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CH0RW0N ESA PAIMTI ? 
Priešbolševikinis mitingas Muenchene 

DR. J. GINTAUTAS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

PIJUS X SKELBIAMAS PALAIMINTUOJU 

Muenchene (V o kieti joje) 
įvyko didžiulis priešbolševi
kinis mitingas. Jį suruošė 
Antibolševikinis Tautų Blo
kas, į kurį įeina beveik visų 
Sovietų Rusijos pavergtų ir 
vadinamųjų satelitinių tau
tų atstovai, išskyrus rusus. 
Mitingas įvyko didžiulėje 
Hofbraeuhaus salėje, į ku
rią iš Muencheno ir jo apy
linkių prisirinko tiek įvairių 
tautų tirontinių, kad nebuvo 
vielos ne susėsti. Prezidiu
mo tribūną puošė visų pa
vergtų kraštų vėliavos, o 
salėje buvo išstatyti trans-
parentai, karikatūros ir vė
liavos. 

Šis mitingas iš visų anti
komunistinių demonstracijų 
išsiskyrė tuo, kad jame la
bai ryškiai buvo pabrėžtas 
priešžmogiškojo bolševizmo 
glaudus ryšig su rusiškuo
ju imperializmu. Kalbėtojai 
ir priimtoji rezoliucija iš
kėlė, kad carų Rusijos tau
tų kalėjimą bolševikai pra
plėtė ir pavertė į tautų kon
centracijos stovyklą. Tą idė
ją vaizdžiai išreiškė žemė
lapis ir Rusijos užimtų ptotų 
diagrama. Iš šios pastaro
sios buvo matyti, kad XVI 
amžiuje Rusija turėjo 8,64 
milionus kvadratinių kilo
metrų ploto, XVII amž. ji 
jau buvo užėmusi 16,26 mil. 
kv. klm., XVIII amž.—17,13 
mil. kv. klm., XIX amž. — 
22,12 mil. kv. klm. ir XX 
amž. — 15,45 mil. kv. klm. 
Dabar be galo išsiplėtusios 
ir dešimtis tautų pavergu
sios Sovietų Rusijos svar
biausias tikslas — viso pa
saulio pavergimas. 

Įspėdami laisvąjį Vakarų 
pasaulį nuo sovietinio tota-
lizmo pavojaus, kalbėtojai 
ir rezoliucija pabrėžė, kad 
bolševizmas tegali būti nu
galėtas tik pripažįstant lais
vę ir nepriklausomybę vi
soms Sovietų Sąjungos tau
toms, kurios sprendžiamąjį 
kovos momentą sudarys tre
čiąją galybę — vidaus fron
tą. O jam kovotojų bus mi-
lionai, nes jau dabar įvairių 
tautų rezistencija veda ak
tyvią kovą. Lietuvių atsto
vas nurodė, kad jau dabar 
Sovietų Rusijos užimtuose 
kraštuose vyksta karštasis 
karas. Tai patvirtino ukrai
niečių partizanų neseniai at
vykęs kovotojas, kuris kal
bėjo tame mitinge. 

Transparentuose — pla
katuose buvo galima skai 
tyti tokius šūkius, nukreip
tus į Vakarus: "Sunaikin
kite tautų kalėjimą — Ru
sijos prievartinę imperiją", 
"Laisvos valstybės ant ru
siškai bolševikinių griuvė
sių!", "Jei norite taikos, su
griaukite Rusijos imperiją". 
Ir retas kalbėtojas nepakar
tojo bendro sūkio: "Laisve 
žmogui, laisvė tautoms". 

Kadangi Vakarai jau yra 
supratę komunizmo baisu
mą., jie buvo įspėjami, ypač 
JAV, nedaryti klaidos — ne

sankcionuoti Rusijos imperi
jos, nes kitaip Vakarai ne
teks milionų sąjungininkų 
ir bolševizm%s gali išeiti nu
galėtoju ir pavergti pasaulį. 
Todėl mitingo pabaigoj buvo 
karštai sveikinami tie ame
rikiečių: ir anglų politikai, 
kurie yra pasisakę už visų 
Sovietų Rusijos tautų lais
vę. 

Mitingas buvo filmuoja
mas ir gausiai fotografuoja
mas. Jame taip pat dalyva
vo ir daug spaudos atstovų. 
Gaila tik, kad permažai bu
vo kritikuotos idėjinės ir 
moralines komunizmo klai
dos. 

M?o pataisęs savo 
revoliucijos teorija 

Apie 200,000 asmenų susirinko šv. Petro aikštėje Romoje j popiežiaus Pijaus X palaimintuoju pa
skelbimo iškilmes. Pats paskelbimo palaimintuoju aktas vyko šv. Petro bazilikoje, o pirmosios ofi
cialios maldos vyko aikštėje prieš baziliką, nes minios bazilikoje negalėjo sutilpti. Maldai vadovavo 
patst popiežius Pijus XH, kuris paveiksle matomas atsiklaupęs minios priekyje. Pijus X yra aštuntas 

H O N G K O N G A S bir? 11* I Katalikų Bažnyčios popiežius, iškeltas į altoriaus garbę. (INS) 
Peipingo radijas davė su-

Bet sparnus priešas tebegina 
Prie Wonsan veikia aliantų pulkas 
TOKIO, birž. 11. — Komunistai atitraukė savo mases iš 

visai sugriauto Chorvvon miesto, bet prieš miestą paliko dar 
uukdomuosius dalinius ir apsikasė miesto šiaurėje. 

Korespondentai t v i rtina, 

prasti, kad Mao Tse-tungas 
esąs atsisakęs savo pagrindi
nės idėjos, jog, Kinijos revo
liuciją reikia remti ne prole
tarais fabrikų darbininkais, 
bet ūkininkais, ir priėmęs ofi
cialią Maskvos idėją, kuri re
voliucijos baze laiko fabrikų 
darbininkus. Tą pagrindinį ' -
savo tezės pakeitimą jis pa- Gen' Eisenhoweris ji 
daręs po to, kai įsitikinęs, jog 
su Kinijos ūkininkais jis re
voliucijos pravesti negalėsiąs, 
nes jie nenori jo siūlomos že
mės reformos. Ir Kinijos ūki
ninkas nenori kolchozų, bet 
nuosavo žemės sklypo. 

Konpreso komisija tiria Britu diplomatu vis dar tebejieško 

Stiprus JAY laivynas 
Viduržemio jūroje 

LONDONAS, birž. 11. — 
Vykstant ginčams kas turi 
vadovauti Atlanto pakto lai
vynui Atlante ir Viduržemio 
jūroje, JAV sustiprino savo 
laivyną Viduržemio jūroje ir 
prezidentas davė jam įsaky
mą įsijungti į gen. Eisenho-
werio ruošiamus gynimo pla
nus. 

JAV laivynas Viduržemio 
jūroje susideda iš apie 70 lai
vų, kurių tarpe yra du di
džiausi pasauly lėktuvnešiai, 
2 didieji Amerikos kreiseriai 
ir 13 naikintojų. Ši laivyno 
grupė yra, turbūt, pati di
džiausia, kokią kada sutelkė 
Amerika vienoje vietoje tai
kos metu. 

i pažanga 
PARYŽIUS, birž. 11. — Cia 

atvyko 18 JAV kongreso na
rių, kurie nori ištirti Atlanto 
pakto valstybių apsiginkla
vimo pažangą. 

'"ems 
pasakęs, kad apsiginklavimas 
vykstąs perdaug lėtai ir ga
li būti daugiau sulėtintas, 
jei Prancūzijos komunistai 
nebūtų lemiamai sumušti bir
želio 17 d. įvykstančiuose par 
lamento rinkimuose. 

Šiandien delegacija atvyks 
t a į Londoną, o vėl iau sk r i s į 
Norvegiją, Olandiją, Belgiją, 
Italiją ir Vokietiją. 

Pabėgę į Rusiją lėktuvu ar laivu? 

kad komunistai iš čia bus 
greit išrūdyti, tačiau 8-sios 
armijos karininkai mano, kad 
komunistų palikti daliniai 
dar ilgai laikysis, nes komu
nistai gins atkakliai visus pri 
ėjimus prie vadinamo "gele
žinio trikampio". 

Sąjungininkai jau visai ar
ti ir prie Kumhwa, bet niekas 
nelaukia, kad ir šis mazgas 
būtų lengvai ir greit paimtas. 
Kumhwa su Chorwon jungiąs 
kelias yra sąjungininkų arti
lerijos ugny, tačiau pėstinin
kai dar prie jo nėra priėję. 

Kumhvva — Chorwon ko
ridoriaus sparnuose priešas 
rodo didžiausią pasipriešini-

; mą Yonchon, Hwachon ir 
I Yanggu apylinkėse. Hwachon 
I rezervuaro vakariniame gale 
! kinai yra gerai apsikasę ir tu 
| ri dar stiprią artilerijos ugnį. 
Visos šios vietos gina priėji
mus prie ' 'geležinio trikam
pio". 

Pereitą naktį sąjungininkų 
aviacija 500 svarų sprogsta
momis bombomis vėl sėkmin 
gai puolė "trikampy" esan
čius taikinius. 

Laivynas p r a n eša, kad 
Wonsan uosto apylinkėse ope 
ruoja P. Korėjos 13-sis pul
kas. Nieko nepranešama apie 
jo operacijų pobūdį, tik sa
koma, kad jis savo uždavinius 
galėjo vykdyti laivyno artile
rijai padedant. 

Vakar vakare vienas radi
jo pranešėjas užsiminė, kad 
sąjungininkai jau užvaldę 
Chorwon ir Kumhwą, bet ofi
cialaus patvirtinimo dar ne
būta. I 

Apsiginklavimas lėtas 
LONDONAS, birž. 11. — 

JAV jungt. štabo viršininkas 
gen. Bradley, baigęs pasitari
mus Paryžiuje ir Londone, 
spaudai pareiškė, kad nesąs 
patenkintas Atlanto pakto 
valstybių apsiginklavimo pro 
gramų vykdymu, nes visur, 
neišskyrus ir Amerikos, dir
bama lėtai. Reikia labai sku
bėti, nes niekas nežino kiek 
beliko laiko pasiruošti. 

Jis paneigė gandą, kad su 
prancūzais ir britais aptaręs 
Korėjos karo paliaubų sąly
gas, tačiau patvirtino, kad 
buvo kalbų apie sąjunginin
kų stipresnį dalyvavimą Ko
rėjos kare. 

JAV sprausminiu lėktuvu katastrofa 
Audron patekę nukrito 8 lėktuvai 

RICHMOND, Ind., birž. 11. 
— Ikšiol nematytas skaičius 
JAV aviacijos specialistų ir 
atsakingų generolų tiria penk 
tadienio vakaro jet lėktuvų 
katastrofos priežastis. Tą va
karą lėkė iš vienos bazės į ki
tą 71 jet lėktuvas atskiromis 
grupėmis ir iš jų netoli Rich-
mond, Ind., 8 nukrito kaip 
vištos. Beskrisdami jie pa
teko į magnetinę audrą, ta
čiau nemanoma, kad toji aud
ra yra buvusi svarbiausia ka 

betgi dalykas, kad sprausmi
niu motorų varomiems lėktu
vams audra yra pavojinges
ne, negu propelerių varo
miems lėktuvams. Prileidžia
ma, kad galėjo būti ir sabota
žas. Galėjo būti į lėktuvų tan-

P A j m i U S ^ l a r ž . U . — 
Nuo Skili jos iki Suomijos 15,-
000 slaptų policijos agentų 
jieško dingusių dviejų britų 
diplomatų. Dabar jau mano
ma, kad abudu yra už "gele
žinės uždangos", tik dar ne
aišku, ar juodu yra pagrobti 
ar savo valia ten atsiradę. 

Paryžiaus policija prilei
džia, kad abu pereitą sekma
dienį išskrido iš Paryžiaus į 
Varšuvą prisidengę dviejų 
"jaunų lenkų diplomatų" var
du. 

Hamburgo radijas (V. Vo-
ietija) pranešė girdėjęs Bu

karešto radijo pranešimą, kad 
abu anglai esą atvykę į Pra-

Belgijos laikraščiuose pa
skelbtas gandas, kad abu pa
bėgę diplomatai pereitą penk
tadienį buvę Belgijos uoste 

k 

Tirs Chiang Kai - sheko 
agentu veik^ 

Antverpene ir iš ten tą pačią 
naktį iSvykę su sovietų laivu 
į vieną Rusijos uostą. 

Visos tos žinios yra neofi
cialios, tik laikraščių spėlio
jimai, paremti nepilnais poli
cijos tyrinėjimų daviniais. 
Gal kas apie tai bus daugiau 
ir tikriau pasakyta britų par 
lamente, kuriam tuo reikalu 
šiandien pažadėjo padaryti 
pranešimą britų užsienių rei
kalų ministras H. Morriso 
nas. 

• Japonijos okupacija bū
sianti baigta spalių mėn. 

• Izraelio premjeras Ben 
Gurionas baigė kalbas Ame
rikoje ir grįžo namo. 

• Pusane, P. Korėjos vy
riausybės būstinės vietoje, va 

•#• • • I kar vyko demonstracijos, rei-
F\iniJ9 r a d a r e i kalaujančios nedaryti paliau-

TAIPEI, birž. 11. — For- |bl* a n t *& paraleles. Šūkis bu-
mozos įstaigos skelbia, k a d , v o : "Geriau mirtis, negu to-
Kinijos komunistai baigė I k i o s paliaubos", 
įrengti radaro tinklą, kuris ei- Į • Pravda skelbia, kad Ame 
na rytų pakraščiu nuo Kan- rikoje vyksta didelės protes-
tono miesto pietuose iki Muk to manifestacijos dėl 11 ko-

• • 

ROMA, birž. 11. — Vakar 
vyko antroji serija savivaldy 
bių rinkimų Italijoje. Šį kar
tą savivaldybių rinkimai vy
ko 30 provincijų. Kaip ir ge
gužės 27 d. vykusiuose rinki
muose šiaurės ir vidurio Ita
lijoje, už valdžią ir šį kartą 
rungiasi krikščionių demokra 
tų vadovaujamas blokas su 
komunistais ir naujo tipo fa
šistais. Komunistai v i s u r 

WASHINQTONAS, birž. 11. smunka, o fašistai surenka 
gana žymų balsų skaičių, 

deno Mandžiūrijoje. munistų vadų apeliacijų at
metimo. 

• Švedai demonstravo sos
tinės erdvėje savo sprausmi
niu lėktuvų eskadriles, kurias 
papildė iš Anglijos pirktais 
l ėk tuva is . 

Išniekino vėliavą 
FAIRBANKS, birž. 11. — 

Aliaskos universiteto prezi
dentas praneša, kad geg. 21 
d. vienų iškilmių metu du stu 
dentai nuleido JAV vėliavą, ] KALENDORIUS 
ją sutrypė kojomis ir bandei Birželio 11 d.: šv. Barna-
jos vietoje iškelti raudoną i bas. Senovės: Dainius ir Skir-
vėliavą. Vienas studentas! gėlė. 
esąs išaiškintas ir iš univer- Birželio 12 d.: šv. Jonas Fo 
siteto išvarytas, kito nepasi- kundietis. Senovės: Uosis ir 
sekė surasti. I Rūta. 

— Šeštadienį D. Acheson bai
gė savo parodymus Tolim. Ry 
tų politikos klausimais, šian
dien kviečiamas liudyti gen. 
Wedemeyer, kuris savo laiku 
yra įteikęs vyriausybei platų 
pranešimą apie Kinijos poli
tiką. 

Savo parodymuose D. Ache 
son yra tvirtinęs, kad 1945 
m. ir gen. MacArthuras rė
męs mintį, jog reikią priimti 
į vyriausybę ir Kinijos komu
nistus. Gen. MacArthuras 
sen. Knowland pasiųstoje te
legramoje tą Acheson pareiš
kimą užginčijo. Manoma, kad 
tą klausimą išaiškins gen. We 
demeyer, nes ir jis tokią tele
gramą esąs pasirašęs kartu 
su gen. MacArthuru. 

Šeštadienį išaiškėjo, kad 

nors gegužės 27 d. niekur ne
surinko tiek balsų, kad būtų 
paėmę savo kontrolėn nors 
vieną savivaldybę. 

kus įpiltas ir netinkamas ku
ras. Tardymas vedamas dide- Amerikoje veikia Chiang Kai 
lėj paslapty. Dalyvauja ir1-sheko agentai, kurie sten-

1 giasi palenkti jo naudai Ame 
rikos opiniją ir pasukti jo pu
sėn Amerikos pinigus. Tas 

FBI agentai. 
Žuvo 3 lakūnai, du sunkiai 

sužeisti, 3 iššoko BU parašiu-
tastrofos priežastis. Galimas I tais ir nesusižeidė. 

reikalas nutarta nuodugniai 
ištirti. 

Anglu parašiutininkai 
atvyko į Kipro salą 

LONDONAS, birž. 11. — 
Du anglų lėktuvnešiai su 
3,500 parašiutininkų atvyks
ta ryt į Kipro salos Famagus 
ta uostą. Ateinantį šeštadie
nį kariuomenės transporto 
laivas atveža į Kiprą likusius 
parašiutininkus. Šie kariniai 
daliniai siunčiami į Kipro sa
lą ryšium su britų naftos ben
drovės nacionalizacija Persi
joje. 

ORAS ŠIANDIEN 

Giedra ir šilta. Temperatū
ra apie 80 laipsnių. 

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:25. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar vakare JAV ambasadorius Maskvoje Kirk bu

vo pakviestas į Kremlių pas Sovietų užsienių reikalų minis
tro pavaduotoją Zoriną. Jam esąs įteiktas raštas, kurio tu
rinys dar nepaskelbtas. 

— Gen. Marshallas tebėra Japonijoje ir šiandien dar tu
rės visą eilę pasitarimų. 

— Prezidentas Trumanas kalbės per radiją ketvirtadie
nio vakare 9:30 vai. Chicagos laiku. 

— Danijos parlamentas patvirtino susitarimą su JAV 
dėl Grenlandijos salos panaudojimo Atlanto erdvės gynybai. 
Tuo susitarimu JAV gauna teisę turėti Grenlandijoje savo 
bazes. 

— Gandai apie Korėjos karo paliaubas vėl sklinda iš 
visų pusių. Washingtone patvirtinta, kad ta kryptimi dirba
ma, tačiau dar anksti esą apie tai kalbėti. Bet laukiama, kad 
šios savaites gale bus sąjungininkų pranešimas apie Korė-
:os karo tikslus. 

— P. Korėjos parlamentas įgaliojo užsienių reikalų ir 
krašto apsaugos ministerius išaiškinti gandus apie karo pa
liaubas ant 38 paralelės. P. Korėjos vyriausybe ir parlamen
tas yra nepaprastai susijaudinę ir žada daryti viską, kad to
kių paliaubų sąjungininkai nepadarytų. Anot jų, tai būtų jų 
išdavimas komunistams. 

— Sovietų aviacija Berlyno apylinkėse ir viršum Ber
lyno sustiprino sprausminiu lėktuvų manevrus dieną ir nak
tį. Vakariečiai pakartotinai prašė pranešti apie skraidymų 
laiką, lėktuvų skaičių ir skraidymo aukštį, tačiau atsakymo 
niekad negavo. Pagal seną susitarimą apie tokius skraidy
mus turi būti pranešta, kad būtų galima išvengti nemalonių 
katastrofų. 

— Brangiausiai apmokamas privačios pramonės tar
nautojas Amerikoje 1950 m. yra General Motors Co. pirmi
ninkas Charles E. Wilson. Jis alga ir bonais gauna 626,900 
dol. metams. 
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Bostono žinios 
Su pre la tu Tulaba 

Birželio 2 d., po vakarinių 
šeštadienio pamaldų, šv. Pe t ro 
parapi jos salėje įvyko Bosto
no skyr . ateit ininkų sendraugių 
susir inkimas, i kuri buvo pa
kvies tas tuo metu viešėjęs Bos 
tone prel. dr. L. Tulaba. Susi
r inkimą a t idarė skyr iaus pir
mininkas St. Lūšys . 

T a proga įvyko Bostono sen
draugių su gerb. prelatu gana 
ilgai už t rukęs nuoširdus pasi
kalbėjimas. Gerb. svečias pa
da re įdomų pranešimą apie da
bar t inę politinę pasaulio būklę 
i r Lietuvos laisves kovą. Pažy
mėjo, kad Va t ikanas labai pa
lankiai nusiteikęs Lietuvos at
žvilgiu ir te ikia kuo plačiau
s ias gal imybes l ietuviams pasi
naudot i savo galinga radijo s to 
t imi. 

Iškele aikštėn kai kuriuos 
svarbius punk tus pabrėžtus Pi 
j a u s XI I Katalikiškosios Akci
jos reikalais. 

N . J . seserų rėmėjai 

Birželio 3 d. sušaukė savo 
narių seimelį So. Bostone. 10 
vai. ry tą prel. Pr . J u r a s at
našavo iškilmingas šv. mišias, 
kurių metu gražiai giedojo šv. 
Pe t ro parapi jos choras , vado
vaujamas muziko Jeronimo K a 
činsko. Tai progai pri taikintą 
pamokslą pasakė prel. L. Tu
laba, Liet. Kolegijos Romoje 
rektor ius . Po pietų 1 vai. Lie
tuvių Piliečių klubo naujoje sa
lėje įvyko posėdžiai. Paska i t a s 

UŽFRONTĖJE 
7 ^ -

Jungt. Tautų karys teikia pagalbą sužeistajam kiniečiui komunistui 
belaisviui » ( I N S ) 

Kew Yorko aidai 
ša lpas vajus 

Gegužes 23 dieną Balfo cent
ro būstinėje įvyko New Yorko 
lietuvių organizacijų bei drau
gijų susir inkimas, kurio t iks
las ypat ingai susirūpinti t rem
tiniais, likusiais Vokietijoje. Bu 
vo n u t a r t a surengt i t remtinių 

skai tė prof. kun. S tasys Yla ir Į ^ ^ s a v a i t e _ s p a l į o 1-7 
dr. A. Šidlauskaitė. Pranešimą j d i e n o m i s T a m r e ika lu i sudary

t a s rinkliavos komitetas , į ku
rį įeina visų organizacijų a ts to-

padarė mot ina Ligori ja 

N u t a r ė 
Bostono advokatu T a r y b a vai, komiteto pirmininkų išrink 

n u t a r ė išskirti iš savo ta rpo t a s adv. F . Aleksis. Šalpos va-
a r b a nuo šio laiko nepriimti nei j jus numatomas užbaigti p la taus 
vieno nario, kur i s pr iklauso masto parengimu š. m. spalio 

pr ie komunistų part i jos a r tu-; 7 dien. Los Batallion salėje 
r i kokių nors ryšių su jąja. ! (Queens) . 

Birželio mėnuo Komunistai nebesutrukde 

Gegužės 31 d. vakare užbai
gus gegužines pamaldas, buvo 
p radė tas birželio mėnesio trijų 

kęs. Į chorą atėjo daugumas 
naujakurių, kurie vėlybais va
kara is repetuoja, nepaisydami 
sunkių sąlygų. Dabar y r a dau
giau kaip 50 choristų. Nežinau, 
kodėl pas i t raukę be jokių prie
žasčių senieji lietuviai, jų beli
ko apie 10. Šis choras , bebai
gęs ketvir tą savo gyvavimo de
šimtį, y r a gražiai populiarinęs 
visiems mielą lietuviškąją dai
ną ir būtų labai sveikas reiš
kinys, jei nepas i t rauktų senie
ji Lietuviai. 

Būdamas svečiu vienoje cho
ro repeticijoje ir g i rdėdamas 
naujakurių malonų pageidavi
mą: "Būkime visi kartu. . . "įsi
tikinau, kad čia reikėtų dau
giau pastangų iš senųjų lietu
vių parodyt i , ypač sukrus t i se-

Paįieškojimai 
Lietuvos Generalinio Konsula

to New Yorke pajieškomi asme-
n v s * " 2 " 

Baltrušaitytės, Gertrūda i r 
Ona, iš Meiaių k., Bubelių v. Ša
kių apskr. i 

Baianau^kiene—Kauiąaįtę, Ur
šulė, sūnus Bronius ir duktė Sta-
n a 

Beliauskas, Antanas, Juozas ir 
Konstantinas, iš Kiškelio k., Aly
taus apskr. 

Bolevičiua (Bolys), Dominic; jo 
tėvas kilęs iš Merkinės. 

Bolys (Bolevičius), Dominic; jo 
tėvas kilęs iš Merkinės. 

G'gelis, Juozas, atvykęs iš Aly
taus. 

Culkys, Jurgis, iš Stankaičių 
kaimo, Klaipėdos ap. 

Ginčauskaitės — Miniotienės, 
Pranciškos, ir Minioto, Juozo, duk 
terys Miniotaitės prašomos atsi
liepti! Motina kilusi iš Šilalės pa
rapijos, Tauragės apskr. 

Giržudasi, 
Juška, Feliksas ir Vincentas, iš 

Sedos vi., Domenų km., Mažeikių 
apskrities. 

Karpis, Juozas, iš šakevičių k., 
Batakių v., Tauragės apskr. 

Kaušaitė — Baranauskienė, Ur
šulė, sūnus Bronius ir duktė Sta
se. 

Mažeikiene — Seskutė, Magda
lena iš Pikelionių km., Stakliškių 
par., ir vyras Mažeika, Kazys, iš 
Padreskų kaimo 

Meškauskas, Jonas, iš Kuktiš
kių m., Utenos apskr. 

Miniotaitės, dukterys Pranciš
kos Miniotienės — Ginčauskaitės 
ir Juozo Minioto. Motina kilusi iš 
Šilalės par., Tauragės apskr. 

Peleskaitis, Petras, iš Beržinų 
km., Keturvalakių k., Vilkaviškio 
apskrities. 

Raslanas, Stasys, iš Pavolių k., 
Utenos v. 

Seskute — Mažeikienė, Magda
lena iš Pikelionių le, Stakliškių 

par. ,ir vyras Mažeika, Kazys, iš 
Padreskų k. 

Smetona, Povilas ir sesuo Ele
na, iš Levaniškių k., Raguvos v. 

Svencickas, Vladislovas, iš Vil
niaus. 

Viršila, Konstantas. 
Žukauskas, Silvestras. 

Jieškcimieji arba apie juos ži-
natieji prašomi atsiliepti į: Con-
sulate General of Lithuania, 41 
West 82nd St., New York 24, 
N. |Y. 

— OAK P A R K P E T S H O P 
329 N. Harlem Ave. 

Oak Park, n i . EUdid_ 6-8399 
ŠUNYS-KAC1UKAI-PAPŪGELES 

Naminių gyvulėl ių re ikmenys 
County Kennels , Crystal Lake, 11L 

Tel. 266 W. 
Gyvulėlių i š la ikymas »r m o k y m a s 

SRLDOM ID1-E K E N N E L 

CONRAD PHOTO STUDIO 
(Lietuvis Fotografas ) 

Visi žmones atidėlioja ir visi 
gailisi atidėję. 

SPECIALYBE: 
VESTUVĖS 

takombose. Tikrai būtų malo
niau, kad tokio dešimtmečio 

nebūtų buvę, t a d a ir kalbos a-
pie ta i nebūtų; deja, t a ip buvo, 
nors ano režimo šal ininkams 
būtų patogu t a i negirdėti . 

Senųjų lietuvių pasigerėj imas 
tiesiais paskaitos žodžiais buvo 
labai nuoširdus ir buvo t ikrai 
malonu išgirsti gryną tiesą, 
kad ir ateitininkai, be ki ta ko, 
nepaisydairi jokių režimų ko
vojo ir kovoja del savo idealų, 
kad anais laikais ir daba r sto-

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVĖS 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKŲ BALDAI. 
Didžiausias Pas ir inkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengv iausi I šmoke j imai. 

Baldai padaromi 
Pagal Lžsalryma 

P R O G R E S S 
Fnrniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. * 
Tel. Vlctory 3-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. I iAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL. 

nesniems Operetes valdybos na 
r iams. T a d a nebus pavojaus O- i v § 3 ° i r d a b a r tebestovi tėvynes 

Gegužės 23 dien. siuvėjų um- I p 2 r e t e į t a p t i v i s a i k i t u c h o r U ) , sargyboje. — B . 
jos 54 lokalo susirinkime ko- k i t a i p t a r i a n t > n u o ^mjų dai j 
munistuojantiej i siuvėjai bandė j n o g m y l e t o j ų priklauso, a r to- , 

dienų pamaldomis šv. Jėzaus I su t rukdyt i bei priešintis daugu-'• U a u 0 p e r e t ė a c h 0 r a s gyvuos, ar I 
Širdies garbei. Pamaldas per 
t a s t r i s dienas ry ta is ir vaka
ra i s vedė Lietuvių Romoje Ko
legijos rektor ius prel. dr. L. birželio 16 d. Carnegie Hali sa-
Tulaba, kur is pamaldų metu igje, New Yorke, ku r visi pa
sakė tur in ingus pamokslus a- ; baltiečiai vieningai dalyvaus. 

mos nutar imui — pirkti bi letus, ^ U g Q g y v a v į m o j į s bus pa-
\ protesto (prieš raudonąjį t e - , l a i d o t a s _ R K. 
rorą) mitingą, rengiamą š. m. 

pie šv. Jėzaus Širdį ir Jos gar
binimo prasmę. Pamaldos, y-
pač vakarais , buvo gausiai lan-

Biletų pirkimą palaike 115 
patr iot iškai nusiteikusių lietu
vių, o Maskvos padlaižiams a t 

komos. Toliau visą birželio mėn. I s i d a v u s i l į b a l s a v i m e tepasirodė 
šv. Jėzaus š i rdies pamaldos 
vyks įpras ta tva rka . 

Sėkmingas jaunimo parengimas 

Gegužes 30 d. po pietų kie 

40 parsidavėlių. 

Auga reprezentacinis 
Brooklyno choras 

Gegužes 20 dien. Piliečių klu-
m e prie parapijos salės įvyko , ̂  ( U n i o n A y e ( į v y k o 

sėkmingas vaikučių ir jaunimo ^ c h o r o k o n e e r t a s k u . 
parengimas - geguzme, kuria! H a m d o M L i u b e r s k i s 

vadovavo Juozas Kasperas . Pa- > R e i k j a k ^ k a d c h o r a s 

rengimas davė $700 pelno, KU- . u n e U g a i ^ ^ 
naujam 

dirigentui vadovaujant, teikia 
labai gražių vilčių. 

Malonu būtų tebematyt i ir 

Nepaliki ry t dienai nusista- senuosius 
tymo, kad pradėsi išmintingai Brooklyno Lietuvių Operetes 
gyventi . Ką žinai, gal ry to j choras, kurio vadovavimą ne-
saulė j au t au nebeužtekęs. | perseniai y ra perėmęs M.xLiu-

—Congreve berskis, yra lyg kiek persi tvar-

r i s buvo paski r tas seselių vie 
nuolyno pataisymui. 

—Bostonietis 

Įdomi paskaita 
NEVVARK, N. J . — Gegužes 

20 dien. Nev i r k e įvyko ateiti
ninkų 40 sukakt ies minėjimas. 
Šv. Trejybes bažnyčioje pamal
dų metu vietos ateit ininkai pri
ėjo organizuotai prie Dievo Sta 
lo, o paskui po pamaldų para
pijos salėje Įvyko iškilmingas 
posėdis, kurio metu išgirdome 
gražių sveikinimų ir turiningą 
paskaitą. P ' .Kaitą laike Pra
nas Naujonait is , žinomas lite
r a t a s ir pedagogas. Prelegen
tas paskai toje objektyviai iš
dėstė ateit ininkijos nuopelnus 
lietuvių tauta i , jos kultūrai , pra 
dedant Nepriklausomybės ko
vomis ir baigiant dabar t iniu 
pasipriešinimu žiauriesiems o-
kupantams . Nebuvo praleistas 
ir t a s skaudus dešimtmetis Ne-
priklausor lybės laikotarpyje, 
kada atei t ininkams buvo už
d raus ta veikti ir jie dirbo ka-

GKItOS ŽINIOS 
I A P I E 

/II l s I M.Al UI S 
Jeigu jūsų plaukai žili, jum» 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA, 
išgelbstl jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pasalina žilumą tik tru
pučiu tos mases perbraukus per 
plaukus karta j diena. J u m s te
reikia jį vartotti tel, kol įgausite 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yra taip paruoštas, kad 
jūs gal i te gauti to nuostabaus 
preparato kiekį paprastai paštu 
pasiuntus šį kuponą į TRYSAN 
CO.. I>ept, 407, Box 226, Peeks-
kill. N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa 
prasčiausiai sumokėki te laiškane
šiui $2.50 — plius s iuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Be1, 
pasirūpinkite tuojau dal>ar. kol 
dar jo gal ima gauU. 
Name 
Address 
City 
State 

Baikite savo kančias 

arthritis, reumatizmo, skausmus , 
raumenų, į tampa, kosėj imą s u 
š iomis s laptomis formulėmis , k u 
rios e jo iš kartos į kartą. Sudėtis 
gryuų žolių, daugel is jų yra re 
tos Ir bi-ungios. 

Z-G. ŽOLIŲ A R B A T A No. 2 — 
($1.25 — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthrit is bei 
lumbago daugel io dėkingų žmo
nių. 

Z-G ŽOLIŲ A R B A T A No. 17— 
($1.00 — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skUvio l i g o s e Puikiai l iuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STANĮ S Analgesis SALVK — 
$1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir VVieboldt krautuvėse. 

Z (5 STANIS COMPANY 
2822 A R C H E R A V E . 

Chicago 8, 111. . Dept. D 

Planingai Taupymas Visuomet Moka 

G e r u s D i v i d e n d u s ! 

r^ : ^ 

Nauji Plymouth 
Business Coupe S1475. 

2 Door Sedan . . .«$ 1503. 
4 Door Sedan . . . S1665. 

S u t a x ' a i s 

Nauja Chrysler Windsor 
Club Coupe . . . $2382. 

4 Door Sedan . . . $2404. 
S u t a x ' a i s 

Turim visu firmų \ ar totu automobiliu. La ai Kiimažintomis kainomis. Lengvi išsimokeji-
mai. Teisingas nemokamas patarnavimas leidim ams ir apdraudimams. 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Chicago 32, Illinois Tol. VIRGINIA 7-1515 

^ 

• kiekvienas, kuris kas savaite arba kas mėnesį taupo nors tru
putį — tauo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet n;;uliariai. 
• Nuo 1905 metų kiekvienam tau py tojui 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! 

$15.00 vertes 
dovana 

jaunavedžiams 
ats inešus šį 

skelbimą. 

414 WEST 68RD STREET 
Tel. ENg. 4-5883 — ENg. 4-5840 

Tel.: of iso VI.7-0600, re*. FR.6-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-Calif irnla Ave. 

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

DR. I. L'MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS:: pagal susitarimą 

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

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso WA-8-30(J0, rez.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ko/i<l.: 10838 So. VVabash Ave. 

Tel.: Ofiso VA.7-5557 re/ .Kl .7-l<J»it, 

DR. FRANK C. KWINN 
( K \ II < I N N I V \ > ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47 th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki S:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

"DAINAVOS" ANSAMBLIS 
Ir CHICAG0S BALF apskr. 
Liepos 1 d., sekmadienį, 

Riven ievv didžiajame parke, 
(važiuoti Western Ave. j šiaurę 

iki Be lmont Avenue . ) , 

— ruošia — 

K0NCERTA-PIKNIK4 
Ansamblis s tato l ietuviška montažą 

ŠV JONO VABALĖLIAI 
SPORTO RUNGTYNES. 

Veiks bufetai , šalti-šUti išgėrimai, 
šokiai , maudynes , poi ls is — 

karnavalas . 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 re*. M 1.3-2**0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

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

Kmerg. Tel. Klklz ie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

4146 Archer Ave., Chicago, Iii. 
Tel. LAfayctte 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
iv ii—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
u234 Archer Road, Argo, Illinois 

Tel. s . linini t 1580 
VAL.: penktad. 3:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 8:30 iki 6 vai. vak. 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 

penkt. 3 — 6, 7 — 9p.p. 
3147 S. Halsted St., Chicago 

.'AL.: pirm., treč., šešt. 3 — 8 p.p. 
penkt. 10 — 12 ryte 

TeL: of iso H E - 4 - 6 6 9 9 ; rez. CL-4-0955 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—9 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te lefonas Vlrginia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
trečiad. ir sekmad. t ik susitarus. 

Ofiso te lefonas GRovehi l l 6-4020 
Rezidencijos telef. H UI t o p 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 neatsi l ieps viršminėl i telefonai 

šauki te : M l d u a y 3-0001 

TeL: Ofiso CA.6-0257, rez .PR.6-6659 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. 6600 S. Artes ian Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 

TeL: Ofiso VI.7-6583, rc/..KI .7-7Mi» 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

šeštad. tik nuo 1—3 vral. popiet. 
Rezid. 3241 \V. 66TH P L A C E 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

Tel. V Artis 7-7772 

Tel.: Ofiso KK.3-9000, rez. OL.2-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
j VAL.: 1-5 ir 6-8 pirmad., trečiad. ir 
I penktad. Ki tu laiku pagal susitarimą 
j Rez. 1635 S. 48TH CT.. C1CKRO 

OR. VAITUSH, Opi. 
(LIETUVIS) 

TeL: OlLso PIL6-3838, rez. VI.7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIl-iTL VIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

V AL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Telefonas: REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 Wcst 59th Street 

VAI. : 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais Trečiad. pagal sutartį. 

MUTUAL JUm/SAVINGS 
A N D l O A N A S S O C I A T I O M 

• 2 2 0 2 W. Cermak R d • Chicago 8, 0L 
JOHN 1 KAZAMAUSKA& r W • UL VI r«W4o 7*7749 
Sav*ng« Insared to $10,000 by F . S . L L C 

TeL: Ofiso Y A 7 - 1 1 6 6 , rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 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. 

Re/.. 3247 S. KMERALD AVE. 

TeL: Ofiso R K 4 - 5 8 4 9 , rez.HE.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su-

s i tantua; kitomis dienomis nuo 
2 iki 4 popiet. 7—9 vakare. 

TeL: Ofiso HE. 4-2123, re*. PR. 6-8484 

DR. V. P; TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue 
VAL.: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 

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

Jzsisakykite "Draugę" 

Mano 30 m e t ų prakt ikavimas 
yra j u m s garantija 

Palengvina, akių įtempimą., kuris esti 
priežastimi galvos skaudėj imo, svai
gimo, skaudamą akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
s i t ikimuose egzaminavimas daromas 
su e lektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali atyda kreipiama j 
mokyklos vaikus. 

K R E I V O S A K Y S ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU l NAMUS 

Daugely ats i t ikimu akys at i taisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:3U ryto iki 7:30 vak. 
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OFH0METRISTAS 

A K I Ų SPECIALISTAS 
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. 
( A n a i 6-0523. Plat t Bld*. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Prifimimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždarvta. 
5842 So. Kedzie Ave. 
Tel. PRospec t 6-2035 

DR. C. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

^ 5 metŲ pat j r imas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Htaiso 
Ofisas ir Akiniu Hirbtuvė 

756 W. S5th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12, šeštad. 10—S p. p 

http://rez.CO.4-
http://rez.PR.6-
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Duokime jaunimui darbo ir globę 
ALRKF KONKURSO PROGA 

ALRK Federacijos centrinė" valdyba šiemet įvykdė 
gražų dalyką. Lietuvių parapijinėse ir augštesnėse mo
kyklose pravedė rašto apie katalikybę konkursą, kuriame, 
kaip jau buvo pranešta, dalyvavo per 500 lietuvių jaunuo
lių. Konkursas pravestas lietuvių, ir anglų kalbomis, šio
mis dienomis konkurso laimėtojams išdalinamos dovanos 
— $700.00 vertės U. S. Paskolos bonai, kuriuos aukojo 
vienas stambus Chicagos pramonininkas (kitatautis). 

VYT. KASTYTIS, Kanada 

šiivis pro šaJj 
• 

Amerikiečių diplomatai yra 
padarę didelių klaidų. Prez. Tru 
mano ir gen. MacArthuro su
sikirtimo šaknų reikia jieškoti 
ne Korėjoje, bet kelerių pra
ėjusių metų perspektyvoje. Tru 
manas yra teisus, kada jis dėl 
Korėjos nenori iššaukti pasau
linio karo, nes šiuo metu JAV 
dar nėra pasirengusios ginklu 
sutikti sovietų agresiją. Vadi
nasi, Trumanui reikia laiko pa
siruošti karui. Tokiu atveju, 
be abejo, Korėjos kibirkštis y-
ra labai smulkus reikalas. Ta
čiau prez. Trumanas su JAV 
diplomatais takiu orgumentu 
visdėlto negali visiškai nusi
plauti rankų. Tai liudija pasku
tiniųjų metu veiklos balansas 
1945 m. JAV buvo pakankamai 

PRANCŪZAI ŽYGIUOJA 

Prancūzų kariai Korėjos fronte žygiuoja prieš komunistus. (INS) 

KRAUJAS KINI' 2EMEJE 
J. VILUTIS Chicago, 111. 

MAO TSE—TUNGO dek-Į Aukas lydėjo policijos dži 
pasiruošusios karui* Jei Korė-' retas iš 1951 m. vasario 211 pai ir visą kelią staugė sire-

Konkursą sumanė ir dovaną gavo šios organizacijos , jos incidentas būtų kilęs tais 1 d. pramato mirties bausmes.' nos 
pirmininkas ir plačiai žinomas žurnalistas Stasys Pieža. 
Konkursą puikiai pravedė kun. Petras Cinikas, MIC, "The 
Marian" redaktorius ir ALRKF katalikiškojo veikimo di
rektorius. 

KAS KALTAS? 

Baigiant šį, mūsų manymą, svarbų konkursą mokyk
lose, pravartu vieną kitą pastabą padaryti. 

Mes, Amerikos lietuviai, "nuo neatmenamų laikų" 
esame pratę barti savo jaunimą dėl jo nepakankamo lie
tuviškumo ir dėl permažo dalyvavimo mūsų religiniuose 
ir ypač tautiniuose sąjūdžiuose, š it ie pasibarimai ir labai 
dažnai piktoki apkaltinimai pasidarė lyg ir taisyklė. Mat, 
pasibarti, pakaltinti ir smerkti yra lengviau, negu surasti, 
suplanuoti ką nor s pozityvaus šitai padėčiai taisyti. Mūsų | 
jaunimas, ar jis bus dar mokyklinis ar jau iš mokyklų 
išėjęs, ne nuo pernai ir ne nuo užpernai, bet jau nuo se
niai pasigenda senesniųjų globos ir sau tinkamo darbo 
lietuvių visuomeniniuose sąjūdžiuose. Net ir Lietuvos ne-
priklaustmybės laikais nei mes patys nei pagaliau, Lie
tuvos vyriausybė neturėjome tinkamo plano ir veik nieko 
didesnio nepadarėme, kad išeivijos jaunimą palaikytų prie 
savęs, apjungtų jį į mūsų organizacijas. 

DARYTA, BET NEPAKANKAMAI 

Tiesa, lietuviai katalikai daug padarė, pastatydami sa
vo vaikams mokyklas ir jas išlaikydami, remdami vie
nuolijas, paruošusias toms mokykloms mokytojus. Bet 
šiandien jau aišku, kad to, toli gražu, nepakako. Tūks
tančiai baigė tas mūsų mokyklas, bet tik mažuma tebuvo 
įtraukta į lietuviškąjį gyvenimą ir veikimą. Tai parodo, 
kad ir mūsų organizacijos ir atskiri veikėjai ne viską pa
darė, ką galėjo ir turėjo padarytį šiai būklei pataisyti. 
Atrodo, kad nesigailėjome aukų ir darbo mokykloms ir 
mokytojus ruošiančioms kongregacijoms remti, tačiau syk 
štėjome ir cento ir iniciatyvos už mokyklų sienų sudaryti 
tinkamas sąlygas jaunimui įjungti į lietuvių visuomeninį 
gyvenimą. 

Bet, mūsų manymu, padėtis dar nėra visai beviltiška. 
Jei mažiau kalbėsime, o daugiau dirbsime, jei mažiau vie
ni kitus pulsime, bet visi vieningai kibsime į darbą savojo 
jaunimo problemoms spręsti, dar daug padarysime. 

Duokime savo jaunimui darbo, tokio darbo, kurį dirb
damas jis didžiuotųs savo kilme ir savo tėvų rūpesčiais 
ir aukomis, sudėtomis jo gerovei į mokyklas, parapijas, 
vienuolijas ir t.t. Tad, štai, kodėl mes džiaugiamės ALRKF 
pravestu konkursu, davusiu progos mokyklinio amžiaus 
lietuviukams pajusti, kad senosios lietuvių organiza
cijos, pagaliau, pradeda juo rūpintis ir darbo jiems duoda. 
Tai gražus pavyzdys visiems kitiems. 

metais, gen. MacArthuras ne
būtų turėjęs jokio vargo. Į ko
vą tada būtų buvusi mesta visa 
aviacija ir laivynas visiškai ne
paisant agresoriaus sienų. Geri 
diplomatai turėjo jau tada pra 
matyti, kad susikirtimas su So
vietų Sąjunga yra neišvengia
mas. O to, deja, JAV diploma
tai kaip tik ir nepramatė. U-
žuot dar labiau patempę kari
ni JAV potencialą, diplomatai 
ramiausiai ėmė snūduriuoti ant 
laurų vainiko. 

Kas kaltas? 

Prasidėjo serijos nesėkmingų 
konferencijų, kurios nešė JAV 
pralaimėjimą po pralaimėjimo. 
Atsipeikėta tik tada, kada ga
lingiausia pasaulyje militarine 
valstybe tapo Sovietų Sąjunga. 
Čia ir yra didžiausioji JAV dip
lomatų nuodėmė. Kas gi kaltas, 
kad šiandien JAV dar nėra pa
siruošusios atremti sovietų ag
resiją? Gen. MacArthuras? Ne. 
Kaltė aiškiai tenka diplomams. 
JAV generolai su savo sąjun
gininkais laimėjo antrąjį pašau 
linj karą, o to karo politinę per
galę kelerių metų laikotarpyje 
savo nedovanotino aklumo dėka 
praūliavojo JAV diplomatai... 

Iš gerų norų sriubos neiš
virsi. Tų gerų norų JAV dip
lomatams niekada netrūko. Tik 
prisiminkime kiekviena proga 
darytus iškilmingus pareiški
mus, Atlanto Chartą ir nevy
kusias konferencijas. Paskendę 
savo geruose noruose, diploma-

Net mažiausis nusikaltimas • PEKINE skerdynės kas-
— pvz. laiku nesumokėti mo I dien vykdomos Čung-Shan 
kesčiai — baudžiamas. Net
gi už praeities nusikaltimus, 
kai komunistai neturėjo val
džios, baudžiami mirtimi! 

Priežastys 
Įvairios šio reiškinio prie

žastys. 
Svarbiausia, kad kiniečiai 

laukia karo, kurs išgelbėtų 
juos iš to košmaro. Parti
zaninis veikimas sparčiai 
plinta visame krašte. Vien 
tik Kvangsi provincijoj per 
mėnesį sunaikinta 3.000 ko
munistų. Komunstų rėžimas 
labai pradėjo nervintis, vi
sur įžiūrėdamas amerikonų 
šnipus. Norint terorizuoti 
mases ir įvaryti baimės na
cionalistams, pradėtas vie
šos egzekucijos pasaulyje ne 
girdėtu mastu. To kruvino 
užsimojimo priešaky pasta
tyta jauna moteris, užiman
ti teisingumo ministerio pos 
tą, vardu SHENČUNJU. Ji 
paskelbė atsišaukimą, kad 
valdininkai be jokio gailes
tingumo persekiotų "liau
dies priešus!" Jos parėdy
mu nuo pereitų metų lapkr. 
mėn. areštuota 2 su puse mi 
lionų žmonių. 

Šokiai egzekucijų metu 
Tų komunistinių barbarų 

žiaurumas peržengia visas 
ribas, — visi žemiau paduo
ti vaizdai yra paimti iš ofi
cialių komunistinių šaltinių. 
— CHUNGKING'e k o v o 

tai ištisus penkerius metus ne- mėnesy areštuota ir išžudy-
pastebėjo, kad tų gerų norų vi- ta viešai upės pakrantėse 4. 

judėjimą!" 
"Kreipiuos į vyriausybę ir 

prašau ją nužudyti, kad ne
būtų kliūtimi mūsų judėji
mui!" 

KVANTUNGE, priešingai 
— tėvas reikalavo mirties 
savo sūnui — "Mano sūnus 
yra liaudies priešas, reika
lauju jam mirties!" 

TSIMANE, mergina reika 
lavo nužudyti savo dėdę už 
"stoką entuziazmo vyriausy 
bei." 

Kad būti pasmerktam ir 
suimtam, užtenka gauti tik 
laišką iš Amerikos, net nuo 

000 žmonių. Žudynės tęsėsi I savo giminių, arba užeiti į 
nuo aušros iki vėlybos n ak- | bažnyčią... 
ties per kelias dienas! Visą j žudomi ir tie, kurie susi-

vimas. Sovietai neparodė nei , laiką be perstogės mušta tinka ar susitikdavo praeity 

parke, pačiam sostinės cent 
re. Prieš žudant surengia
mi teismai minios akivaizdo 
je, kuri kurstoma aukas nai 
kinti. 

KANTONE žudynės vyk
domos vakarais prie lampio-
nų šviesos ir žibintams rūks 
tant. Kaliniai ištempiami 
iš kalėjimų ir lagerių ir, grei 
tomis pasmerkus, žudomi! 

Š. m. balandžio 25 d. prie 
vieno tilto sušaudyta 198 as 
menys. Prieš sušaudant au
tomatais, buvo šaukiama mi 
niai — "Spjaudykit į juos!" 

CHUNG-KINGE m a s i 
niai teismai 470.000 žmo
nių minios akyse buvo gyva 
naujiena. Jauna studentė-tu 
la Chen-Kuo-Tseng — prašė 

SIDABRINIS LIETUS 
JUOZAS KRIIMINAS 

( T ę s i n y s ) 
Jį pabudino kažkas glitaus ir šalto prie jo veido, jis ne

pajudėjo, jis tik tyliai pravėrė akis, taip, tai buvo šuo, jis 
apuosti ji, paskui susirado maišą ir pradėjo ji draskyti na
gais. Jonas Vindeikis nesąmoningai žiūrėjo Į šitą šuni, jis 
pamažu nusikratė snaudulio ir prisiminė visą vakarykščią die 
na ir keliavo naktį. 

Ir tada drauge su staigiu siaubo pajautimu i ji atėjo su
pratimas: jeigu čia, viduryje miško, atsirado šuo, vadinas, 
kur nors netoli turi būti ir žmonės. O, gal būt, žmonės tv

aria pasiuntė šunf, kad greičiau surastų jo pėdas, tikrai, taip 
greičiausiai ir yra, ir dabar užtektų tiktai šuns sulojimo, kad 
jis būtų žuvęs. Jis norėjo pakilti ir bėgti, bėgti greičiau už 
šunj ir greičiau už vėją, nesvarbu kur, tik bėgti greičiau iš 
šitos vietos, kur kiekviename žingsnyje ji tykojo išdavimas 
ir nelaisvė. 

Jis atsirėmė alkūne i žemę ir kilsterėjo galvą, sausa ša
kelė trakštelėjo po jo kūno svoriu, ir jis pamatė, kaip šuo 
staigiai atšoko nuo maišo ir atsuko i jį galvą. Jonas Vin
deikis mate prieš save dvi dideles rusvas akis, jos buvo i-
smeigtos i jį ramiai ir su pasitikėjimu, ir šitas ramumas pra
dėjo kelti jame įniršimą. 

Tu esi didžiausias mano priešas, galvojo Jonas Vindeikis, 
tu vedi paskui save kankynes ir mirtį, iš tikrųjų, kaip aš ta
vęs nekenčiu! Na, ko tu dar žaidi su manim, duok ženklą 
savo ponams, kad pultų mane kaip laukini žvėrį. Ko gi tu 
dar tyli, ar tu nori pasižiūrėti, kaip atrodo žmogus, kuriam 
mirtis jau deda ranką ant pečių? Pradėk gi loti, greičiau 
loti! 

Jis vos nepradėjo šitų žodžių šaukti balsu, jis neati
traukė savo akių nuo šuns akių, ir jo įniršimas ėmė persi
mesti ir i šunj, jie ilgai žiūrėjo taip vienas į antrą, ir tada 
šuo pradėjo urgzti. 

Lok gi pagaliau, lok, lok! — kartojo savo mintyse Jo
nas Vindeikis. — Aš juk vistiek esu žuvęs, lok! — Ir jis tie
siog nuoširdžiai ėme norėti, kad šuo sulotų, kad ateitų žmo
nės, kad rastų ji ir nusivestų su savim. — Tegu būna, man 
vistiek, tik kad baigtųsi šitas klaikus sapnas. 

Bet tada i ji atėjo staigi mintis, jis atslūgo, jis užmerkė 
akis ir nuleido galvą ant peties. Jis įtemptai klausėsi, šuo 
nustojo urgzti, kurį laiką jis stovėjo savo vietoje, paskui Jo
nas Vindeikis vėl pajuto prie savo veido šaltą ir glitų snukį. 
Jis pramerkė akių kraštelius, vienu ypu pašoko ir abiejomis 
rankomis nutvėrė šuniui už kaklo. Jie ten raičiojosi žeme, 
žmogus ir žvėris, tačiau Vindeikio pirštai nepaleido šuns kak
lo, jie smigo vis giliau į gauruotą sprandą, tarytum geleži
nės replės, tarytum plieninės virvės kilpa, kuri vis labiau ir 
labiau užsidaro. Šuo stengėsi išsivaduoti iš šito netikėto glė
bio, jis raičiojosi ir spardėsi, jis subraižė Vindeikio veidą ir nužudyti jos motiną: 

"Nepripažįstu tos moters rankas> kraujas tekėjo iš negilių žaizdų, ir tas dar labiau ke-
savo motina! Ji sabotavo jg j 0 įnįršimą. 
mūsų akademinį patriotinį & 1 

siškai neturi Stalinas. Konfe
rencijų rezultatus gimdo abiejų 
pusių nuoširdus bendradarbia-

Gražus 

mažiausio bendradarbiavimo. 
Šiandien visi JAV diplomatų 
gerieji norai apversti augštyn 
kojom. Vargšai neapdairūs dip
lomatai vėl šaukiasi generolų 
pagalbos. 

Reikia atsargumo 

sumanymas 
Visa eilė žymių amerikiečių, inimant buvusįjį pre

zidentą Herbert Hoover'į ir gen. MacArthur'ą, įsteigė va
dinamą "Laisvei proklamuoti komitetą" (Committee to 
Proclaim Liberty). Komiteto tikslas esąs sudaryti tin
kamas progas amerikiečiams prisiminti savo kraštui pa
dėtus dvasinius pagrindus ir liepos 4 d. (Nepriklausomy
bės šventę) minėti religinėmis apeigomis. Tą dieną turėtų 
aidėti visų bažnyčių varpai, kunigai turėtų sakyti bažny
čiose pamokslus apie Dievo duotąją mums laisvę, pi
liečiai bus raginamį skaityti Nepriklausomybes Dekla
racijos įžangą. 

Sumanymas tikrai gražus. Reikia manyti, kad jį įgy
vendintų padės kiekvienas padarus patriotingas šio kraš
to gyventojas. 

Jungtinės Valstybės ir Vatikanas 
Keturiasdešimt dvi valstybes laiko savo atstovus 

prie Vatikano. Turi savo reprezentantą protestantiškoji talų Sosto. 

Prez. Trumanas 1948 m. bir
želio mėn. 11 d. šitaip įvertino 
Staliną: "Man patinka senasis 
Joe. Jis puikus žmogus, bet 
yra politbiuro belaisvis"... Tai 
buvo bene pats neatsargiausias 
Trumano pareiškimas, šian
dien tas "puikusis žmogus", tas 
politbiuro "belaisvis" jau taiko 
virvės kilpą ant Trumano gal
vos... Įdomu būtų sužinoti ar 
ir dabar Stalinas Trumanui vis 
dar patinka. Deja, atrodo, a-
nas neatsargus sakinys — "I 
likę old Joe" jau išbrauktas iš 
Trumano žodyno... 

Atlanto Charta žadėjo dau 

būgnais! Policija varinėjo ; su svetimšaliais! 
žmones iš namų, liepdama "Kultūrinių šnipų" žudymas 
ta proga surengti gatvėse 
šokius! 

ŠANCHAJUJE prieš vyk
dant skerdynes, aukos priva 
Įėjo žygiuoti gatvėmis su 
plakatais ant sprando, kur 
buvo išrašyta nelaimingųjų 
tariamieji nusikaltimai. 

KVANGTUNGE, v i ešai 
nužudyta 96 asmenys, jų 
tarpe 50 moterų. Šešios stu
dentės buvo apkaltintos... 
"kultūriniu šnipinėjimu". Ir 
tokie "kultūrinių šnipų" šau 
dymai vyksta visuose mies
tuose. Į tą kategoriją įeina 

l 

Proga laimėti dideles dovanas 
Vargonininkų Sąjungos Chicagos provincija ir Lietuvos 
Vyčių seniorų kuopa liepos 8 d. Vytauto parke rengia 
Dainų šventę, kurioj dalyvaus Chicago®, Illinois, Wiscon-
sino ir Indianos valstybių lietuvių parapijų chorai. Tos 
šventės proga skelbiamas dainininkų bei dainininkių kon
kursas. 

Pasiųskite registracijos blanką su savo vardu ir adresu 
Dainų šventės pirmininkui: 
Antanas Giedraitis, 2806 West 58th St., Chicago 29, III., 
arba telefonuokite PRospect 6-4645. 

Jums bus nustatyta diena dainuoti per radiją stotį 
WGES 8 vai. vak.—antradieniais. Geriausi dainininkai ne 
tik gaus dovanas, bet dainuos Dainų šventės programoj 
Vytauto parke liepos 8 d. 

Pasiskubinkit, nevėluokit, paduokit savo vardą ir su
žinosit kada dainuosit per radiją stotį WGES. 

Vardas ir pavarde 
Adresas 
Priklausau , choru 
Lankau '. mokyklą 

j y 

daug mokytojų, profesorių, 
laisvės ir laisvo apsisprendimo dažniausia įskųstų savo mo-
pasaulio tautoms, šiandien a- kjnįų 
merikiečių diplomatai Atlanto KAIFENGE, sušaudyta 
Chartą kažkaip nustūmė i ar-, t r y s a s m e n y s , už tai, kad... 
chyvus. Šiandien, diplomatine j n e n o r ė j 0 prisipažinti esą re-

o 

ir militarine kova vyksta dėl 
tų tautų, kurios dar nesuspėtos 
sovietų pavergti. O nelaimingos 
pavergtos tautos vis dar žiūri 
per spygliuotų vielų užtvaras 
i Vakarus ir laukia didžiojo a-
merikiečių idealizmo įsikūniji
mo, kuris ir joms turėtų grą
žinti laisvę. 

Anglija, budistiškoji IndiĮja, musiulmoni?!kasis Egiptas, 
tačiau Jungtinės Valstybės, kur gyvena netolį 30 milionų 
katalikų, vis dar nepasiunčia savo pasiuntinio prie Apaš-

akcionieriais... 
Kas gi būtų... jei būtų pn 

sipažinę?! 
Vyriausybė pranešdama 

apie įvykdytą bausmę, pri
dūrė, kad egzekucija vyko 
"pakeltoj nuotoikoj" ir pri
sidėjo "pažadinti politinę są 
monę" dalyviuose. 

Teroras nukreiptas prieš 
visus tikėjimus — budistų 
ir krikščionių. 

SHANTUNGE, s u i m ta 
(Nukelta į 5 pusi.) 

, * • • • • • 

m 
t'sh'i et &** 

pftsitt/( 

APSAUGĄ . . . kiekvieno taupymo sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000. Šią apdraudę te i* 
kia valdžios agentūra. 

PELNĄ . kas šeši mėnesiai mokame aukiteįp 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio. 

PATOGUMĄ . . . musij raštinė randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. Per
sonalas kalba lietuviškai. ...„-:'>"" 

Ž&i&S 

DISTRICTS**w?4 

jot. m. 

ipaciATioi* 
32M •-§£>•• Htthitii Street 
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KKAL ESTATE 

'2 PLAT Ii K U Iv BV'ILDING 
5 & 6 rooma, corner location. Oil 
hea t 2 car garage. Near Irvingr P a r k 
6 Lincoln Avenue. Kxcellent shopp-
ing centcr. Near Schools & Chur-
ches. Possession July lst . Priced 
r ight for lmmedia te sale. Leaving 
town. Call owner, 

GRcelaud 2-2975 

NEAR NORTH AVENUE 
AN1> MANNHF1M RD. 

HOMESITE 6u'X125' 
Clear and Paid for. 

Built u p section: all new homes. 
Bua transportat ion. Muat sacrifice 
for ųuick sale by owner. 

Phone : — 
EAstgale 7-tt035 

JKFFKRSON P AUK 
M C KINIS "BINGAIX)W" 

6 kamb . — vist viename aukšte; 
plytelių vonia; apšildomas gazu ar
t i valdžios ir parapijinSs mokyklos, 
krautuvių ir parko, garinio seleJin-
kelio. Skubiai parduoda už $19.950. 
Apžiūrėję įvertinsite. Susitarkite su 
savininku dėl pasimatymo. 

MUlberry 5-828* 

TIKRAS PIRKINYS! Skubėkite. 
Ilgai nelauks. Grayslake, UI 

Modernus (2 mieg. kam b. namas, 
pilnai įrengtas, karš tu oru ap -
šidlomas. sandėliukas ( u t i l i t y 
room) , pri jungtas garažas; skly
pas ( lot) 120x150; gražūs ąžuo
lai ; gera žemė; $12.500; $7.500 
grynais: likusi skola—kas mėne
sį " Nelson Kcal Estato, 881 Main 
St., Antloch. 111. Tel.: 23. 

HELP WANTED — VYRAI 

AUTO'MECHANICS 
PACKARD DEALER 

VVell established. Needs experienced 
dependable man. 5 % day week. 

Good Guarantee — Top income to 
good man. See VVHITEY. 

1809 W. DEVON AVE. 
BRiargate 4-3100 

DRYER MEN and 
VVASH ROOM MEN. 

Steady work, 48 hr. \veck. Good 
salary. P lūs over t ime. 

DY-DEE VVASH 
5527 NORTH MAPLEWOOD 

UAvensuood 8-4700 
i 

M E N 
Needed at once for 
FACTORY WORK; 

STEADY WORK; 
GOOD STARTING SALARY. 

PAID VACATION 
EMPLOYEE BENEFITS; 

English speaking D. P ' s acceptable. 

NEW ERA POTATO 
CHIP SALES CORP. 

4051 WEST 51ST ST. 

\ 

PARDUODAMAS NAMAS. 6 kamb. 
Georgian Faced Brick. Aliejinis ap
šildymas karš tu vandeniu. 1% vo
nios. 3 dideli miegamieji, ąžuolines 
grindys, 7 d r a b u ž i n ė s (closets). 
Kampinis namas. Sklypas (lot) 40x 
125. Geroje apylinkėje, netoli mo
kyklų ir St. Christinos bažnyČ. La
bai gražioj vietoj. 2 automob. gara
žas "Blinda** ir karnyzai. Kaina 
$23.000. 10100 S. B r a k c (3550 West> 
susitarkite su savininku dėl pasima-
t y i n o _ iJKu-ii> 8-3910. 

EDISON PARKE 
8 kamb. medine rezidencija; 4 miejp-
mieji viršuj. Apšildymas kasštu vandrnm. 
Geroj virtoj. 50 pėdu sklypas (lot). 
Kaina $11,000. Labai geranrc stovy. 

J. WALASZEK 
936 N. Western Ave. 

CApital 7-4211 

HIGHLAND PARK 
HOME F O B H A I J K 

Reautiful Braesi«le Section 
Lunnon Stone and Clapboard — 

8 YEARS OLD 
l s t Floor, large living room. fire-
place, dining room, modom kitehen, 
powder room. l-ar^c sercened and 
glazcd porch. 2nd floor. 3 bedroom.s. 
mastei- bedroom 25x15. tvvo t\vin 
sized bedrooms, 2 ceramlc tiled 
baths. Largo Closets — Sun l>o<»k— 
2 oar garage nttached. Full base-
ment — reoroation room \vith firc-
placo, etc. Oil heat. 

P R I C E $39.500 
For appointment rali 
BRiargate 4-3075. 

Mon. through Fri. 

Nuosavybe su pajamoms. 

APPRENTICE 
MECHANIC 
SOME E X r E R l E N C E 

IN AUTOMOTIVE F I E L D 
DESIRABLE. 

STEADY WORK 
GOOD STARTING RATE 

SOME OVERTIME 
(Displaced Persona accepted) 

Kno\viedge of English essential 

SWARTHOUT 
CHEVROLET, INC. 

S10 E M R. RENFKO 

1820 Indianapolis Blvd. 
VVHIT1NG, IND. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 

GRILL MAN 
STEADY 

Good worklnjr conditlona. 
Good atarting salary. 

DEAN'S 
9MHt S. C1CEKO 
i»h. uukiawn -IMK 

HELP W A N T E D - - V Y R A I 

E X P E R I E N C E D 

HEATERS & HELPERS 
NEEDED 

FOR 
FLAT DIE HAMMER 

WORK. 
Top Wages: 

Good VVorking Conditions 
ANDERSON -

SHUMAKER CO. 
824 S. CENTRAL 

(IN RKAH OF S32 S. CKNTRA1.) 

SHEET METAL 
GOOD OPPORTVN1TY FOU 

E X P E R I E X C E D MEN IN 

SHEET METAL W0RK 
associated with electronics 

eąuipment. 
ONVENIENT LOCATION IN 

FOREST PARK.I 
Salary comntensurate \vith Gioeiience 

STEADY WORK 
GOOD \VORKlNG CONDITIONS 

Scc or eaU M R CARL AMBEUG 

MAnsfield 6-7244 
Pioneer Electric and 

Research Corp. 
7212 CIRCLE AVENUE 
Forest Park, Illinois 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER and 
TYPISTS 

Kast grrywing nir frelght iiulustry. 
rapid advancement. be«t \vorking 
conditions. Free inauranee. No\v 
building loeated n<ar MMway Air-
port. Call Plnanciul (i-lttd3 for in-
tcrvlew. 

EMERY AIR FREIGHT 
CORP. 

HELP WANTED — MOTERYS 

GENERAL OFFICE 
WORK 

WEST SIDE SALES OFFICE 
GOOD HOURS 

GOOD PAY 
5 DAY WEEK 

STEAD|Y 
PHONE 

Columbus 1-3655 
FOH APBOIMJHENT 

STENOGRAPHER 
POR SMALL OPICE 

Ix>catcd on Southwest side. 
Houra 8:30 A.M. to 4:30 P.M. 

5 day wk. Steady. 
Good working conditions. 

Phone: 
VIrginia 7-0225 

S kamb. namas, garažas, 3 kamb. 
aps ta ty tas Imtas rūsy. - sklypai. ' į 
bloko nuo Archer Ave. busto, ar t i 
mokyklų, bažnyčių, ir krautuvių. 
Nori skubiai parduoti, kaina $12.800. 
Susitarimui skambinkite savininkui. 

l*Ort.snionth «-S»18 

NORI PIRKTI 

JIEŠKOM PIRKTI ŪKĮ 
NUO 40 IKI 60 AKRŲ. 8U NAMAIS, 

ELEKTRA, PUIK VIEŠKELIO. 
* Pageidaujam nurodyti kainą. 

Pašyki te tuojau šiuo adresu: 

JOHN GKDMIN, 
702 W. SSth St. 

Chicago, 111. 

AUTOMOTIVE 
MACHINISTS 
AGE NO BARRIER 

TOP PAY. 
STEADY WORK. 

TIME AND HALF 
FOR OVER TIME. 

VACATION WTTH PAY. 
EKCELLENT WORKING 

CONDITIONS. 

APPLY 

MOTIVE PARTS 
COMPANY 

2419 S. INDIANA AVE. 

SPOTTER 
ON WOOLS FOR 

DRY CLKANING PLANT 
Steady. Good vvorklng conditions. 

Apply 

REICHARDT CLEANERS 
•2'.iH MADISON ST. 

MAnsfield 6-334M), Oak Park, III. 

STENOGRAPHER 
Good pay. 5 day week 

Small office 
INLAND WIRE 

PRODUCTS COMPANY 
6244 S. Ashland Ave. 

v m i n "MOTERYS 

W O R K 
Men and Women 
GUARDIAN EXPORT 

PACKERS, Inc. 

301 Lake Street 
Oak Park, Illinois 

VYRAI AR MOTERYS 
VILNONIU KUBU DĖMIU 

VALYTOJAI ir LYGINTOJAI 
40 VAL. SAV. 

AIGŠTAS ATLYGINIMAS 

SERVICE CLEANERS 
»2« TENTH ST., \VAl KEGAN 

Ar supažindinai savo kai

myną su "DRAUGU"? 

REIKALINGAS BUTAS 
HELP WANTED — VYRAI 

Savininkai — prašau paskambin-
ti. J a u n a pora su 4 niėn. kūdikiu, 
dalmr gyvenantieji su kita šeima, 
jieško 3-4-5 kamb. neapstatyto a r 
apsta tyto buto. iki $60, šiaurinėj a r | 
š iaurės vakaru daly. Geros rekomen- . 
daeijos. Skambinkite MAns. 6-091 S. Į 

Atsakinga pora su 2 vaikais sku
biai jieško o-6 kamb. neapstatyto 
namo a r buto. su apšild. a r be. Piet
vakarių a r bet kur pietų daly. Ga
li tuojau užimti a r palaukti iki rug-
piurio raėn. Skambinkite REgcn t 
4-3704. 

Young employed couple, desi-
re 3-4 room unfurnished 
ap?rtment. Call after 6 P- M. 
HEmlock 4-8460. 

Aštuonių asmenų š«iina jieško ne-
aiw<«: tyto buto ti-7 kambarių, su 
apši ' ymu a r be. Marųuette Park , 
Rrlr" ton P a r k a f Lnglenood apy-
linl•" e. Visi yra suaugę, tSvelis ne-
dirlw gah"-tų apie narna švara pri-
žiūi^ii. Kas turėtu tokį butt^ skam-
bi l i l t tc bet kokiu laiku. 

\VEtl t*ort l l 6-2359. 

Skelbtis "Drauge" apsimoka, 
n*« jis yra plačiausiai skaitomas 
lW«*'"\įŲ dienraštis, o skelbimų 
kaina yra prieinama visiems. 

REIKIA VYRU 
VYRAI PIAUTI ŽOLĘ, VELENAS, KASINĖTI 

IR PANAŠIEMS DARBAMS 

RESURRECTION CEMETERY 
7200 S. Archer Ave. Justice, Ii i 
Įvažiavimas iš Archer Ave. % mailės pietvakaruose nuo Argo, 
63 gatves ir Archer Ave. Bluebird busai (Chicago-Joliet) Route 
4 A sustoja prie kapinių vartų. 

GERA ALGA MALONUS LAUKO DARBAS 

Skambinkite POrtsmouth 7-2626 
Prašykite prižiūrėtojo (Superintendent) 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

STENOGRAPHERS 
UNDER 35, 

Excellent pay. 
Essential Food concern. 

Near North Side. 
Permanent position. 

CAl.Ii MR. BKAUN 

SUperior 7-6800, ext. 226 

BEGINNER OR 
EXPERIENCED 

FILE CLERKS 
GENERAL CLERICAL 

TYPISTS 
VVANTED NOW 

EMPLOYEE DISCOUNT 
PAID VACATION 

TRAINING PROGRAM 
(;OOD PAY. 5 DAY VVEEK 
Plcasanl Working Conditions 

SEARS ROEBUCK & CO. 
1400 West 35th Street 
JUNE GRADUATES 
GENERAL OFFICE 

KXCKI.I.r.NTJ STAitTI7\<J 8SATLAKY 
\V'c liavc seveiul Intercstlos a n d 
permanent posrtlons open in our 
offlee for GIRLS who liko variety 

OK OFFICE DETAIL. 
No c^iKMieiK^ necotsary. 

TVIMNG HKLTFUU 
PI rašant worklng conditions, 

IMus employeo be ne f 1 ta.. 
5 DAY WEEK. 

PROGRESS TAILORING 
COMPANY 

5»2 S. TIIIUM>I» 
MOnrae H-MIK 

STENOGRAPHER 
Capablr, eondueting prrsonnrl inter-
vicvvs; \Vill ronsidrr bright b'-ųinncr; 
;?5 hour vvt'ck. P.iid varations rtc. 

A & P BAKERY 
4248 West 47th Street 

fcL\PKKlK.NCED 
VVOMAN 

for 
FOITNTAIN—EVKNINGS 

D R K i ŠTOKE 
Steady; Good worklng conditions; 

Good salary. 
5151 \V. l^ikc St. 

A l s t i n 7-01)28 

COMPTOMETER 
OPERATOR 

AND 

TYPIST 
TOP SALARIES 

Permanent Defense work. 
Excellent vvorking 

conditions. 
r i U I i : I.NS1 KANCE AM> OTHEl t 

OOMI»A\v iii;N EFITS 

DELTA STAR 
ELECTRIC CO, 
2437 W. FULTON ST. 

CALL II. SCHI LTZ AT 

SEeley 3-3200 

TYPIST 
EXPERIENCED or BEGINNER 

4 giri office. Work not monotonous. 
5 DAY WEEK. 

JOHN HANCOCK MUTUAL 
LIFE INSURANCE CO. 
3959 Lincoln Ave. 

1H'.1-22«H 

COCKTA1L LOUNGE 
2 AUKŠTŲ MŪR. NAMAS 

IR 3 SKLYPAI. 
Modernus 6 kamb. butas viršuje; 
aliejinis apšildymas. Visi modernūs 
įrengimaf Gerai einąs biznis. Apžiū
rėję įvertinsite. Įkainuotas skubiam 
pardavimui. Apleidžiame miestą,. 
1209 E. 93rd St. REgen t 4-9178 

RESTORANAS 
įrenginiai s u Frigidaire šaldytuvu 
(Deep Freczc) ir šaltos košes ma
šina kaip nauji. Geras pirkinys. Su 
a r be sutarties. šauki te savininką 
po 6:30 vai. vak. susitarimui. 

602 S. LAFLIN ST. 
II A> mark et 1-5086 

VALYKLA 
(DRY CLEAN1NG PLANT) 

(Su leidimu). Gerai einąs biznis. 
Pilnai įrengta. Gera proga siuvėjui. 
Pr ie inama nuoma. Išvyksta į kitą 
kraštą ir tur i skubiai parduoti. 

745 E. 71st. St. 
HUdson 3-3534 

GROSERNfi IR MĖSOS 
PARDUOTUVE 

"Semi self-scrvicc" 6 dienas sav. 
Trumpos valandos. Gerai einas biz
nis. Pr ie inama nuoma, gera sutartis. 
Gerai įrengtas. Vienas negali ap-
seit, nori skubiai parduoti . Pamatę 
įvertinsite. 1877 South Kedzie Ave.. 
ROck\vGll 2-7364. 

Ieškote darbo? Skaitykite MIIUI-
Uiii skelbime skyriuje darbo pa-
BitMymas. 

TOP WAGES TO TOP MEN . 
% WK NEBD 

BROWNE 8C SHARPE 
OPERATOR and f T f l M I — ALSO HULPfcR 

Or wlll traln nieehanieally minded man wi»h sonie machineshop 
experienfe for small reliable Herew-iiiae!iine job shop. 

STEADY WORK. — TH1S IS ESSENTIAL 1NOUSTRY. 

Leatzow Bros. Manufacturing Co. 
10746 SOUTH CENTRAL AVENUE 

OAKLAWN, ILLINOIS OAKLAWN 4719 

SI III I t l lAMTi ; — Wi:ST SIDEItS! 
Office positions. Exccllent oppor-
tnnity for young \vomcn. Various 
po.sition.s. QaulificdJ nne graduates 
eecepted. 

L:X V F.I A J t:sv oi* POIIT r N I T Y 

SAVTTCHBOARD -
RECEPTIONIST 

GENERAL OFFICE 
TYPIST 

Ali positions permanent. nevv mo
dom office and plant under eon-
struction in Brwidview, Illinois. Will 
be completed įn approximately onc 
month. Apply. ( 
l*RODIrt7riONi STEi:i i COMPANY 
13000 S. LioJidLU. Pb . LSbCA 3-3000 

NAMINIŲ PAUKŠČIŲ 
KRAUTUVĖ 

Gerai įsigyvenęs biznis. Pilnai įreng
tas. Nuoma $U<>; gera sutartis. Naš-
16 nori skubiai parduoti . Puiki pro
ga porai. 747 W. 59th St.. \VKnt-
\voit 6-90O9 arba PRospeoe 0-8427. 

TAVERN—NITE CLUB 
Prie persėdimo kampo pietvakariii 
daly. Puikiai einąs biznis. Visi mo
dernūs įrengimai. Nori skubiai par
duoti, įkainuotas prieinamai a rba 
priims rimtą pasiūlymą Skanibinki-

17TH S. WESTi:i tN AVK. 

YArds 7-3796 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

2 AUKŠTŲ MCR. NAMAS 
IR TUŠČIA KRAUTUVE 

Puiki proga valyklai—siuvyklai ar 
bet kokiam bizniui. 2 butai po 4 
kamb., 2 po 5 kamb. Didelis rūsys 
Kaina $17,500. Namas y ra 1738 W. 
18th St. Susitarimui del apžiūrėjimo 
skambinkite BIshop 7-3980 a rba at
vykite į 2252 S. Californla Ave. 

SHEET METAL SHOP 
Pilnai jrengta. Įsteigta prieš 30 me
tų; gerai einąs biznis. Nebrangi nuo
ma; ilga sutartis. Išeinu į pensiją, 
noriu skubiai parduoti . Pasiliksiu 
su pirkėju 1 mėn. kol susipažins su 
sąskaitom. 1435 W. 03rfl St. GRove-
hill 6-0175. 

BEAUTY SHOP 
Established elientele, Escellent lo
cation. All modern eąuipment. Rea-
sonabl,e rent. Mušt see to appreciate. 
Real buy for quck sale due to 111-
ness. 

1»10H W. ADDISON 
BIttersweet 8-3104 
ARdmore 1-7485 

TAVERNA 
Puiki vieta ir biznis. Visai naujas baras 
ir įrengimai. Prieinama nuoma. 5 m. 
sutartis. Viską atiduoda už $8,000 dėl 
ligos šeimoje. 

121 East 79th Street 
RAdcliffe 3-9424 arba 

ARm. 6-2561 

"DRAUGUS" flGENCY 
2$ E. Jackson Blvd. 

Tel.: — WEbster 9-3196 

PAJIEŠKOJEHAS 

PANEVĖŽIEČIAI 
ATSILIEPKITE 1 

Kas žinote kur randasi panevėžie
čiai p-l§ Frances (Pranc iška) Tala-
las ir p. Aleksas Salikas malonė
kite pranešt i šiuo adresu: 

"DRAUGAS", 
Box 123, 2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

JicŠkomas STASYS GRINEVIČIUS, 
kilęs iš Kėdainių apskr . ir valšč., 
Vilainių LH'aro. Svarbus reikalas. 
Prašom jis pats a r apie jį inantieji 
tuojau rašyti šiuo adresu: 

VINCENTAS KULIKAUSKAS, 
4515 South Troy St., 
Chieago 32, Illinois. 

VARIETY STORE 
GERAI EINĄS BIZNIS, 

GEROJ APYLINKĖJ, 
žema nuoma, 4 kamb. užpakaly, 
daug prekių. Puiki vieta porai. Pa
matę įvertinsite. Kaina $3,800. No
ri skubiai parduoti. 

CApital 7-9322. 

MAISTO PRODUKTŲ ir MfiSOS 
krautuvė (Grocery & Mcat Market) . 
Gerai einas biznis. Visi modernus 
įrengimai. Daug prekių. Gražus 4 
kamb. butas užpakaly. Ideali vieta 
porai. Apžiūrėję įvertinsite. Nuoma 
*90 Gera sutartis. Perleidžia dėl ki
tų interesu. 34tli Plaee & Morgan, 

FRoMtier ti-0335 

JDOMIOS KNYGOS 

Vertinga Knyga 
Partizanų atsiminimai 

iš kovų su okupantais. 

VALYKLA 
Palnal įrcnKia užt»aijcimo darbams. 
Soniai įsteigta Savaitines Įplaukos 
$40O-$5OO; uali būti padaugintos. 
Puiki proga siuvėjui. 4 kamb. butas 
užpakaly. Nuoma $65. il^a sutartis. 
Pamate įvertinsite. Kaina $4,000; 
nori skubiai parduoti dėl ligos. 

282H So. Archer 

GROSICRNF: 116 MftSOS 
PARDUOTUVft. 

ApylinkSje (JStli ir Wood. 5 kamb. 
užpakaly krautuvės. J plaukų $5,700 
mėn. Savininkas šioje vietoje 15 m. 
Parduos su a r be namo. Apžiūrėti 
galima tik susitarus. Skambinkite: 

U l p u b l i e 7-7«tt«. 

MAISTO KRAUTUVE 
Gerai einąs biznis. Gerai įrengta. Moder
nūs įrengimai. Prieinama nuoma. Gera 
sutartis. Apžiūrėję įvertinsite. Puiki pro-
HU porai. Dėl ligos turi parduoti. 

3001 S. Union Avenue 
CAlumet 5-312'J 

GĖRIMŲ KRAUTUVE 
(Liquor Store) 

ii baras. Puiki virta vakarinėj daly. Ge
rai einąs biznis. Visi modernūs įrengimai. 
Prieinama nuoma. Gera sutartis. Apžiū
rėję įvertinsite. Negali apseiti vienas ir 
skubiai perleidžia už $2,500 plius prekes 

MAnsfield 6-8538 

BUSINESS SERVICES 

RŪBŲ VALYKLA 
iškaitant Įsigyvenusią k 1 i e niūrą, 
sunkvežimi i r visiškai modernia 
dirbtuvę. Savaitinė valymo sąskaita 
$14<i. Puiki proga siuvėjui; jokios 
kompctieUos; smarkiai auganti apy
linkė. Išeina j pensiją, nori skubiai 
parduoti, r a m u t e įvertinsite. 2718 
\V. Peterson Ave. 

B Y OWNEIl 
Confeetionery-Grill. light lunehes, 
sehool supplies, niagazines, novelties, 
etc. Business plūs property, inelud-
ing large. 5 room apar tment and a 
tentai Post Office i n Forest pre
serve area, 40 minutes frorn loop. 

SLGAK BOWL 
(;icnwood, III. 

ChftcMtn Ht'iRhts »02-Y-l 

BURGUNDY INN 
Geriausias inaaistas ir likermi. 

ŠEIMYNIŠKIEMS P! ETUMS 
Kviečia lietuvius klijentus 

,,ei norite valgį su skoniu ir virt.> 
pagal užsakymą atvykite j 

BURGUNDY INN 
2335 N. CLARK 
DIVKRSEY 8-5744 

^fa/.ieins pobūviams iš dešimts a r 
l»cnklolikos žmonių rezervuokite 

vietas telefonu-

TAVERNA 
Labai tfrroj vietoj, pietvakarių daly. Pil-

j nai jrrncta. T. V. Tiesioginis alaus trau-
I kimas (direct draw). Nuoma $75. Gera 

sutartis. Skubiai perleidžia už $2,000 
i įskaitant praimtas prekes. Susitarkite su 

savininku del pasimatymo. 

CRawford 7-4352 

DKfilKATKSV ir PIKKIftKŲ 
l 'UODIKTV l»AltDl O T 1 V F: 

GKRAI JSIGYVENES BIZNIS 
Modernūs {rengimai. Puiki proga 
mėsininkui. G r a ž ū s gyvenamieji 
kambariai užpakaly. Kaina $2,500. 
Pamatę .įvertinsite. 

4161 MHwa«kee A\c. 
> l l lber ry 5-:i878. 

Gazolino stotis (Gas Station) 
Pilnai jrengta. "Tow" sunkvežimis 
ir prekės. Gerai einas biznis. Priei
nama nuoma. Puiki proga mecha
nikui. Del kitų interesų skubiai per
leidžia už $2,850. 

M»4th & Commereinl Ave. 
South Gbieago 8-»82» arba 

REgen t 4-1448 

A I T O TAISYMO DIRBTUVĖ 
(Auto Uepair Shop) 

Garažas 4iems automobiliams. Pil
nai jrengta. Gerai einas biznis. Nuo
ma $75. Gera sutartis. Turi sku
biai parduoti. Pilna kaina $2,000. 

S25 E. Cufterton 
CAlumet r>-8.">»:{ a rba 

\Vllitehall 1-0(150 

DELIKATESŲ ir Maisto produktų 
krautuvė < Delicatessen A: Groeery). 
Gerai sutvarkyta. Padaro virš $1.0(Hl 
ai>yvartos per savaitę. Visi nauji 
modernūs įrengimai. 3 kamb. butas. 
Nuoma $85. švarios prekės. Ideali 
vieta mėsininkui. Apžiūrėję įvertin
site. Dėl ligos turi skubiai parduoti. 

4057 N. Danien Ave. 
ULckiugLum 1-OlbO 

STATYBAI IR NAMŲ, 
PATAISYMAMS 

PRISTATOME 
VISOKĮ V Kl Š1V 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel Vlctory 2-1272 
APKA1NAVIMA 1 It PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Raštine at idaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki (J vai. vak. ir šeštadieniais 

iki :> vai. va U. 

393 pusi. Kaina S2.50 
" D R A U G A S " , 

2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, 111. 

THE STORY OF 
U T H U A N I A 

P a r a š ė — I iRflL I 
Thomas G. Chase t ^ 5 _ 

Trumpas, tikslus ir įdomus ap
rašymas lietuvių tautos istorinių 
lalmSjimų per paskutinį tūkstan
tį metu. šiai knygai įvadą yra 
parašęs paršus laikraštininkas is
torikas William Henry Camber-
•in. Ji ta ikoma angliškai skaitan
čiai visuomenei. 

PP1KI DOVANA 
AMERIKIEČIAMS 

JŲ mokykloms ir knygynams, pa
skleidimui tikslių i n f ormaeijų 
•įpie Lietuva svetimųjų tarpe. 

392 pusi. kaina $3.50 
Užsakymus su pinigais siųskite. 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chlcacn g, Ulinofe 

NAUJA KNYGA 

V A I K A M S 
VINCAS PISI&ICS 

Pasaulis mėgsta apjuodinti tai 
kas šviesu ir į dulktu suminti tai. 
kas kilnu. 

—Dr. A. Maceina 

. 
Draugai tai viena siela gy

venanti dviejuose kūnuose. 
—Tihamer Toth 

!U> pusi . Kaina $1.10 
l 'žsakymus su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Illinois 

JF 
V. K. JONYNO MONOGRAFIJOS 

Tai meniskas leidinys, gausiai iliustruotas, anglų, vokie
čių, prancūzų ir lietuvių kalbomis (vienoje knygoje) Monog
rafija paruošta Aleksio Ilannit'o. Lietuviško meno mėgėjai 
kviečiami tą vertingą monografiją įsigyti. KAINA $2.00. 

Užsakymus siųskite: — 

DRAUGAS, 2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, I I I . 
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f p ū f t j j m g DRATJ^AS> CHICAOO, Į U B N O H 

SOCIAUNES KATALIKYBES KELIU 
Marianapolyje įvyko tre

čia Kunigų Vienybes Massa-
chusetts ir Connecticuto 
provincijų susikaupimo ir 
studijų diena. Vadovauja
ma jos mintis buvo — socia
line problema. Konferenci
jų vadovas buvo kun. Kazys 
Mažutis. 

Pirmoje k o n ferensijoje 
prelegentas nagrinėjo klau
simą, kas yra socialine pro
blemą, kas sudaro jos esmę, 
pabrėždamas, kad socialinis 
klausimas yra p i l n u t i n i o 
žmogaus, ž m o niškumo ir 
žmogaus išganymo k 1 ausi
ni as. 

Antrosios k o nferencijos 
tema buvo: socialine katali
kybes laikysena. Kataliky
bė visais laikais buvo socia
line, reali, turinti prieš akis 
ne tik žmogaus sielą, bet ir 
kūną, visą, pilnutinį žmogų, j 

Užsimezgė gyvos draugiš
kos diskusijos. 

Kun. Reitesevičius papasa- * 
kojo kaip Amerikoje dirba
ma su darbo jaunimu atski-1 
rose parapijose. Kun. Ma
tutis jo ii.formaciją papildė 
pareikšdamas, kad kiekvie
noje vyskupijoje yra specia
liai socialiniams reikalams 
paskirtas vadovas, tokiu bū
du jokiame pasaulio krašte 
socialinės popiežių encikli
kos nėra taip įgyvendina
mos, kaip čia. 

Kun. Martiniais tvirtino, 
kad darbininkas Amerikoje 
yra vis tik paniekintas, yra 
automatas, ir, jo nuomone, 
socialinis klausimas yra nuo 
širdumo klausimas, o to nuo 
širdumo kaip tik čia nėra. 
Kuo. švagždys papasakojo 
kelis faktus, iš kurių aišku, 
kad vistik Amerikoje esama 
darbininko i š n a udojimo. 
Kun. Abracinskas tvirtino, 
kad darbininkas Amerikoje 
yra gerai apdraustas, jo pa
dėtis nėra bloga. Jam pri
tarė kun. Bulavas, pabrėžda
mas, kad Amerikoje atlygi
nimo klausimas yra gana 
gerai sutvarkytas. 

Kun. Renesevičius papasa
kojęs, kad Amerikoje kolegi
jose ir mokyklose yra dėsto
mas socialinis mokslas, pla
čiai nagrinėjamos socialinės 
popiežių enciklikos, kad ku
nigai šita prasme taip pat 
labai daug daro; siūlė ypa
tingą d ė m e s į šiuo metu 
kreipti į darbininkų apsau
gojimą nuo komunistinių u-
nijų. Kun. P. Dambrauskas 
konstatavo faktą, kad gali
mas daiktas, kad Amerikoje 
darbininkija stovi geriau ne
gu kituose kraštuose, bet ir 
dabartinė padėtis yra tik il
gų kovų vaisius. Laimėta 
daug, bet dar ne viskas. 
Dvasiški jos pareiga yra bu- j 
dėti, ginti socialinį teisingu
mą bešališkai ir pasakyti tie 
sos žodį, nežiūrint, ar tai 
yra darbdavis ar darbinin
kas. Kun. Kazys Mažutis iš 
kėlė klausimą, kodėl čia, be 
tėvo, turį dirbti ir motina. 
Labai nukenčia vaikų auklė
jimas. Kažkas čia netvar
koj. Kun. Vasys nurodė , 
kad prieš pirmąjį karą to ne 
buvę. Vyrams išėjus į karą, 
šeimą išlaikyti turėjo mote-

Įris. Vyrui grįžus is karo, 
daug moterų darbo nemetė, 
ne tik dėl to noro būti sa
vistovu bet ir dėl to, kad pa
brango pragyvenimas. Be 
to, kiekvįenas nori greičiau 
praturtėti, ūkiškai sustiprė
ti, susitvarkyti. Tačiau fak
tas, kad moteris dirba, yra 
blogybė, yra skriauda šei
mai. 

Kun. Yla pareiškė, kad 
JAV darbininko būvis yra 
geras, bet darbininkas yra 
vergas esamos sistemos, Jm-
ri verčia dirbti iki pat se
natvės. Darbininke užmu
šama dvasia, jis neturi augs 
tesnių, sakysim kultūrinių, 
interesų. Jis nesidomi kny
ga, literatūra, menu. Po 
darbo jis metasi arba į spor 
tą arba į televiziją, kuri jam 
nieko gero neduoda. Kun, 
Švagždys pabrėžė, kad tele
vizijoje ir filmose yra daug 
žiaurumo ir laukiniškumo, 
kuriais maitinama darbinin
ko dvasia. Taip pat Ameri
kos darbininko kataliko ti
kėjimas yra negilus, nėra 
gilesnio sąmoningumo, nors 
jo uolumo religinėse prakti
kose nematyti negalima. 

Diskusijos užbaigtos su 
mintimi, kad darbininkijos 
dvasinis gerbūvis reikalin
gas pakėlimo, o taipgi — ir 
didesnis atlyginimas, kad 
motinoms nereikėtų dirbti 
ir kad susitaupytų senatvei. 

Kun. Yla iškėlė šia proga 
naują klausimą — kaip yra 
su vaikučiais vasaros atos
togų metu. Kas daroma jų 
laisvalaikiui sutvarkyti. Vie 
nuolynai organizuoja vasa
ros stovyklas. Tėvai džiau
giasi. Kun. Matutis papa
sakojo, kad New Britain pa
rapijoje vasaros mokykla tę 
siasi 6 savaites. Organizuo
jama bendromis jėgomis. 
Kun. Vasys siūlė kelioms kai 
myninėms parapijoms įsigy
ti savo stovyklas, ten galėtų 
parapijų vaikučiai ir jauni
mas praleisti bent porą sa
vaičių. Tokios stovyklos su 
artintų įvairių kaimyninių 
parapijų lietuvišką jaunimą. 

as kinų žemėj 
(Atkelta iš 3 psl.) 

į 502 "reakcionierių" tikybi
nių vadų, 

KANTONIE, areštuotos 5 
katalikės vienuolės iš Kana
dos, kaltinamos, kad 1938 
m. iššaukė cholerą... 

Kiti kaltino seseles... žu
dant našlaičius. Tai jau pa 
žanga... nes bokserių sukili-

'mo metu 1900 metais, sese
lės buvo kaltinamos... kan-
nibalizmu, vaikų valgymu... 

NANKINE, panašiais kal
tinimais smerkė prancūzų ir 
airių seseles. 

Ir taip KINIEČIŲ SKER
DYNES galima palyginti su 
skerdynėmis Rusijoje, kada 
pirmom revoliucijos dienom 
išžudyta 3.500.000 žmonių i 
Tokių skerdynių istorija ne
matė net ir pagonių laikais! 

Pavergta tauty protestas 
Apie 30 tūkstančių asme

nų dalyvavo Marijos proce
sijoje, kuri kiekvienais me
tais yra ruošiama VVindsor 
mieste kaip atsakymas į ko
munistų pirmosios gegužės 
manifestacijas. Tarp įvairių 
tautų dalyvių buvo nemaža 
negrų katalikų iš Detroito, 
syrų, libaniečių, ukrainiečių, 
vengrų ir kitų. Ukrainiečiai 
procesijoj gyvu paveikslu 
simboliškai atvaizdavo so
vietų pavergtų savo tautie

čių kančias, o vengrai pa
vaizdavo komunistų kalėji
me kenčianti savo Kardino
lą Mindszenty. 

Praraskite vieną valandą iš 
ryto ir jos jieškosite visą die
ną _Whateley 

Tokia jau draugiškumo taisyk
le: kai nesutarimai įeina pro 
duris, meile iššoka pro langą. 

—J. Howell 

Žmones neįtaria kitų tuose 
nusikaltimuose, kurių jie patys 
nepadaro. —Johnson 

A. A 
JUOZAPAS EINIKIS 

Gyveno 4420 S. Wood St. 

Mir8 birželio 9 d. 1951, su
laukęs pusSs amžiaus. Gimė 
Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 
45 metus 

Paliko dideliame nuliūdime 
6 sesers dukterys ir sesers sū
nus Vineent Mikalauskis ir 
daug kitų giminių, draugų bei 
pažįstamų. 

Laidotuvėmis rūpinasi sesers 
duktė Marcella Kalata. 

Kūnas pašarvotas J. Eudei-
kio koplyčioje 460 5 S. Hcrmi-
tage ave. laidotuvės įvyks an
tradienį, birželio 12 d. 

Iš koplvtios S:30 vai. ryto 
bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus pa 
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela- Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Kazimiero kapi
nes. 

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

Nuliūdę: Giminaičiai. 
l.aulotuvių direkt. J. Eudci-

kis. Tel. YArds 7-1741. 

JONAS CONRAD 
TUCK POINTING BIZNYJE 

Atnaujiname nusidėvėjusį namą, prl 
pildome lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5242 

Į So Artesian Ave. GKovehill 6-4177. 
+0000+000100+0 000000000m00000000š 

G £ L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE IS GU2AUSKC 

$901 S. Wentworth Ava 
Beverly Hills Florai Co 

STenart S-245* 
HIMtfoa '2-m* 

Vm$$H 
A. A. 

MARIJONA FRANCKEVIZ 
Gyvūno 2b2\) W. 39th Place 

Mirė birželio 9 d. 1951, 5:05 
vai. vakare, sulaukusi senatvės. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Trakų 
apskričio, Žiežmarių parapijos, 
liijotinių kaimo. 

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukterys: Ona ir žentas 
Stanley Arlauskas, Malvina ir 
žentas Andrew Balnis, 3 anū
kės: Stella Maezes, Virginia 
Short ir Mary Prcidas, 5 pro-
anūkai, broliene Malvina Šven
tiškas- ir jos šeima, bei kiti gi
minės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Tretininkų ii 
Brolių bei Seserų Susivieniji 
mo. 

Kūnas pašarvotas P. Gurskio 
koplyčioje G59 \V. ISth St. 
laidotuvės įvyks trečiadienį, 
birželio 18 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta į Dievo 
Apvaizdoj parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdo: Dukterj«, t<nntai, 
Brolienė, Anūkai. 

4 
laidotuvių direkt. P. Gurs

kis. Tel. SEely 3-5711. 

Kiekvienoje valstybes for
moje tikrasis istatymdavis yra 
tauta. - * K^1 1 6 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENfcJUSIŲ 

IR ATVIRŲ ODOS OGŲ 
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUL>2IŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti Ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
ta niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
S1S. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 

visų išviršinių odos 
/ r . - - / ligų. LEGULO Oint-
I' W ment suteiks jums 

\ 

PETRAS MOCKUS 
Gyveno 4133 S. Mapleuood 

Ave. Tel. Virginia 7-111*9. 
Mirė birželio 8 d., 11*51, G:̂ U 

vai vakare, sulaukęs pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš 
Raseinių apskričio, Gaurės pa-
rapijos, Globių kaimo. Ameri
koje išgyveno 40 metų. 

i'aliko dideliame nuliūdimo 
mylimą žmoną Petronėlę (Va 
levičaitę), tris sūnus: Petrą, 
marčią Florencc ir «,nūką Pet
rą Jr., Bronislovą, marčią Ma-
tildą, Norbertą, marčią A anie 
ir anūkę Diane, dvi švogerkas: 
Antaniną Kriaučiūnienę ir jos 
Seimą ir Agniešką Kuneaitienę. 
jos vyrą Krank ir jų šeimą ii 
kitus gimines, draugus ir pa
žįstamus. Lietuvoje liko brolis 
Juozas ir dvi seserys. 

Priklausė prie l'hicugos Lie
tuvių Draugijos. 

Kūnas pašarvotas Juliaus 
Liulevičiaus koplyčioje 4348 S. 
California. Laidotuvės įvyks 
antradienį. birželio 12 d. Iš 
koplyčios 8:30 vai. ryto bus at
lydėtas į Nekalto Pras. P Svč. 
parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv Kazimiero kapi
nes. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugi/s ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

NiilKidę: Žmona. Sūnūs, Mar
čia ir švogerkos. 

Laidotuvių direkt. J. Liule-
vičius. Tel. LAf. 3-3572. 

* 9 
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JONAS BŪDVYTIS 
Gyveno Buirpit, 111. 

Mirė birž. 8 d., 1951, 8:15 vai. vak„ sulaukęs puses amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apskr., Tenenių parap. 
Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Rozalija Jovaraus-
kas, švogeris Mykolas ir jų šeima; Švogeris Petras Karpis 
su šeima; ir draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas A. Vasaičio-Vance koplyčioje, 1446 S. 
50th Avenue, Cicero, Illinois. 

Laidotuvės įvyks antrad. birž. 12 d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Antano parapijos bažnyčią, kurioje 

įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti, šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sesuo, švogeriai ir kiti Gimines. 
Laidotuvių direkt. Alfred Vasaitis-Vance. Tel. OLy. 2-1003 

DIRBTUVĖS 
VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVE. 

Nuo akmens šlifavimo iki raidžių iška
limo ir paveikslų įdėjimo — BITTIN'S 
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas jus 

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis ir 
visomis valandomis. 

M0NUMENT W0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

3938 W. 111TH STREET Tel. BEveriy 8-0005 
IMrmoji paminklų dirbtuve nuo šv. Kazimiero kapinių vartų 

SEMAl'SIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ ĮSTAIGOS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 
4330-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ™ _ „ ^ c 

i * t i • * • • - v-i •*«. » * • • ' • * » RADIO PROGRAMOS 
II l l ! N • I l I i r l I V l l Leidžiama kas šeštadienį 

J\J Jil »| m L W k l l l l i / n u o 9 :i5 iki 9:30 vai. ryto. 

ŠEPUTIS 

W ^ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

39I4 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Pianų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

'J M 
UGDĖSiO VALANDOJ 

šaukite 

EVANS 
LAIDOTUVių DIREKTORIAI 

6845 So. YVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčia arčiau jūsų namų. 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 SO. WESTERN AVE.. CHICAG0. ILL 
Telefonas GKOVEHILL 6-0112 

1410 S0. 50TH AVE., CICERO. ILL. 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

~^>^9EĖ 

= ^ 
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pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c, 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at
siųskite money or
derį į — 

LEGULO, Department D 
W. 14tb St., Cicero 50, 111. 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE CIA ĮSIGYTI IR NAUIĄ AUTOMOBILĮ. 

MILDA BUICK SALES 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Lon Labanauskas ix Ant. Backys 

907 VVest 35th Street. Chicago, III. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIl 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambuian&ų pa tania vi 
nitu yra teikiama* 
dieną 1 r naktį, Bei 
k ai e, saukite 

Mes turime koplyčia* 
visose Chicagos Ir 
Koseiando dalyse Ir 
tuojau pa t ar-
aanjam. 

'/ 

Telefonas — LAfayette 3 • 2022 

•gaSr^9 
B.HPI£TK1EWICZ HtEl 

T A U P Y K I T E P A S MUS DEL A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
KUR - kiekvieno taopomi indeliai yra apdraaa- KUR - pinigai kiekvienam taupytojai buvo fa 

ti iki $10,§00 by an agency of the United yra išmokama ant pareikalavimo. 
Statee Government. KITR nAisLrnavimas visuose flnansmhio«e r * 

KUR - visada bovo ir yra Išmokama* ankSUn *VR - - P * t e r n a ^ ™ * T~ , r ^^za*. 
dividendas visiems mus, ^ m ^ į į ^ ^ ^ % " & * " — " " ^ ^ 

CHICAGO S A V I N G S A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
6234 So. VVestem Ave.f Tel. GRovehiU 6 - 7575 h PAKEI., President 

LACHAW.CZ IR ŠONUS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1271 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VV. 18th STREET TflL SEelej S-57) 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50tb AVTEL, CICERO, DLL. TeL OLymplc 2-106* 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET Telephone: YArda 7-191 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHiaAN AVE. TeL PUllman 5-8661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
SS07 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3S19 S. UTUANICA AVE. TeL YArds 7-11S8-1139 

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 8-857? 

LEONARDAS A. E2ERSKIS 
1646 VV 46th STREET Tel. YArds 7-078) 

•*H 
Perskaitę "Drauįą", duokite jį kitiems. 

/ 

http://LACHAW.CZ
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X Žymus laikraštis apie 

ALRKF konkursą, "New 
World'\ Chicagos arkidiece-
zijos savaitraštis, pirmame 
puslapyja stambia antrašte 
davė ilgoką raHą apie AL-
RK Federacijos paskelbtą 
rašinių ''Kodėl aš didžiuo
juos būdamas katalikasw 

konkursą, kurį sėkmingai 
pravedė kun. P. P. Cinikas, 
MIC, 'The Marian" redak
torius. Straipsnyje suminė
tos ir pavardes visų studen
tų, kurie laimėjo premijas— 
viso $700 karo bonais. 

XKun. P. P. cinikas, MIC, 
ALRK Federacijos konkur
so rašinių tema "Kodėl aš 
didžiuojuos būdamas katali
kas" direktorius, per "Ho-
nor c'ay' Šv. Kazimiero A-
kademijoj įteikė premijas 
konkurso laimėtojoms aka-
demikėms: Marijai Mustei
kytei $100 boną, Joan Mi-
chals taip pat $100 boną ir 
Julei Lipei utei $25 beną 
Konkurse galėjo dalyvauti 
vien tiktai lietuvių vaikai. 

X Dainininku konkursui, 
kurį ALRK Vargonininkų 
Sąjungos Chicagos provin
cija paskelbė ryšium su ruo
šiama birželio 8 d. Vytauto 
parke Dainų šventė, gauta 
gerų dovanų iš kelių lietu
vių ir kitataučių firmų. Kas 
antradienį 8 vai. vakare per 
Šaltimiero radijo pusvalan
dį galima pasiklausyti kon
kurso dalyvių. 

X Aleksandras SUiiinas, 
Vliko narys, neseniai atvy
kęs į Chicagą, pasakys kal
bą birželio įvykių minėjime 
šeštadienį, birželio 16 d. 6: 
30 vai. vakare, Lindbloom 
augštesnės mokyklos salėj 
6130 S. Wolcott St. Minėji
me bus suvaidintas specia
lus vaidinimas. 

K ARTI IR TOLI 
A. i. n u i m s i 
— B a l f o c e n t r e Nevv 

Yorke per gegužes mėn. au
kų gauta iš lietuvių kolonijų 
sekančiai: iš Connecticut 
valstybės $145, iš Illinois — 
$474.35, iš Massachussetts 
— $31, iš Michigan — $522. 
38, iš New Jersey — $60, iš 
New York — $305, iš Ohio 
— $5, iš Pensylvania — $6, 
iš Kanados — $10. Narių 
mokesčių per tą mėnesį gau
ta viso $152. 

DINGO 2 BRITU DIPLOMATAI CHlCAtiOJ IR APYLINKĖSE 
Ankstyva liepos 4-sios 

tragedija 
Namo 1644 Carmen St. 

pastogėj, Edvardo Vaišvilos 

Peržiūrės rūmus 
džiovininku sanatorijai 

Valstybės senato komisija 
atvyko į Chicagą peržiūrėti 

>bute praėjusį penkiadienį | senus Wesley Memorial li-
įvyko šiurpi tragedija, ku-.goninės r ū m u s , kuriuos 

— 5,234 sv. drabužių Bal- shingione. 
fo sandėliui New Yorke bu-1 
vo atsiųsta š. m. gegužes ] 
mėnesį. Drabužių gauta se
kančiai: iš lietuvių kolonijų 
Illinois vastybėj 8 svarai, iš 
Keirtucky — 19 sv., iš Michi 
gan — 413 sv., iš New Jer
sey — 4,255 sv., iš N e w 
York — 372 sv., iš Ohio — 
34 sv., iš Pennsylvania — 
133 svarai. 

noj žuvo vienas jc ir du ki
tos šeimos maži vaikai. 

Besiruošdamas m i n ė t i 
JAV neprikalusomybės su
kaktį — liepos 4-ją — Ed
vardas Vaišvilas už $5 par
sisiųsdino iš Toledo, Ohio, 
dėžę feierverkų ir naktį, kai 

Guy Burgess (kairėje) ir Donald MaeLean dingo iš ekskursijos lai- visi j a u miegojo, norėjo JUOS 
vo, vykstant jiems j Prancūziją Abu tarnavo britų ambasadoje Wa- perž iūrė t i . Bež iūr inė jan t fe-

U sako tautietis, grfžęs iš Australijos 

— C. S u r d o k a s dirba 
spaustuvėje VVaverly Press, 
Inc., Baltimorėje, kur spaus
dinama daug leidinių iš į vai 
rių sričių, kaip chemijos, ma 
tematikos, biologijos, fizio
logijos, net filosofijos ir re
ligijos. Sako, kad gana daž
nai, ypač kalbotyros leidi
niuose, tenka užtikti minint 
ir lietuvius. 

— V. Sidzikauską^ ir dr. 
Girdžiūnas kalbės baisiųjų 
birželio dienų minėjime Wa-
terburyje, Conn., birželio 16 
d. 8 vai. vakare, parapijos 
salėj. Muzikinei programai 
v a d o v a u s komp. A. A l e k s i s . 
Minėjimą rengia Alto sky
rius. 

— A. Ružancovas, Liet. 
Bibliografinės tarnybos ve
dėjas, prašo visus parapijų 

Muštis valia, tik 
be peilio 

Jau buvo minėta, kad sla
vai, pasireikšdami negeru ei 
gesiu, gadina gerą ateivių 
vardą. Dažnai jie įsivelia 
į muštynes, na, ir be peilio 
negali apsieiti. Bet čia aust 
ralų įstaigos turinčios tokį 
nusistatymą: jei tave puola, 
ginkis, muškis, bet pavarto
ti peilį ar kitą aštrų įnagį 
esą laikoma labai sunkiu nu 
sikaltimu, už kurį ateiviui 
gresia deportacija. Tas pats 
gresia ir už perdidelį agre-
singumą prieš moteris. Ir 
patys australai vyrai už tai 
esą sunkiai baudžiami. Aps
kritai, moterys esančios lyg 
besąlyginiai ginamos. 

D e p o r t a c i j o s 

Ir grįžusiųjų su tuo trans
portu dalis buvo gabenami 
kaip deportuotieji prievar
ta. Laivo kapitonas depor
tuotuosius norėjęs visą ke-

ierveikai pradėjo šaudyti, 
nuo jų užsidegė butas. Ug
nis uždarė išėjimą į lauką. 
Sudegė Vaišvilų sūnus 10 
mėnesių amžiaus, Nora Jean 
De Wald 2 metų amž. ir jos 
sesutė Shirley 6 mėnesių 
amž. Apdegė arba buvo su-

jo 

G. J. JAKONIS, 
Draugo" korespondentas Vokietijoje 

kai negali pakelti tenykščio žeisti: pats Vaišvilas, 
klimato. Tai esą, tačiau, la- žmona Rose, Mrs. Grace De 
bai reti atsitikimai. Nes Wald ir dar vienas jaunuo-
Australijcs klimatas, apskri j lis, Louis Owens, kuris tą 
tai ėmus, esąs geras, svei-1 naktį pas Vaišvilus nakvojo. 

X Peronėlė 'Furskiene iš 
Town of Lake Labd. Sąjun
gos rinkliavoj Kapinių die
noje daugiausia surinko au
kų būtent $140. Ji veikia 
ne tik labdariuose, bet viso
se kitose lietuvių organizaci
jose. Vardinių proga buvo 

bei kitus leidinius siųsti ad
resu: Lithuanian Bibliogra-
phy Service, 602 Harvey St., 
Danville, 111. 

— V e t e r i nari jos dr. J. 
Gliaudelis dirba Elkharte, 
Ind., viename mėsos fabrike, 
atlikdamas skerdžiamų gy
vulių ir mėsos gaminių prie-
ž i ū r ą . Užsiprenumeravo 
"Draugą" ir džiaugiasi jo 
pažanga. 

ir organizacijų biuletenius j «ą uždarytus laikyti. Jis, 
1 mat, už kiekvieną atsako ir 
jei pabėgtų, turėtų sumokė
ti tam tikrą sumą baudos. 
Tik šiaip taip, kitiems tar
pininkaujant, buvo išprašy
ta, kad deportuotiesiems bū
tų leista laisviau laive ju
dėti. 

veikėjų ir draugių pagerbta, i _ Aušros Vartų parapija 
apdovanota. j N e w Yorke stropiai ruošia-

X Bruno Papšys su žmo- si prie pagerbimo savo kle-
na ir dviem vaikais ic West beno kun. J. Gurinsko, kuris 
Side ruošias ilgesnėms atos- j birželio 24 d. švęs 25 metų 
togoms Kalifornijoj. Žada j kunigystės sukaktį, 
išbūti mėnesį ar daugiau. 1 JAV 
Bruno yra LRKSA 100-sios 
kuopos pirmininkas, o žmo
na priklauso Moterų Sąjun-

— Kun. Dr. A. Sideravi-
čius iš Mount Vernon, N. Y., 

. . * v Tr i airių parapijos atkeltas į 
gos kuopai Aušros Vartų pa j Q u r Jdy £ p e a c e N y 
^P1303* italų parapiją. 

X Kun. J. Malinauskui, , __ .. 
\rrr> \* ** T T • —»v- Kazimiero parapija 
MIC, Marąuette Umversite,, ~>, ., , , . . . . ~ *7T ;".. Milwaukee, Wis., akto dieną, Philadelphijoj, Pa., birželio 
birželio 13 d. bus suteiktas li*;,™^™1^*™* 
Master of Education laips- Mikolaičio sode. Bus jieš-
_ , _ - ~ ~ «.w «~r~ , u o m a nanar?io žiedą* 
nis. Pnes išvykdamas \ uni- \ r \ versitetą kun. J. Mailinaus-
ka s Aušro3 Vartų parapijoj 
ėjo vikaro pareigas. 

X Dr. V. Vilimas, atvy
kęs iš tremties ir iki šiol gy
venęs Chicagoj, paskutinė
mis dienomis išvyko į New 
Yorką, kur mano pastoviai 
apsigyventi. 

X A. ir V. Urbonai, nau
jakuriai Chicagoj, šiomis die 
nomis atidarė maisto pro
duktų krautuvę 1703 So. 
Halsted St. 

X Al. Vaitis, lietuvis iš 
Brighton Parko, šiuo metu 
gyvena Buffalo, N. Y., ir dir 
ba Statler viešbutyje. 

— Dail. Jonas Subačius a t 
naujina statulas pasionistų 
Nekalto Prasidėjimo bažny
čioje ir paveikslus jų vie
nuolyne Jamaica, L. L, N. Y. 

— L. Vyčių kuopos Esple-
ne (Pittsburghe) dramos ra 
telis r u o š i a vaidinimą 
"Žmogžudžio duktė" pakar
toti Du Boise, Pa. Rateliui 
vadovauja žinomas vyčių 
veikėjas inž. J. Mažeika. 

— Agronomas Dr. J. Pet
ronis persikėlė iš Brockto-
no, Mass., į Marianapolį, 
Thompson, Conn., ir toliau 

Nesą taip, kad be rimtos 
priežasties deportuotų. Ir 
dėl ligos, tai dažniausia veža 
atgal tik tada, kai patys 
emigrantai prašosi atgal, 

BRAZILIJOJ 
— Lietuviams priklausan

tiems ar praeityje priklau
siusiems komunistų partijai 
ar komunistuojantiems sam
būriams, parėmusiems savo 
aukomis komunistinį veiki
mą ar spaudą, dalyvavu
siems jų s u s i r i nkimuose, 
Amerikos konsulatas nedavė 
vizos nė trumpalaikiam įva
žiavimui Amerikon. "Ry
tas" irgi yra priskaitomas 
prie šios grupės. Daro sun
kumų ir Argentinos konsu
latas. 

— Sao Paulo lietuvių tar
pe susilaukė nemaža skaity
tojų "žvaigžde", "Laiškai 

kas ir bemaž visi emigrantai 
gerai jaučiasi. 

Kaip kelione? 
Viskas gerai. Pakeliui iš 

Europos, kol laivu pasiekėm 
Australiją, užaugau daugiau 
kaip 12 svarų. Grįžome da
bar pro Indoneziją (Java), 
Sueco kanalą, Viduržemio 
jūrą ir pro Gibraltarą. In
dijos vandenyne buvo, paly
ginamai, gana ramu. 

Jam pačiam netekę jūros 
liga sirgti nei į vieną, nei 
į kitą galą, plaukiant. Tad 
klausiu, kokį jis patarimą 
duotų t i ems , kur i ems t e k s 
dar plaukti didžiaisiais van
denimis. 

Geriausia, gerai valgyti, 
mažai rūkyti ir gerti. Ne
gulėti perdaug, jei nėra blo
ga, na, ir laikytis kiek ga
lint laivo viduryje. Kai kam 
padeda nuo jūros ligos ir 
įvairios tabletės. 

Grįžtų f Australiją 
Klausiu tautiečio, ar jis 

grįžtų atgal į Australiją, jei 
būtų sąlygų. Tuoj atsako: 

— Šiandien pat grįžčiau, 
jei čia būtų visa sutvarkyta. 

Jis parodo australų įstai
gų išduotą jam gražų diplo
mą — pažymėjimą, kuriame 
paliudijama, kad Leonas Ur 
bonas savo prievolę atlikęs 
ir kad tas dokumntas bus 
vienas iš tų, kuriais remian
tis jam galės būti suteikta 
Australijos, tikriau sakant -
britų imperijos pilietybė. 
Jam iki to bereiktų laukti 
dar dvejus metus. 

Po šios tragedijos polici
jos viršininkas įsakė visoms 
nuovadoms stropiau žiūrėti, 
kad būtų vykdemas miesto 
įstatymas ir areštuoti visus, 
kurie tiktai pardavinės feier 
verkus. 

Ugniagesių v i r š ininkas 
viešai paskelbė, kad kiekvie
nas, kuris perka feierverkus 
kvailai minėti liepos 4-ją, sy 
kiu perka sau biletą į ligo
ninę arba į kapines. 

Ši tragedija taip pat gali 
iškelti bylą ir namo savinin
kei, kuri be miesto inspek
torių žinios suleido į pasto
gę gyventi dvi šeimas. 

miestas sumanė nupirkti ir 
juose įrengti naują džiovi
ninkų sanatoriją. Rūmuose 
yra vietes 500 lovų. 

Senato komisija peržiūrės 
rūmus dėl to, kad miestas 
prašo valstybinės pašalpos 
sanatorijai įrengti. 

Ruošiamasi vasariniams 
koncertams 

Birželio 27 d. Grant par
ke prasidės vasariniai kon
certai. Koncertinė patalpa 
(band shell) priešais Gam
tos Istorijos muziejų jau 
ruošiama. 

Koncertai tęsis visą vasa
rą iki rugpjūčio 19 d. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

iš H'.G.RS, stoties — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD 
8:45 Iki 9 r30 vai. ryte. 

3E&TAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte. 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

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

7121 SO. KOCKWELL ST., 
OH1CAGO 29, l l i U 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
TeL VTrgioia 7-7097 

ffuRIME DIDELĮ ] 
PASIRINKIMĄ: 

Nauju Chicagos Transit 
Authority (tramvajų tary
ba) teisių patarėju paskir
tas adv. Thomas C. Stra-
chan, jr. 

MŪSŲ šeimose 
Aflbinas ir Janina Anku-

davičiai (Town of Lake) bir 
želio 1 d. susilaukė naujo 
šeimos nario — sūnaus. Mo
tina sveika, o 3-jų metų Ni
jolė džiaugiasi pirmuoju bro 
liuku. 

John A. Kass 
(Kazakauskas) 

DEIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 
Brangenybių 
SIDABRINIŲ 

INDŲ 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ 

ir kit. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 
Specialisto 

Duodama 1 metų 
Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayet te 3-8617 

Seniausia Lietuvių 4ewelry 
Krautuve Brighton Parke 

{steigta 1915 metais. 

^ % % % % % % % % % % % % % % ' 

SKELBKITES "DRACGE"! 

<? 

Tikėkit ar ne 
Mrs. Edith Kulefsky, 725 

N. Lawndale Ave., grįždama 
iš Los Angeles. Calif., trau
kinio valgomajam vagone pa 
liko rankinuką su $100. Už 
kelių minučių atsiminus ir 
nubėgus į valgomąjį ranki
nuko jau nerado. 

Ši žinia greit nuskambėjo 
per keletą vagonų. Atsirado 
vienas keleivių, kuris su sa
vo skrybėle padarė rinklia
vą ir keleiviai bematant su 
metė nukentėjusiai $100. 

VISKO UŽTEKTINAI — T U O J A U PRISTATOM 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio. televizijos setus, vaikučiams baldus. 

Ž e n t a s k a i n o s , l e n g v i i š m o k ė j i m a i . T u r i m e t l i t lo l į p u s i r l D k i m ą . 
GAMINAM f] BALDUS IR PAGAL. UŽSAKYMĄ. 

^ 

Italų spauda apie 
Lietuvą 

Italų iliustruotas žurnalas 
"Giovani" įsidėjo savo bend
radarbio V. Mincevičiaus 
nuotrauką prie Monte Bian-
co, trumpą jo kūrybos bei 
veiklos aprašymą, taip pat 
neilgą apsakymą, drauge 
primindamas kruviną jo pa-

Lietuviams", "Lietuvių Die- Į vergtos tėvynės kelią. 
nos", "Karys". Tik visas 
nepatogumas, kad laikraš
čiai iš Amerikos labai ilgai 
keliauja, net apie 6 savaites. 

— Rašytoja Karolė Pažė
raite yra kviečiama pradžios 
mokykloje mokyti lietuvių 
kalbos. 

— Mėgėjų orkestras. Villa 

K i t a s laikraštis "L'ora 
deU'Azione" įsidėjo ilgą ap
rašymą apie katalikybės pa
dėtį Lietuvoje ir lietuvių de
portacijas, o kitame straips
nyje pavaizduotos gražios 
lietuvių religines tradicijos, 
kurias okupantas stengiasi 
iš pat šaknų išrauti. Tačiau 
lietuvių tauta, kaip pažymi 
žurnalas, nepaisydama žiau
riausių persekiojimų, rodo 

dirbti žemės ūkyje. Ten mo-, Zelinoje veikia lietuvių mė- j kietą pasipriešinimą, kuriuo 
r\ai -ir* aiimio i *•*».#%-•« » • ' • • •• — ' —*•-*• - - — - — — - = - — * — 

Greitas teismas 
Kriminal i n i o t e i s m o 

džiurei ėmė tiktai 34 mi
nutes išnešti nuosprendį Ja
mes Kirkwood, negrui, 25 
metų amžiaus, kuris įsilau
žęs į vienus namus krimina
liai užpuolė mažo kūdikio 
motiną. Jis nubaustas kalė
jimu 199 metams. 

Viešoji opinija patenkina 
ta tiek bausmės didumu, 
tiek ypatingai teismo grei
tumu. Su niekšais neturi bū 
ti ceremonijų. 

R00SEVELT FURNITURE C0., Inc. 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

2310 WEST ROOSEVELT RD. SEeley 3-4711 
Atidarą ir sekmadieniais nuo 11 ryto iki 4 vai. p. p. 

N O R I M E T A U N U O L I U 
Sekti Kristų 

Gelbėti sielas 
Save pašvęsti 

TĖVAI KAPUCINAI - PRANCIŠKONAI 
kviečia jaunuolius, jaunus vyrus nuo aštunto skyriaus ir augs-
čiau tapti kunigais ir broliais pagal Sv. Pranciškaus Regulas. Pa
mokslai, mokytojavimas, socialiniai darbai, namų ir užsienių mi
sijos, pagal asmeninius sugebėjimus ir polinkius. Neturtas nėra 
kliūtis nuoširdiems kandidatams. Kreipkitės tuo jaus: 

VERY REV. FATHER PROVEVC1AL 
MT. CARMEL CHURCJH, ORANGE, N. J. 

(ir 

kosi jo sūnus gėjų orkestras. stebisi ir užsienis. 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo ateitį... 
Standard yra stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

^ 

TURTAS $28,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 

Federal Savings & Loan Insurance Corporatica bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

JUSTTN MACKIEWICH. prezidentas 

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


