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CH1CAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansų patarnavi
mas y r a teikiamas 
dienų 1 r nakt| Rei 
k ai e, saukite 

rnavl- V f 8 & £ M < 

lamaa Mgy ^irm vis 
itei- MN M Re 

I A JBB t,I( 

Mes turime koplyčia* 
visose (Ihicagos i r 
Roselando dalyse ir 
tuojau p a t a r 
nauji 

LACHAWICZ IR ŠORUS 
2314 YV. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 6-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18tb STREET TeL SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 & 50th AVE.f CICERO, DLL. TeL OLymplo 2-1001 

POVILAS U RIDIKAS 
S854 S. HALSTED STREET Telephone: YArds 7-1011 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUllman 5-0661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1138-1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAUFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EiEftSMS 
1646 W. 46th STREET TeL YArds 7-0781 

• ; 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 
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DIENRAŠTIS DftAtTOAS, CHICAGO HUNOIS 
= 

Pirmadienis, geg. 14, 1951 

n IR TOLI 

i mus 
X Iiudas ir Emilija An

drijauskai iš Brighton Par
ko, lanką Chicagos Švieti
mo Tarybos anglų kalbos ir 
pilietybės kursus, dalyvauja 
Illinois Society of Colonial 
Dames paskelbtam rašinių 
"Hcw can I be of value to 
my country now" konkur
se. Laimėtojams premijos 
bus įteiktos per minimos 

A. J. VALSTYBĖSE 
— St. Būdavas, rašytojas 

ir kunigas, šiuo metu gyve
na prie šv. Bernardo parapi
jos Rocklande, Maine. Dirba 
ne tik šioje parapijoje, bet 
šventadieniais dar apatar-
nauja ir kitas dvi bažnyčias. 
Kiek atspėdamas rašo kelių 
tomų romaną "Rapolas Gelži 
nis". Šiuo metu jau įpusėjo 
perrašyti pirmąjį tomą ir 

i — Kun. J. Jutkevičius, Lie 
j tuvo3 Vyčių organizacijos 
I Lietuvos Reikalų Komisijos 

pirmininkas, praneša, ka to
je srityje vyčiai yra padarę 
nep:. prastą pažangą — tūks
tančius laiškų Lietuvos rei
kalais yra parašę į svetim
taučiu spaudą. 

— L a u kia subatvakario. 
Amsterdamo, N. Y., lietuviai 
laukia koncerto, kurį rengia 
parap.'jcs choras gegužės 27 
d. Programoj dalyvaus ir 
tautinių šokių grupė. 

— Minėjo Mindaugo krikš 
to sukak:). Patersono, N. J., 

APDOVANOJAMAS UŽ DRĄSĄ 

nio pažadėjo atsiųsti "Drau-draugijos ruošiamą "I Am 
An American" dienos pro-f ™į»»*" 
gramą gegužės 15 d. 7:30 
vai. vakare Chicago Histo-1 — lw. M. Gimbutiene - Al-
rical Society patalpose. An- seikakte, archeologė, Lietu-
drijauskai yra naujieji lie- vos proistores tyrinėtoja, 
tuviai. b a i g u s Lietuvoj augštą 

ligi vidurvasairo planuoja jį( lietuvių kolonija jau minėjo 
baigti. Ištraukų iš ššio kūrl- Mindaugo krikšto 700 metų 

X J. Maekiewich, Stan
dard Federal Savings-Loan 
banko direktorius, paskelbė 
kad nuo dabar trečiadieniais 
bankas bus uždarytas pre-
kvbai. Pirmadieniais, antra
dieniais, penktadieniais ir 
šeštadieniais prekybos va
landos bu s nuo 9 ryto iki 4 
popiet, o ketvirtadienį — nuo 
9 ryto iki 8 vakaro. 

X St. Rauckinas praėju
siame ALRKF apskrities su 

s u k a k J . Paskai tas skaitė 
kun. V. Demikis ir* A. Masi-
lionis. Išpildyta menine pro
grama. 

— Svečiuose pas švedus. 
Lietuvių Tautinių šokių gru 

mokslą ir tremtyje trijuose I Pė iš S. Bostono buvo pa-
universitetuose tą mokslą gi j kviesta į švedų Oxford Klu-
linus, dabar gyvena Dorches , bą pademonstruoti lietuviš-
teryje, Mass., ir pamažu kus ti utinius šokius. Grupė 
įeina į Amerikos mokslinin
kų tarpą. Neseniai ji skaitė 
paskaitą Harvardo universi
tete ir bendradarbiauja tri
juose amerikiečių archeolo
gijos žurnaluose. 

— K u n . A. Steponaitis, 
daugiau kaip pusę metų gy
venęs VVestvillėj, 111., Peori-
jos vyskupo pakirtas ke 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Šiandie pradėjo veikti 

kainų kontrolė 
Visose "retail" mėsoss ir 

grsoseirio krautuvėse šian
dien pradėjo veikti OPS 
(Office of Price Stabiliza-
tion) kainų kontrolė. Kiek
viena krautuvė privalo aiš 

Labdaros įstaiga 
Chicago Communty Trust 

Fund yra stambiausia lab
daros organizacija Chicago j . 
Pernai ji aukomis išleido 
daugiau kaip $400,000. Dau
giausia aukų gavo silpna
pročių sveikatos klinika mo-

palaikomas mirusiųjų testa
mentais. 

kioje vietoje iškabinti OPS' tet% i r v a i kV. lig0"infj" 
kainų sąrašą ir, pagal savo Organizacijos fondas yra 
grupę, parduodama mėsą lai 
kytis sąraše pažymėtų kai-
nų. 

Jei šeimininkei atrodys, 
kad krautuvininkas perdaug 
ima už vienos ar kitos rū
šies mėsą, ji turi teisę pa 

Nepamiršo ir tarnų 
Neseniai miręs Charles G. 

Dawes. buvęs JAV vice pre
zidentas, paliko virš milio-

reikalauti raštelio, kokia ! no dol. turto, kurį testamen-
buvo mėsa ir kiek už ją mo- j tu padalino žmonai ir vai-
kėta. Su tuo rašteliu ji gali j kams, nepamiršdamas ir sa-
krautuvę apsskųsti OPS re- I vo tarnų. Vienam paliko 
giono direktoriui. 

Nelaimingas numeris 
Respublikonų partijos suva

žiavimas 1952 metais kan
didatui į prezidentus išrink-Slltai buvo p r i imta . Seržantas Edward W. Minnick iš Brooklyno apdovanojamas Distin-

— Kun J H a l a b u r d a bnv S u i s h e d Service kryžiumf už parodytą drąsą Korėjos kare. Kai jo -----
n ū n . ». n a i a u u r u d , DUV- būrys išbaigė amuniciją begindamas kalvą, Munnick kovėsi su prie- t l CChlcagOJ bus 1S eiles 13 

rgio pa pijOS Heve- šu plikomis rankomis ir buvo sužeistas. Kryžių jam prisega gcn. t a s i r ka i ka s sako kad j i s 
Colson Fort Devens, Mass. (INS) 

^5.000, kitiems po $1,000 ir 
$500. Viso $10,000. 

sirinkime pasakė gerą kai-1 l i e m s m§nesiams į Peoriją 
bą apie socialines popiežių j p a v a d u o t i t e n išvykusį į Eu-
enciklikas ryšium su jų su-j 
kaktimi. Iškilmingas jų su
kakties minėiima* įvyks ge
gužės 27 d. Švč. Panelės Gi
mimo par. salėj. Marąueitte 
parke 7 vai. vakare. Apie 
enciklikas ''Rerum Nova-
rum" ir "Quadragresimo An-
no" kalbės Dr. Ona Laba
nauskaitė ir A. Repšys. 

X B. Nenartonis iš Mar-
quette Parko ir J. Valskis 
iš Brighton Parko atosto-

ropą kun. J. D. Shaughnes-
sy. Nuo šiol jo adresas bus 
toks: Rev. J. Steponaitis, 
900 Heading Ave., Peoria, 
Illinois. 

landė, O., klebonas, šiuo me
tu gyvena S t. Leo Abbey, 
St. Leo, Calif. 

— Mirė adv. Milerio žmo
na. Worcesteryje, Mass., ge
gužės 4 d. iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios palaidota lietuvių 
veikėjo adv. Milerio žmona. 

— Floridoss Lietuvių Ame 
rikos Piliečių Klubas, praei
tą metą susiorganizavęs, š. 
m. gegužės 5 d. Mortos Tri-
bulienės sode buvo suruo-
šęs pietus ir pikniką. Kalbo- j dalis, 
mis ir dainomis gerą įspūdį 
padarė net svetimtaučiams, 

KANADOJ 
— Steigiamojo Seimo mi

nėjimas. KLB VVinnipego 
Apylinkės valdyba blandžio 
20 d. klubo salųe buvo su
ruošus Lituvos Steigiamojo 
Seimo minėjimą. Programoj 
buvo paskaita ir meninė 

Ū M U U i m VOKIETIJOS ARCHYVAI 
bus nelaimingas partijai rin
kimuose. 

Pirmutinis r e s publikonų 
partijos suvažiavimas Chi-

Hitlerinės ir priešhitlerinės reik. ministerijos bylos, do-l caS°J b u v o 1 8 6 0 metais, ja-
Vokietijos vyriausybės archy kumenta'i, kiek jie tuo metu j ™e Abraomas Linkolnas bu
vai per karą ir pokario įvy- dar buvo likę Berlyne, Wil- vo išrinktas kandidatu į pre

zidentus. kiuose išsisklaidė po visą pa
saulį. Daug archyvų ir doku-

helmstrassėj, sovietų ir vieti
nių gyventojų, begrobstančių 

mentų sunyko per bombarda- j viešųjų pastatų turtą, buvo 
vimus ir gaisrus, kita dalis panaudojami prakuroms, ma-
buvo išgrobstyta atskirų su-(kulatūr:i arba drabstėsi kie-
interesuotų ar nesuinteresuo- mų ir gatvių purve, 
tų pareigūnų, tačiau didžiulė Šiek tiek dokumentų, lie-
dalis išliko, nors ir pateko į čiančių Lietuvą, turėjo būti ir 
įvairias šalis. Tuose archyvuo reicho konceliarijos bylose, 
se, savaime aišku, yra ir me- Jos irgi yra, gera dalimi, An-
džiagos, liečiančios Lietuvą glijoje. Whadden Hali, Bletch 
ir lietuvius. Tokių dpkumen- ley. 
tų (visokių notų, memoranduj Nemažai Lietuvos vokie-
mų ir tarnybinių protokolų) jčius ir lietuvius repatriantus 

* Papūta daug fctfifos** 
Prie 610 N. LaSalle St. 

trys plėšikai užpuolė sunk
vežimį, kuriame buvo 18.000 
svarų kavos. Suėmę šoferį 
išvežė vienu keliu, o sunk
vežimių nuvažiavo kitu ke
liu. 

Kavos vertė buvo $14,000. 

Norvegijos gaminių 
paroda 

Iš Norvegijos į Chicagą 
atplaukė laivas su norvegų 
fabrikų darbo baldais kam
bariams apstatyti, popierių 

Suimti trys detektyvai 
Trys privačių agentūrų de 

tektyvai, kurie mudavę fede-
ralinius agentus baugini
mais ėmė kyšius iš naktinių 
klubų, įsisteigusių už Chi
cagos, policijos suimti ir per 
duoti prokoratūrai. 

Apsodinama medeliais 
Michigan gatvė į šiaurę 

sienoms išmušti, įvairiais in- I nuo miesto centro apsodina-

— "Šimkaus" vardo cho-
gaudami Kalifornijoj ir ?vei | k u r i e g g ^ J 0 s g r a ž i u H e t u v i ų ; ras veikia Winnipege. Cho-
kindami savo bičiulius džiau 
giasi kasdien gaunamu Drau 
gu, iš kurio sužino visas Chi 
cagos žinias. Apgailestauja 
tiktai, kad negalėjo dalyvau
ti Čiurlionio ansamblio kon
certe. * 

X Visu, Šventųjų parapi
jos Roselande choras, ku
riam dabar vadovauja varę:. 
K. Sabonio jauniausias sū
nus Ričardas, šiuo metu y-
ra vienas didžiausių, na, ir 
balsingiausią Pažymėtinas 
gr&žus teugyvenimas tarpe 
čia augusių choristų ir iš 
tremties atvykusio jaunimo, 
kuris pr*\Iauso chorui. 

! susibūrimu rui vadovauja muz. P. šopa-
ga, kuris dabar chorą ruo-

Nauja apskrities valdy- j šia pasirodymui tautų festi-
ba. L. V. Naujosios Angli 
jos naujon valdybon išrink
ti: pirm. J. Lola, v. pirm. V. 
Gražulis ,sekr. K. lakutytė, 
ižd. L. Totilaitė, koresp. 
sekr. A. Masionytė, iždo 
glob. P. Žukas ir J. Sabulis. 
Be to išrinktos įvairios ko
misijos. 

— BALF'o centrą^ dar vis 
priima darbo ir buto garan
tijas Vokietijoje gyvenan-

valyje gale šio mėnesio Play 
house teatre. 

— Nauji ateiviai. Paskuti
niuoju metu iš tremties į 
VVinnipegą atvyko šie lietu
viai: S. Leimonas, J. Kveda
ras, Biliūnas ir B. Rėklai-
tienė. 

liečiančių santykius su Lie 
tuva, yra ypač Vokietijos už 
sienių reikalų ministerijos 

liečiančlios • medžiagos yra 
amerikiečių žinioje esančia
me "Document Center" Ber-

archyvuose. Tos ministerijos,lyne (ir Heidelberge), tarpe 
("Auswaertiges Amt") bylos jų ir "Rasse- und Siedlungs-
iki 1920 metų, su dokumen-' amt" bylos. Tame dokumentų 
tais iš Lietuvos nepriklauso- j centre yra ir dalis buv. gesta 
mybės pirmųjų metų, yra su-

A8GENTIN0J 
— Viktoras Čekauskas Bu 

krautos Anglijoje. Cbcforde, 
Bodleyan Library. Bylos vė
lesnių negu 1920 metų dali
nai pateko taip pat į Angliją, 

dais ir 1.1. Visi tie daiktai 
bus išstatyti parodai patal
pose 671 - 673 N. Michigan 
Ave. Paroda tęsia nuo ge
gužės 19 iki liepos 10. 

Po parodos daiktai bus 
pardavinėjami. 

Bletchley, VVhadden Hali. Ta 
čiau tai nepilnas tos ministe- čiau ir tos žinybos ne mažai 
rijos archyvas, nes dalis grą-j dokumentų suinteresuotų ge-
žinta tuo tarpu Vak. Vokieti-j nerolų ir kitų asmenų "nuša-
jos vyriausybei, o kita dalis linta" ir nesurandama. Kai ku 
pateko į sovietų rankas ir rie generolai tik dėka tų pa-
kurį laiką buvo sukrauta sisavintų dokumentų rašo sa 

pasiroidė. Kun Urbaitis tei-
po bylų, kita dalis sunaikin- singai pasakė, kad po 20 me-
f I tų jo Kinijoje praleisto laiko. 

Vokiečių kariniai archyvai pirmą kartą turėjo progos iš-
dabar yra gera dalimi Wash- v/9ti d a " S , a u lietuviškų Vel
ingtone, tik karo laivyno by- d u ' . . . . . 
los perduota, anglams, ta- , D u brchukai marijonai va-

kar orlaiviu išvažiavo Ro

ma medeliais. Gatvės vaiz
dui pakeisti paskirta $70.-
000, kuriuos sudėjo patys 
nuosavybių prie tos gatvės 
savininkai. 

Auka vėžio ligai tirti 
Pauline London vardo fon

das vėžio ligai tirti Mt. Si-
nai ligoninei vėžio ligos ty
rinėjimams paaukojo $5.000, 
kuriuos surinko vienu vaka
ru Palmer rūmuose. 

JAU IŠSPAUSDINTA 

tiems tremtiniams atsikvies e n o g A i r e s e t u r i auksinių Dresdene. Tačiau kur šian-'vo atsiminimus. Hitlerio pri-
ti į JA Valstybes nes yra Lj-^tu dirbtuve I dien tie dokumentai yra, nė- vatinė korespondencija ir pri 

X He'^a ^udas iš Ba-
ycnne, I J Cnicagoj susi-, 
I i - w • S 30 d., dar pratęs 
tuokė s Maunce SeymourJ .' *••**• 

žinių, kad JAV DP įstaty 
mą, kuris pagal priimtą tvar 
ką turi pasibaigti birželio 

teatrų i ^tografu. Chicagos 
Tribun* žiniomis, ji y ra 
žvaigžde muzikinių komedi
jų. Š. m. rugpjūčio mėnesį 
Chicagoj bus vaidinama 
"Annie get your gun'\ ku
rioj vaidins ir dabartinė He
lena Seymour. 

X Latvių operos baletas 
gegužės 20 d. 3 vai. popiet 
pasirodys save spektaklyje 
Eight St. teatre. 741 S. Wa-
bash Ave. Dalyvauja: V. 
Riekstina, M. Skujina, R. 
Saule, E. Mezulis ir pianis
tas V. Treimanis. 

X Remantas Vaitkus, 
441* S. Hermitage Ave., Til-
den Technical High School 
studentas, yra įtrauktas į 
vidursemestro gabiausių s ha 
dentų sąrašą. 

— Klebono auka chorui. 

daiktų dirbtuvę 
— Algirdas M a t u kas, 

prieš tris metus su tėvais 
atvykęs iš tremties, baigė 
elektrotechnikos m o kyklą, 

Kun. P. Virmauskis, lietuvių į ? ? V O ^ f alisto diplomą ir 
1 Buenos Aires savivaldybes parapijos S. Bostone, Mass., 

klebonas, parapijos chorui 
paaukojo $100. Choras už 
tuos pinigus nutarė įsigyti 
naujų gaidų, o už likusius 
suruošė savybės pobūvį. 

— Bronius žvirždys, pa
šauktas kariuomenėn, atvy
ko keletai dienų pas tėvus 
Kenošon pailsėti ir atsisvei
kinti. Sią savaitę išvyksta 
su savo daliniu į Tolimuo
sius Rytus. 

— Kun. Dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, veikęs religinėj ir kul
tūrinėje veikloje Pittsbur-
ghe, įsisteigus pranciškonų 
vienuolynui Brooklyne, per
keltas ten viršininku. 

leidimą verstis praktika. 
— Lietuvai Išlaisvinti Drau 

gija veikia Buenos Airese. 
Draugiją sudaro katalikiš
kų, tautiškų ir kultūrinių — 
patriotiškų organizacijų at
stovai. Draugijai pirminin
kauja Ig. Padvalskis. 

— Moterų - Mergaič'c Dr-
ja "Birutė" Buenos >:rese 

mon. Didelis dėkui kapitonui 
Kazlauskui ir tėv. pranciško
nams, kurie taip rūpestingai 
padėjo dviems broliukams vi
suose jų kelionės reikaluose. 

Paskutinių oešimties dienų 
laikotarpy daugiau kaip šim-

ra žinoma. Jūsų koresponden vatinės bylos, esančios dabar tas įvairių kongregacijų mi
tas 1945 metais matė savo Amerikoje, tikriausia mažai, sionierių atvyko į Hong Kon-
akimis, kaip Vokietijos užs. teliečia Lietuvą ir lietuvius, jgą. Jie visi vejami iš Kinijos. 

Saleziečių keletas dar tebesė
di kalėjimuose. Beveik visos 
katalikų mokyklos atimtos 
ir paverstos komunistų pro
pagandos centrais. Kinijoje, 
galima sakyti, jau t ikras Baž 
nyčios persekiojimas. Perse 

Ištrėmė lietisvi iš Kinijos 
"Draugo" korespondentas iš Hong Kongo praneša: 
Kun. P. Urbaitis. po beveik nimų. Visi kartu apsilankėm 

trijų mėnesių sunkaus kalė- pas neseniai iš Australijos at kCamįTra ir prote* 
jimo, buvo raudonųjų nuteis- vykusį laivo Kwong Sai kapi- n o r g i r m ė f f i n o p r į e jų prisi-
tas apleisti Kiniją ir todėl dai toną P. Petrą Kazlauską, ku- l d § t į j u o g v i e š a i p a t e i s i n t i . 
bar yra čia Hong Konge pas, ris tikrai lietuvišku širdingu V i s a ^ ^ ^ Kinija virto bai 
mane. Yra labai suvargęs, j mu mus vaisino, visus viskuo 
bet manau greit pasitaisys. 
Jaučiisi nesmagiai, kad ne

pamylėjo. saus teroro auka. Tūkstančiai 
kas dieną sušaudomi, tūks-

Visi jautėmės labai paten- tančiai išvežami. 

— Sukūrė lietuvišką šei-
Stepas ir Brone Petrą- m ą . Walter P. Pikūnas su

vijai atidarė užeigą gra-i situokė su Pauline L. Kap-
žau8 Lietuvos kurorto var-: sis. Jaunasis yra baigęs 
du — Nidos Klubas, 1401 S. Pittsburgho universitetą in-
48th Ct. Cicsroje. j 

kurią taip mvlėio. Kiek ve
šių metų Moticos Dienos i n i j $ ? * J į PatsJadėjo parašyti 
nėjime 
Lazdynų Pelėdos įscenizuotą 
apysakaitę "Motulė pavilio
jo". 

— Mirė vienas iš seniau
siu. Kovo 8 d. mirė J. Čeka
nauskas, vienas iš seniausių 
Buenos Aires lietuvių. Ve
lionis į Argentiną atvyko 
1908 m. Velionio sūnūs An-

w 5 ^ . S ^ L i ? ^ V S ^ f : k i n t i i r stebėjomės iš šito taip ' Čia, Hong Konge, komunis 
nepap-'i - o ir netikėto susi- tai palaipsniui praranda pri
tikimo. Kai kuriam iš mūsų'tarimą, kurio pirma turėjo 
net džiaugsmo ašaros akyse nemažai. atvaidinti I d a u ^ i a u kj* i š sav<> pergyve-

nimų.-
Siomis dienomis iš Harbi-

nc bavo atvvVę du vilniečiai 
broliukai marijonai. Jie irgi 
vejaim iš jų misijų, kame 
dirbo 17 metų. Pasakojo, kad 
ir ten jie daug turėjo kentė
ti raudoniesiems užėmus Man 
džiūriją. Penki jų kunigai jau 
prieš trejus metus buvę iš-

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas. 

Pritaikytas gegužes men. 
skaitymams 

128 pusi. Kaina $1.00 
l ' į sakymus s\i pinigais siuskite: 

"DRAUGAS", 
23S4 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 
Užsakytoa knygos siunčiamos paštu. 

zmieriaus laipsniu. 

tanas (taip pat miręs) ir Jo- j vežti nežinia kur. Broliukas 
nag yra Vieni iš pirmųjų Aiitanazas, 70 metų senelis, 
strmbiųjų lietuvių pramoni
ninkų Argentinoje. 

daug ką pasakojo ir iš anų 
laikų Vilniaus krašto atsimi- l 

TAUPYKITE P A S MUS DEL ATEITIES! 
<MSn>ftKTTE SAVO TAUPOMUS PINIGUS l CHTCAOO SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
RTTR — kiekvieno taupomi Indeliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam tauprtojui buvo b 

« Iki $10.000 by an agency of the United yra Kmokama ant pareikalavimo. 
®tat<*s GoveTOment. 

KVH — vteada bnvo ir yra Mmokanms ankšta- ^ ^ — patarnavimą* vtenose finansiniuos rel 
dividendą* visi^ma moau taupytojams kainose yra teisingas Ir mandagus 

TURTAS VIRS $6,100.000 

C H I C A G O S A V I N G S A N D t O A N A S S O C I A T I O N 
6234 So. Western Ave., Tel. GRovehill 6 - 7575 J. PAKEL. President 
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