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DERYBOS IŠIRO, PERIMA TURTĄ 
Korėjoje stiprėja oro kovos 

Per 4 dienas numušti 28 lėktuvai 
TOKIO, birž. 21. — Oro mūšiai, prasidėję Korėjoje per

eitą sekmadieni su sovietų lėktuvais, vyksta kasdien. Per 
keturias dienas numušta ar sužalota 28 priešo lėktuvai. 

Vakar į oro kovas šiaurės — ^ — — — • 
vakarų Korėjos kampe buvo taręs ją pradėti naudoti ir sa 
įsivėlę per 100 kovos lėktuvų 
Priešo pusėje šį kartą pasiro
dė ne tik turbininiai MIG-15, 

vo sausumos kovoms parem
ti. 

Sausumos fronto rytiniame 
bet ir propeleriniai Yakai ir sparne kinai apleido savo il-
Štormovikai. Visi jie yra, gai ir atkakliai gintas pozici-
kaip žinome, Sovietų Rusijos! jas Kumhwa — Yanggu — 
aviacijos lėktuvai. Inje trikampy. Ten jiems nu-

Kovos tęsėsi 20 minučių di- j kirstas vienas kelias. Kituose 
desniame ir mažesniame augs j fronto ruožuose nieko pažy-
ty. Jos išsivystė sovietų lėktų mėtino. 
vams bandant trukdyti sąjun-1 
gimnkų bombonešiams pa
siekti numatytus bombarduo
ti ; taikinius. Sąjungininkų 
bombonešius dabar visada 
dengia naikintuvai, kurie ir 
susikauja su priešu.^Vaka-
rykščiose kovose įšsąjungi-
ninkų pusės dalyvavo Mus
tangai (propeleriniai) ir tur
bininiai Sabre. Visi-turbini
niai lėktuvai sugrįžo, bet nie
ko nesakoma apie Mustangus. 

Priešas neteko vakar 10 

I 

Brifiį delegacija išvyko namo 
Karinės jėgos parengtos įsikišimui 

! * 

lėktuvų: 4 MIG-15 ir 2 Yakai! politikos priešus, kurie ban-

Peronas ir darbininkai 
BUENOS AIRES, birž. 21. 

— Argentinos prezidentas Pe | Taip pasibaigė gyvenimas kino kareivio, kuria bandė užlipti ant sąjungininkų žvalgybinio 
ronas cukraus pramonės dar- i tanko ir įmesti į vidų rankinę granatą. Tanko įgu (a jį nušovė ir nuvyko toliau. 
bininkams pranešė, kad pašau 
lio imperialistai ir jų spauda 
laiko jį didžiausiu savo prie
šu, nes jis išmetęs iš Argenti
nos visus didžiuosius užsienio 
kapitalistus ir nedavęs jiems 
nė vieno cento. Tie išmesti ka 
pitalistai finansuoja kelis jo 

TEHERANAS, birž. 21. — Persijos vyriausybė atmetė 
britų bendrovės piniginius pasiūlymus ir derybos nutruko. 
Padėtis įsitempė ir jos paskutinis etapas gali užsibaigti pa
vojų pilnais įvykiais. 

Kaip atsimename, Persijos • 
vyriausybė sutiko pradėti de- sįją, kad britų piliečių saugu-
rybas su britų bendrove dėl mas bus patikrintas jėga ir 
tolimesnio jos dalyvavimo naf kad Hagcs Tarptautinis Tri-
tos pramonėje tik ta sąlyga, bunolas bus paprašytas pa-
jei bendrovė perduos Persijos reikšti savo nuomonę ką bri-
iždui 75 proc. pelno, gauto už tai turi toliau daryti, 
parduotus naftos produktus' 
po bendrovės nacionalfzacijos 
įstatymo priėmimo. 

Britų pasiūlymai 
Britų bendrovė pasiūlė tuo

jau duoti 28 mil. dol. avanso 

Karinės jėgos parengtos 
Iš visai patikimo šaltinio 

pranešama, kad visos britų 
karinės pajėgos Kipro saloje 
ir kitur Viduriniuose Rytuo
se yra gavusios įsakymą būti 

dalinio 
(INS) 

būsimų atsiskaitymų sąskai- j pasirengusios apsaugoti bri-
ton ir kol vyks derybos mokė- tų piliečių gyvybę ir turtą 

Kongresas šiaušiasi prieš kontroles. 
Komisijos netenkina prezidento prašymų 

sužaloti, 4 propeleriniai nu
mušti. 

dys padėti užsienio kapitalis
tams savo privilegijas atgau-

Toks dažnas priešo aviaci- ti. Darbininkai turi organi-
jos rodymasis Korėjoje gale- j zuotai pasipriešinti tiems re
tų reikšti, kad priešas yra nu 

Areštuota 17 komunistu 
NEW YORKAS, birž. 21.— 

Aukščiausiam teismui pripa
žinus vadinamo Smith įstaty
mo konstitucingumą, teisin
gumo departamentas pradėjo 
traukti teisman ir kitus ko
munistų vadus už pasikėsini
mą jėga nuversti dabartinį 
Amerikos režimą. 

Vakar New Yorke ir Pitts-
burghe areštuota 17 svarbių 
komunistų partijos pareigū
nų, o 4 dar jieškomi. Federa
linis teismas vakar New Yor
ke rado juos pakaltinamais. 
Visi areštuotieji yra nors ne 
pirmaeiliai komunistų vadai, 
bet partijoje užima svarbias 
vietas. Patys didieji tūzai jau 
yra nuteisti. 

akcionieriams, nes tik juos 
nugalėję galės būti ramūs dėl 
savo geresnio rytojaus. 1949 
m. liepos 1 d. cukraus pramo 
nes darbininkams buvo pakel 
ti atlyginimai 60 proc., dabar 
Peronas pažadėjo juos pakel
ti dar 40 proc. 

VVASHINGTONAS, birž. 21. — Prezidento prašymas 
suteikti vyriausybei daugiau teisių *klo gyvenimą kontro
liuoti kongrese pritarimo neranda. 

Vakar pranešėme apie kon-

MacArfhuras atsisakė 
kalbėti antrą kartą 

VVASHINGTONAS, birž. 21. 
— Gen. MacArthuras nepri
ėmė senato komisijų pakvie-

. timo dar kartą ginti savo nuo 
monę komisijose dėl Korėjos 
karo vedimo ir Tolim. Rytų 
politikos. Savo atsakyme jis 
praneša, kad tolimesni ginčai 
nepasitarnaus krašto gero
vei, todėl ir nebenorįs tuo rei
kalu daugiau kalbėti. Jis taip 
gi davė suprasti, kad nuo įvy
kių toli stovį liudininkai iš
kraipė daug faktų, o preziden 
to uždraudimas kaikuriems 
liudininkams kalbėti apie tai, 
kas buvo kalbėta slaptuose 
posėdžiuose ryšium su jo at
leidimu negalėjo visko išaiš
kinti. Žodžiu, gen. MacArthu
ras savo bylos tyrimu senato 
komisijose nepatenkintas ir 
daugiau nebenori tuo reikalu 
ten kalbėti. Jis patarė komi
sijai prijungti prie savo jau 
surinktos medžiagos ir jo pra 
nešimus Jungt. Tautoms apie 
Korėjos karo eigą. 

Amnestija; japonams 
TOKIO, birž. 21. — Japoni

jos vyriausybė paskelbė pla
čią amnestiją visiems tiems, 
kurie dėl savo veiklos karo 
metu buvo išjungti iš ekono
minio ir politinio gyvenimo 
vykdant okupacinių organų 
instrukcijas. Tokių asmenų 
Japonijoje būta apie 206,000. 
Pirmoji amnestija pritaikin
ta 67,000 asmenų. Tai daugu
moje pramonininkai, politi
kai, laikraščių leidėjai ir ki
tokį viešojo gyvenimo veikė
jai. Jie nebuvo teisiami kaip 
karo nusikaltėliai, bet jų po
litinės ir ūkiškos teisės buvo 
suvaržytos todėl, kad padėjo 
vyriausybei karą vesti. 

Pranešama, kad > artimoj 
ateity suvaržytos teisės bus 
grąžintos dar 100,000 asme
nų. 

greso bankų komisijų nutari
mą panaikinU jautienos mė
sos numatytą kainų sumaži
nimą. Ūkio mobilizacijos įsta
tymo pratęsimą svarstyda-
mos, kongreso komisijos jau 
padarė ir daugiau panašių nu
tarimų. 

Atstovų rūmų bankų komi
sija nutarė priversti vyriau
sybę atleisti kreditų suvaržy
mus automobilius, televizijos 
ir radijo aparatus, skalbimo 
mašinas ir kitus stambesnius 
namų apyvokos reikmenis 
perkant. Toji pat komisija at 

Bradley lieka 
VVASHINGTONAS, birž. 21. 

— Washingtono laikraščiai 
praneša, kad prezidentas pa
skirs gen. Bradley jungtinio j Prekybos laivų įgulų streiko 
štabo viršininku antram dvie &al° nesimato, nes dar nesu-
jų metų terminui. Jo tarny- rastas nė derybų pagrindas, 
bos terminas baigiasi rugpiū- Geriau dalykai stovi vakaruo 
čio 1 d. Bradley esąs sutikęs se> k u r s u įgulomis jau susi 

sisakė leisti įvesti nuomų 
kontrolę prekybŠ* ir pramo
nės naudojamoms patalpoms. 

Gi žemės ūkio komisija įga 
liojo savo pirmininką įnešti 
prie svarstomo įstatymo pa
taisą, draudžiančią ateity ma
žinti kainas ne tik jautienai 
mėsai, bet apskritai visiems 
žemės ūkio produktams. 

Atsimintina, kad visus tuos 
komisijų nutarimus turės pa
tvirtinti kongresas, tačiau 
nesą daug vilties, kad jie visi 
būtų atmesti ir priimti tie 
pasiūlymai, kurių pageidauja 
prezidentas. 

Jūrininkai spiriasi 
NEW YORKAS, birž. 21. 

tarnyboje pasilikti. tarta, bet laivai išplaukti ne-

Hurley smerkia Jaltoje 
padarytas nuolaidas 

VVASHINGTONAS, birž. 21. 
— Buv. JAV ambasadorius 
Kinijoje gen. Hurley senato 
komisijose, tiriančiose Tolim. 
Rytų politiką ir MacArthuro 
pašalinimą, nepaprastai smar 
kiai kritikavo JAV užsienio 
politiką pradedant Jaltos kon 
ferencijos laikais. Jis tvirti
no, kad Jaltos susitarimais 
buvo sumindžioti Atlanto 
chartos principai ir pradėta 
eiti nuolaidų keliais. Ne Ru
sijos stiprumas, bet Ameri
kos nuolaidos ir Atlanto char 
tos principų atsižadėjimas 
privedė pasaulį prie dabarti
nės padėties. Jaltoje Ameri
ka galėjo pasipriešinti vi
siems Rusijos reikalavimams, 
nes ji tada kariškai ir ekono
miškai buvo stipriausia žmo
nijos istorijoje valstybė. Roo-
seveltas Jaltoje buvęs mirš
tantis žmogus ir kaltė už Jal
tos kriminalus tenka jo pata
rėjams, kurie, lyg susitarę, 
gynė ne Amerikos, bet Rusi
jos ir komunistų interesus. 

Kinijos blokada 
NEVV YORKAS, birž. 21. — 

JAV jau įteikė JT pirmą pra
nešimą apie Kinijos okonomi-
nės blokados rezoliucijos vyk 
dymą. Pranešime surašyti 
keli šimtai dalykų, kurie už
drausti išvežti į Kiniją. Pra
nešimus įteikė ir kitos didžio
sios bei mažesnės valstybės, 
kurios sutiko blokadą vykdy
ti. Žinoma, sovietų blokas to
kių pranešimų įteikti negalė
jo, nes jis rezoliucijos nepri
pažįsta ir iš anksto pareiškė 
jos nevykdysiąs. 

• Iš Korėjos grįžo vėl 1,488 
kariai, kuriuos pakeitė nau
jai atvykę kovotojai. Visi gau 
na 30 dienų atostogų, paskui 

Vokietijoj ir Japonijoj gi esą baigiama susitarti. 

pakęsti skriptai JIS DAUG ŽINO 

naujas pareigas. 

FRANKFURTAS, birž. 21. 
— Vakar ryte Vokietijoje bu 
vo paskelbta visiems ameri
kiečiams, kad jų turimi dole
rius pavaduoją pažymėjimai, 
skriptais vadinami, nebega
lioja ir trijų dienų bėgy turi 
būti pakeisti naujai išleistais. 
Skriptų pakeitimas daromas 
jau trečią kartą po karo. 

Tikrų dolerių amerikiečiai 
negali turėti Vokietijoje, nes 
norima išvengti dolerių spe
kuliacijos ir jų patekimo į so 
vietų rankas. 

šį kartą skriptai keičiami 
dėl dviejų priežasčių: yra 
daug suklastotų 10 dol. pažy
mėjimų ir žymi dalis skriptų 
yra patekę į kitas, negu ame
rikiečių rankas. Jei jų turį 
vokiečiai ar kiti negalės pa
keisti per pažįstamus ameri- Atominių ginklų bandymų Eni 
kiečius, tai bus biznį prakišę. y***.**?1* v a d ° T g e n ^^f" „ , . ' . . , rf. ."* ** . . . į da. Jis Sj tą pasakė spaudai Wa-

Sknpta i keičiami naujais ir shingtone apie bandymų davinius. 

Budapešte panika 
PARYŽIUS, b i rž . 21. — Ry 

gali7nes"dar lebTsTreTkuo'ja Į i u m su gyventojų vežimu iš 
radio mechanikai. Su jais bet Budapešto ir maisto truku

mu mieste, gyventojų tarpe 
kilusi labai didelė panika ir 
bėgimas į provinciją. Kad 
šiaip taip sukontroliuotų gy
ventojų judėjimą ir policija 
galėtų sugaudyti tuos, kurie 
yra pasmerkti vergų stovyk
loms, yra nutrauktas visoks 
susisiekimas su Budapešto 
miestu — draudžiama be lei
dimų iš miesto išeiti ir į jį at
eiti. 

^Japonijoje. (INS) 

Tito gavo ginklu 
VVASHINGTONAS, birž. 21. 

— Spaudai iškasus slaptai vy 
kusias derybas su Jugoslavi
ja dėl ginklų tiekimo, krašto 
apsaugos departamentas pa
skelbė, kad ginklų Jugoslavi
ja jau yra gavusi ir jir apmo
kami iš krašto apsaugos de
partamento fondų, kurie ta
čiau tiems reikalams nėra 
skirti. Kongrese laukiama 
tuo reikalu karštų protestų iš 
tų narių, kurie kaltina valsty 
bes departamentą vis dar gi
nant komunistų reikalus. 

ti kas mėnesį Persijos iždui 
po 8,400,000 dol., bet su sąly
ga, kad derybų metu Persija 
nesikištų į bendrovės įmonių 
veiklą. 

Persai neklausė JAV 
patarimo 

Išgirdusi šį britų pasiūly
mą, persų delegacija pasitrau 
kė iš pasitarimų kambario ir 
pradėjo telefonu tartis su mi 
nisteriu pirmininku Mossa-
degh. Pasitarimo daviniai 
buvo neigiami — Persija at
metė britų pasiūlymą ir dery
bos šioje vietoje nutrūko. To 
kiu būdu Mossadegh nepa
klausė JAV ambasadoriaus 
patarimo derybų nenutraukti 
net ir tuo atveju, jeigu britų 
pasiūlymas pilnai ir nepaten
kintų persų reikalavimų. 

Vamzdžių neuždarys 
Teherane ir Londone tuo

jau buvo sukviesti ministerių 
kabinetų posėdžiai padėčiai 
aptarti. Teherano vyriausy
bės nutarimai jau žinomi — 
tuojau perimti britų bendro
vę. Persijos nacionalistai rei
kalauja tuojau nutraukti naf 
tos tekėjimą vamzdžiais iš 
šaltinių į Abadano valyklas, 
jei britų personalas kliudytų 
bendrovės perėmimą. Britai 
įspėjo, kad naftos tekėjimo 
sulaikymas gali susprogdinti 
valyklos įrengimus. Matyti 
šitos nelaimės bijodami, per
sai užtikrino JAV ambasado
rių, kad taip nepadarys. 

Britų delegacija išvyko 
Londone užsienių reikalų 

ministeris Morrisonas prane
šė parlamente, kad britų de
legacijai įsakyta apleisti Per-

Persijoje, jeigu jiems grės pa 
vojus ir Persijos vyriausybė 
nepajėgs jų saugumo patik
r in t i . 

Adenaueris Vatikane 
VATIKANAS, birž. 21. — 

V. Vokietijos kancleris dr. 
Adenaueris vakar lankėsi Va
tikane ir viršum valandos kai 
bejosi su popiežium Pijum 
XII privačioje audiencijoje. 
Jau neatsimenama, kad au
diencija pas popiežių būtų 
taip ilgai trukusi. 

Iš Vatikano pranešama, 
kad buvę kalbėta apie religi
nį Vokietijos gyvenimą. Ade
naueris ir Pijus XII yra seni 
pažįstami iš tų laikų, kada 
Pijus XII buvo Pijaus XI 
nuncijum Bavarijoje, o po 
konkordato sudarymo Berly
ne. 

Dr. Adenaue 's lankosi Ita
lijoje pasitarimams su Itali
jos vyriausybe. 

• Komunistų pakrančių ar
tilerija Korėjos rytų pakraš 
ty 13 kartų pataikė į JAV lai
vą minininką Thompson. Lai
vas galėjo dar savo jėgomis 
atplaukti į Japonijos uostą. 

Kalendorius 
Birželio 21 d.: šv. Aloyzas. 

Senovės: Ramūnas ir Mėta. 
Birželio 22 d.: šv. Jonas Fi

šeris. Senovės: Pūtėjas ir Lai 
mutė. 

ORAS ŠIANDIEN 
Dalinai apsiniaukus, bet be 

lietaus ir šiltoka. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 

8:29. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Prez. Trumano užsienio politikos patarėjas Harrima-

nas atvyko į Paryžių parinkti medžiagos apie tai, kaip vei
kia Atlanto pakto valstybių apsiginklavimo pramonė ir kaip 
apsiginklavimo vykdymas atsiliepia į civilinį ūkį-

— Naujasis prancūzų parlamentas susirenka liepos 5 d. 
Senosios koalicijos vadai jau aptaria naujosios vyriausybės 
sudėtį ir jieško ministerio pirmininko. 

— Prez. Trumanas pasirašė karo prievoles įstatymo pa
keitimą ir paskyrė komisiją padaryti pasiūlymus privalo
mam jaunimo kariškam apmokymui įvesti. 

— Vengrijos komunistai skelbia, jog rytoj pradedamas 
teisti arkivyskupas Grosz prisipažinęs, kad kard. Mindszen-
ty jo arešto atveju įgaliojęs ji perimti vadovauti organizaci
jai, turinčiai tikslą nuversti dabartini Vengrijos režimą. Bet 
kaip niekas netiki kard. Mindszenty "prisipažinimais", taip 
bus pažiūrėta ir į arkiv. Grosz bei kitų apkaltintųjų "prisi
pažinimus". 

— Pietų Afrikos ministeris pirmininkas vėl pranešė 
parlamentui, kad britų dominijos statusas bus greit baigtas 
ir P. Afrika taps respublika. 

-•M 

• 

t • 

U 



blENRASTtS DRAUGAS, CmCAGO, ILONOIS Ketvir tadienis , birželis 21 , 1951 

PP 

Piknikas radi jo bangomis 
DETROIT, Mich. — Li thua-

nian Melodies rad i jas ir Lie
tuvos dukterų d raugi ja liepos 
8 d. Birutes darže tu rės pikni
ką, kur io p rog rama bus t r ans 
liuojama per radiją. 

šį sekmadieni per Li thuanian 
Melo<$.es p rogramą vienas !iš 

radijo klausytojų bus šaukia
m a s iš Ann Arbor telefonu ir 
gaus progą laimėti dovaną. 

Šį sekmadieni Joninų proga 
Jonai bus sveikinami per radi
ją. Siųskite sveikinimus tele
fonu, nurodytu pagarsinime. 

Pereitą sekmadienį Tėvų Die 
nos proga sveikinta visi tėvai . 

šv . Adolfo dienos proga svei
k in ta visi Adolfai, o ypat ingai 
Adolfas Armal is ir Adolfas U-
gianskis. 

P rog ramos akompanis te He-
len Dailyda gr įž ta iš Floridos 
šios savai tes pabaigoje. 

Soliste Estel le Bukšai t is šią 
savai tę išvyks a tos togoms, į va 
sarvietę netoli Brooklyn, Mich. 

Šį sekmadieni Li thuanian Me 
lodies programoje vel dalyvaus 
mėgs t ama soliste A g a t h a Joy. 

Dievo Apvaizdos parapijos 
piknikas įvyks birželio 24 d. 
Birutės darže, John R., a r t i 
Eleven Mile Road (užpakalyje 
Madison mokyklos) . Bus ska-

JAI TEKO GARBĖ 

nių užkandžių, įvairių gėr imų! 
ir g ros ge ras orkes t ras . 

LRK Federacijos Detroi to 
4-to skyr iaus visuotinis susi
r inkimas įvyks birželio 22 d. 8 
vai. vak. šv. Antano parapi jos 
mokykloje. Visi nariai ir a ts to
vai maloniai prašomi atsilan
kyt i . 

Detroi to apylinkėje organi
zuojąs katal ikų veteranų grupė 
(American Li thuanian Catho-
lic Ve te rans ) . Norintieji užsi
rašyt i — kviečiami paskambin
t i organizacijos pirmininkui Vyj 

Į t au tu i Žaliagiriui telefonu UNi-1 
versi ty 4-8867. » 

Sveikiname Josephine Ci-
žauskas sėkmingai baigusią 
slaugių (nursės) kursą Mt. Car 
mei ligoninėje. 

Moterų Sąjungos kuopa vei
kianti prie Dievo Apvaizdos pa 
rapi jos surengė gimtuvių ir va r 
duvių balių savo pirmininkei 
Antaninai Balkienei. 

L t . Alleen Pet ra i t i s , t a rnau 
jan t i Dėdės Šamo kariuome
nėje buvo nuvykus į Romą, i r 
turė jo audienciją pas Šv. Tėvą. 

Bruno Sinkus, t a rnau ją s U. 
S. Army, pereitą savai tę aplan
kė savo tėvelius. 

George Kudirka, t a rnau jąs 
U. S. Navy, daba r randas i San 
Juan . • 

1 IK^ l s:S»>* ~^B 
??^i«T^tf^^H 

•ir i 
•• ' " H L • ^ 

~^l ^BL * 
^ f l ^HL 
- M 

• ' ^ H 

9 

S:l K Iii 
' 9 1 .>-

• m 1 l 

^hk^S 
j įC^ J 

Bl^^Uk' <P^^^ 
m *«*»> M 

- ja^f • ''- j ^ V :'- :*^l 
* d V ' ̂ m -- >:« Liff & m ^ ^ > ^ • • ^ M 

pp*- "**,:'-.'<. '^^^| 

^ 1 ^K^. * *• î B ^ B f 9 i 
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Trėmimų Lietuvoje minėjimas 
Birželio 17 d. šv. An tano baž R. Bilaitis, Amerikoje gimęs 

nyčioje a t la ikytos pamaldos lietuvis Wayne Universi tete s tu 
1941 metų l ietuviams t remt i - dijuoja meną ir dalyvavo su 
niams atmint i . Pamaldose da- savo kūriniais universi teto su

rengtoje parodoje. 
Lietuvai te įstojo į mar inus 
The Detroi t News, didžiau

sias Detroi to dienrašt is , įdėjo 
9 Michigano merginų fotogra
fijas. Jos įstojo į mar inus . Jo s 

lyvavo organizaiijų vėliavos ir 
organizacijų ats tovai . Galingai 
skambėjo parapijos choro gie
damos giesmės. 

Birželio 16 d. per Amerikos 
Lietuvių Balso p rograma buvo 

. _ . . ; daba r v y k s laivų ta rnybos pra-
perduotas t r ėmimams a tmin t i ! * ' *\ *1 
*V • ar->- - tyboms. Jų t a rpe y r a viena De-
sk i r t a s radijo vaizdas Birže
lio keturioliktoji". Tai buvo sim 
boliškas mergai tės t remt inės 
sapnas . Mergaitė sapnuoja Lie-
tuvos kunigaikščius ir vaidylą. | Joninių gegužme - piknikas 
J ie visi pabunda iš gilaus mie- | DETROIT, Mich. — Birželio 
go Lietuvos milžinkapiuose ir 24 d. skau ta i ir skau tės Beech-
a tvyks ta gelbėti teriojamą prie j n u t Grove parke ruošia Joni-
šų Lietuvą. Radijo vaizdas pa- nių gegužinę-pikniką. Gros ge-
puoštas muzikos i r patriotinių 
dainų. Autor ius ir režisierius 
akt . J . Pusdešr is . Dalyvavo J . 

t ro i to lietuvaitė Jacąuelin J . 
Armait is . — A L B 

Griciuvienė, G. Griciūtė, K. Gri 

Alice Claudette, iš Blia-field, 
Mich., buvo pirmoji keleivė, kuri 
įlipo i gatvėkarj, kai Detroite bai
gėsi gatvėkarių 54 dienų strei
kas. (INS) 

prof. A. Damušio paskaita; šiame 
leidiny taipgi — Kat. Akcijos sta- l 

tūtas bei organizacijų ir laikraš- : 
čių adresai. Iš to sąrašo matyti, 
kad JAV-se veikia aštuonios kata
likų centrines organizacijos (Fede 
racija, Susivienijimas, Darbininkų 
s-ga, Vyčiai, Vargonininkų s-ga, 
Labdarių s-ga, ateitininkai), tai 
žinoma, dar ne visos Liet. katali- i 
kų organizacijos). Šiaurinėje A-
merikoje yra leidžiama 15 katali- j 
kų laikraščių: "Draugas" 2334 So. 
Oakley, Chicago 8, 111; "Darbinin
kas" — 417 Grand st. BrookJyn 
11, N. Y.; "Garsas" 73 E. South 
st., Wilkes Barre, Pa; "Laivas" 
— 2334 So. Oakley, Chicago 8, 
111; "Vytis" — 366 W. Broadway, 
So. Boston 27, Mass.; "Moterų 
Dirva" — 2056 W. 23rd atr., Chi
cago 36, 111.; "Aldai" — Kenne-
bunk Port, Maine; ..Tėviškės Ži
buriai" — 941 Dundas str. W, To 
ronto, Ont.. Canada: „Lietuvių 
Dienos" — 9204 S. Broadway, Los 
Angeles 3, Cal ; „Muzikos 2inio>" 
— 2056 W. 23rd str., Chicago 8, 
111., „šv. Kazimiero Akademijos 
Aidai", —. 2601 W. Marąuette rd., 
C h i c a g o 29 , 111; „ T h e M a r i a n " — 
2 3 3 4 S o . O a k l e y a v e , C h i c a g o 8, 
111; „ V a r p e l i s " — Kennebunk 
Port, Maine; „Žvaigžde" — 488 
Eaat 7th st., So Boston, Mass (ne 
įrašytas leidiny) ir „Laiškai Lietu 
viams" — 5541 So Paulina »L, 
Chicago 36, UI. Be šių dar yra 
daug parapinių laikraščių, kurių 
tiražas siekia po keletą tūkstan
čių, kai kurie iš jų spausdinami 
spaustuvėje, dauguma — multipli 
kuojami rotatoriumi. 

Lietuvių futbolininkų 
veiki* 

Chicagos lietuvių futbolo koman 
da birželio men. 10 d. turėjo šeš
tąsias aavo pirmenybių rungi ynes 
National Socce* lygoje. 

Rungtynes vyko Gary, Ind. mies 
tėtyje, kur mūsiškiai futbolininkai 
su vietos serbų buv. DP komanda, 
kuriai, po kietos kovos, turėjo nu
sileisti 0:3. 

Pats žaidimas buvo gana gyvas, 
nešykštėjo gražių akimirkų, ypa
tingai iš šeimininkų pusės. Lietu
viai futbolininkai, deja, ai kartą 
nesugebėjo suteikti gero įspūdžio 
ir. apie 50 juoa atlydėjusių "pri
siekusių" futbolo mėgėjų turėjo 
grįžti į namus su mintimi, kad ko
mandai reikia gerokai padirbėti, 
norint pasiekti laukiamų rezulta
tų. Nepakanka surinkti 11 žaidė
jų, juos aprengti ir išleisti į aik
štę! 

Seimininkai savo įvarčių seriją 
pradėjo pirmoje žaidimo minutėje, 
kada vien tik per mūsiškių gyni
mo kaltę, krito pirmasis įvartis. 
Kėlinio pabaigoje serbai labai gra 
žiu šūviu dar kartą nuginklavo 
vartininką ir 2:0 pasekme baigė 
I kėlinį, n kėlinio 15 min. per 
nevyku^ gynimo ir vartininko m a 
nevrą, šeimniinkai pasiekė trečią 
gana neefektingą įvartį, kuris ir 
buvo paskutinis, lietuviai taip pat 
keletą kartų pagrasė priešininkų 
vartams, tačiau lemiamo šūvio 
nebuvo, 

Po paskutinių rungtynių Chica
gos lietuvių futbolo komanda, 
amerikiečių spaudoje ir lygoje va
dinama "Liths", užima trečią vie
tą, turėdama 7 taškus. Šį ratą 
lietuviams liko dar du susitikimai. 

Gegužes mėn. 30 d. įvykusiose 

National Socer lygos I divizijos 
Pietų ir šiaurės rinktinių, rung. 
tynėse, žaidė ir 2 lietuvių koman
dos žadėjai. Čia lietuvius atsto
vavo Baltramonaitis ir Sadauskas. 

Edv. 

Pasimatymas su kaliniais 
Vengrijoje 

Viena vengre, k u n o s vyrą 
vengrų policija sueme naktį ir 
išgabeno į Kis tarcsa koncentra 
cijos stovyklą, tik po kelių mė
nesių apie tai sužinojo ir dabar 
pasakoja, kaip ji buvo prileis
ta savo suimtąjį vyrą aplan
kyti. Saviškiai gali suimtąjį t ik 
kar tą į men. aplankyt i tokia 
t v a r k a : apie 50-100 kalinių at
varoma į salę, tankia už tvara į 
dvi dalis padalytą; beveik tam

soje leidžiama 5 minutes su k a 
liniais pas imatyt i . P ro ar t imų
jų a ša r a s ir šauksmus beveik 
iš viso negalima su kaliniais 
susikalbėti. Po to suimtieji vel 
išvedami iš pas imatymų sales 
\ kameras . 

P L A T I N K I T E "DRAUGĄ"! ~ 

S O P H I E B A R Č U S 
RADIO PROGRAMA 

ii W.G.E.S. s tot ies — Banga 13D0 
PIRMA D. iki P E N K T A D. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte. 

ŠEŠTA D. 8:30 iki »:30 vai. ryte. 
MKTUV1ŠKOS VAKARUŠKOS 

iš t o s pat stot ies PIRM A D. 
vakare ' n u o 7 iki 8 vai. 
Tel. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKVVFXL ST., 
CHICAGO 29, Il iL. 

C0NRAD PHOTO STU0I0 
(IJetuvis Fo tocra fas ) 

K l a u s y k i t e 

LITHUANIAN MELODIES 
Stotis WPAG 

1050 kilo. 
ant radijo rodyklio 

Sekmadieniais 3:00—3:30 
Detroit laiku. 

Programa bus girdima 
šiuo laiku nuolatiniai. 

Reikalai* kreipkitės: 

15756 L e s u r e Ą v e n u e 
Detroit 27, Mich. 

Tel. VErmont 8-2968 

SPECIALYBĖ 
VESTUVES 

$ i5 .00 vertes 
dovana 

jaunav edžiams 
ats inešus šj 

skelbimą. 

414 WEST 63RD STREET 
Tel. ENg. 4-5883 — ENg. 4-5840 

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

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-Califirnla Ave. 

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

DR. I £. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
Tel.: P U l m a n 5-827? 

VALANDOS:: pagal susitarimą 

Tel : of iso HK-4-6«»»; rez. CL-4-0955 

BR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te le fonas Vlrginia 7-1886 

DR. AL. RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
V A L : kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai 
„Jrečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso te le fonas GRovehi l l 6-4020 
Rezidencijos telef. H l l l t o p 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
* (JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marąuette Rd. 
V A L : 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 
V A L : nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš-

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA*5-4787, rez.PR.ti-1930 
Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai 

šauki te : M I d u a y 3-0001 

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

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: Ofiso WA.8-3060, rex.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rc/.id.: 10S;J8 So. \Yabash Ave. 

Lizdas kišenėj 
B l a c k N o s l e y , A n g l i j o j , 

v y r a s b u v o p a k a b i n ę s s a v o 
a p s i a u s t ą v i eno j p a l a p i n ė j . 
A p s i a u s t o k i š e n ė j p a u k š č i a i 
s u s i s u k o l i zdą i r k a i j o s a 
v i n i n k a s n u ė j o j į p a s i i m t i , 
a p s i a u s t o k i š e n ė j j a u r a d o 
p a d ė t u s d u k i a u š i n i u s . 

r a s o rkes t ras , veiks puikus bu
fetas. Gegužines pradžia 12 vai. 
Gegužines užbaigimui 8 vai. va
karo bus laužas su skau t i ška 

cius, A. Kubilas, J . Kriščiūnas programa. 
ir J . Pusdešris . 

Buv. lietuvių bendruomenės 

Visi Jonai ir Jonės savo va r 
dines žada švęsti piknike. Ma- I 

Vokietijoje pirmininkas adv J . 1 ( W l i a i P r a š o v i s i * vykstančiųjų 
Šlepetys savo kalboje per ' ra - d i n o m i s * anks to sus i tar t i 
diją priminė klausytojams bir- i r P a i m t i d raugus , pažįs tamus, 
želio trėmimų tragedijos baisu- ! k u r i e n e t u r i S a l i m v t t * a tvykt i . į 
_ _ ! Visų tėvelių prašo išleisti, ar-

I ba pat iems atsivežti jaunuo-1 
Birželio 9 d. baisaus birželio j s į u s skautus-skautes . —K. 

tema kalbėjo A L B bendradar 
bis J. Gliaudys. J o kalbos teks
t a s buvo jdėtas "Draugo" De
troi to skyriuje birželio 14 d 
laidoje. 

Atostogose 

Draugiškumo tiltas 
N e t r u k u s p e r E v r o s u p ę 

( t a r p G r a i k i j o s i r T u r k i j o s ) 
b u s p a s t a t y t a s t i l t a s , k u r i s 
s i m b a l i z u o s d v i e j ų t a u t ų 
d r a u g i š k u m ą . K a i p ž i n o m a , 
š io s dv i t a u t o s p r a e i t y j e y r a 
d a u g i r d a ž n a i t a r p s a v ę s 
k a r i a v u s i o s . 

NORIKtf'E T A U N U O L I U 

• y 

TĖVAI 

Sekti Kristų 
Gelbėti sielas 
Save pašvęsti 

KAPUCINAI - PRANCIŠKONAI 

/ U * » i .n / t , 

kviečia jaunuolius, jaunus vyrus nuo aštunto skyriaus ir aukš
čiau tapti kunigais ir broliais pagal s v. 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 PROVTNCIAL 
MT. CARMEL CHURCJH, ORANGE, N. J. 

TeL: Ofiso CA.«-0257, rez.PR.6-665» 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
l tezid. 6«00 S. Ar tęs iau Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 

Tel.: Ofiso YI.7-0583, rez.IUL.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak 
irefiad. \<- sekmad. ofisas uldarytaa. 
šeštad. tik nuo 1—3 »al. popiet. 

Ke/.id. 32-11 W. <H,TH P L A C E 

f 

Atsiusią paminėti 
Landsbergis, Mekai, Letas,Proza 

(antroji), išleido "Gabija" 128 
pulsi., New York, 1951 m., kaina 
$1.25. 

Skoningu viršeliu pasipuošusio-
Balfo skyr iaus pirmininkė E. J? knygoje yra kuriniai — nove-

Paurazienė atostogauja. Ją pa-j £ ^ ^ o . Ad3fo ' M e k f / j o l o 
vaduoja Mrs. M. Ručinskiene. Meko ir Leono Lėto. Temos dau-
Rinkliavų vajus tęs iamas to- giausiai iš tremtinių gyvenimą 
liau be per t raukos . Drabužius « į £ • * - » » £ & 
prašoma teikti Gruzdaičiams, _ Viena3 iš serijos "žvilgsniai". 
ku r y r a surenkamų rūbų san- • Pasidžiaugdami gražia autorių ir 
dėlis. Jų adresas 1111 Vine- [e idėJų " ^ y v a praturtinti lie

tuviškos knygos lentynas, turime 
WOOd Ave. vilties, kad ateityje pasirodys su 

Kronikos žinutės H " " ' ^ ! ' ^ J ™ ™ i a i s ' t a m ' a t T O ' 
do, butų pajėgus. 

Amerikos Lietuvių Radijo .Mūsų darbai, A.L.R.K. Federa-
_ . . . . . . T T r c lJos 31-jo kongreso, įvykusio 
Balsas jsigijo Jdomią plokšte- 1950 m . rugsėjo 30 ir spalio 1 d. 
lę. Tai šeštadienio mokyklos mo Pittsburghe, Pa nutarimai, išleido 
kinių choro įdainuota "Trem- , A L ' 5 ; K - F e d 5 I * c i j o s s ^ t p r i a -
T ^ H . , „ ' . . . tas, Chicago 1951 m., pusi. 60. 
tinio ma lda , tos mokyklos Aprašoma Kat. Federacijos sei-
chorvedžiui St. Sližiui diriguo- mo eiga, padaryti nutarimai, pri-
.ja n j . imtos rezoliucijos (jos jau buvo 
J skelbtos spaudoje) bei sveikinimai 

Detroit iet is P. Pet ra i t i s a tos- Išspausdinti ir ilgesni pranešimai: 
togauja Kanadoje , l ietuvi* Na- į ^ t ^ d S S o S S 
rusių vasarvietėje. Į kun. P. Patlabos pranešimas ir 

Muzikas ir astronomas 
W i l l i a m H e r s c h e l , b r i t ų 

a s t r o n o m a s , m i r u s i s 1822 
m e t a i s , b u v o i š m o k s l i n t a s 
k a i p o p r o f e s i o n a l a s m u z i 
k a s . 

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldui , šaldytuvu*}, pečiui , skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kUimus, radio, telovizijos setus, vaikiioiams baldirs. 
ž emus kainos, lengvi išmokėjimai. Turime di«Mj pasirinkimą. 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL, UŽSAKYMĄ. 

^S 

R00SEVELT FURNITURE C0., Inc. 
UETUVIŲ KRAUTUVfi 

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

f Tel.: OfLso YA.7-5557 re«.Ki:.7-496(> 

DR. FRANK C. KWINN 
( K V I i : e i N S l i A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

Tel.: Ofiso YA.7-0554 rez. Ml .3-2880 

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 iki 8:30 
v. v. Sekmad. nuo JO iki 12 v. dieną 

Lmerg. Tel. Klkl /Je 3-28«8 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 Ahiher Ave., Chicago, 111. 
Tel. IjAfayetle 3-3210 

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

Tel. Sunimit 1580 
VAL..: penktad. 8:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. 8:30 iki 6 vai. vak. 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

V A L A K U S : 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį j rytus nuo California 

TeL YArtls 7-7772 

TeL: Ofiso Ki:.3-9000, rez. OJL.2-138J 

D R. FERD. VYT. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

9 S o . K e d z i e A v e . , 3 0 4 k a m b . 
VAL.: 1-5 ir 6-8 pirmad., trečiad. ir 
penktad. Kitu laiku pagal susi tarimą 

Ue/.. 1035 S. 48TH CT.. CICKRO 

DR. VAiTŠJSH, Opt. 
( U K T I V I S ) 

i/r-
s 

T a u p y k s a u g i a i i r u ž t i k r i n a i s a v o a t e i t į . . . 

Standard yrą stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDAS ' $2,800,000.00 

Federal Savtngs & Loan Insurance Corporatii a bei Federal Home Loan Bank System narys 

FEDERAL SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

J U S T I N M A C K I E W I C H . p r e z i d e n t a s 

• * »«» » » » » » ^ » » » » » I » « Į » . » *mm» m»~^' 

į s t a i g o s v a l a n d o s : Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 po piettj 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vakare 
Trečiadieniais visai neatidaroma 

^ *mm- • • » . • • • • • . • * » » • • • » . • • ^P 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

VAL.: pirm., treč., šefct. 3 — 8 p.p. 
peukt. 10 — 12 ryte 

Tel.: Ofiso PK.6-3838, rez. VX7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYD.YTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

trečiai!, ir sekmad. uždaryta. 

Telefonas: KKliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURCEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

Tel.: Ofiso YA7-1166 , rez.DA.6-1120 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gratv.) 

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

Kez. 3247 S. EMKRALD AVE. 

Tel.: Ofiso HJ 1.4-5849, rez.HE.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 
sekmadienia is , uždaryta. 

Mano 30 metų prakt ikavimas 
yra jums garanti ja 

ra l engv ina akiu į tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėj imo, svai
gimo, skaudama akių karštį, at i tai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sit ikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia, mažiausias 
klaidas. 8peciali atyda kreipiama J 
mokyklos vaikus. 

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

Daugely ats i t ikimų akys at i ta isomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

VArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:30 vak. 
šeštad. ik i . 6 v.v., sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Dr. Attthony A. RUDOKAS 
O P T O M E T R I S T A S 

4 7 0 1 S. D a m e n A v e . C h i c a g o 9,111. 
V A U : nuo 6 v.v. iki 9 v. vak.. Šeš t 
nuo 10 v.ryt. iki 6 v.v. išskyrus treč. 

šaukite — YArds 7-7381 

l ^-/.aminuoja 
Akis Pritaiko 

Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIU 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: 1:10 iki 6 vai. vak. 
O Anai 6-0523. P la t i Bldg. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
OPTOMETR1STE 

PrtSmimo valandos pagal sutart} 
Trečiadieniais uždaryta. 
5842 So. Kedzie Ave. 

Tel. P l l o s p e c t 6-2f»35 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

jJ5 metų paty r imas 
Tel. VArds 7-182* 

Pritaiko Akiniua 
• Kreivas Akla 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 

7 5 6 W . S 5 t h S t r e e t 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12, šeštad. 10—I p.p. 

• 

• . 
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D R A U G A S 
THE LITHl AM \N DAILV FRIEND 

"*MS4 S. i M U e y A ve., ChiCH^o 8, 111. Tel. Ylrpfnia 7-6«40; 7-0641] 7-««42 
i a tered as Seeond-Cla.ss Matter March 31. 1916 at Chicago. Illinois 

l 'nder the Act of March 3. 1879. 

. i ember of the r a t h o l i c Press Ass'n 
**abMshed daily. exrept Siindays, 

'">>' thf 
tthuania. Cathoi ie Press Soeiety. 

•HENUM KRATA: 
* ira^oj Ir CueroJ 

«.itur JAV ir Kaiv-doje 
i » i n y j 

Metama 
18.00 
$7.00 

%10.00 

SUBSCRIPTION RATES: 
$7.00 per year ontside of Chlcago 
$8.00 per year in Chieagro & Cicero 
$7.oi> per year in Canada. 
Foreign $10.o0 per year. 

*4 inet. 
$4 50 
84.00 
V-.50 

3 m8n. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

'edakclj* straipst ,,s taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
-J£o. juos grąžint. Iii l§ anksto l l M H i r m Redakcija už skelbimų turi-
; neatsako. Skelbimų Kainos pris iunčiamos gavus prašymą. 

Korėjos karo lauke 

Amerikos jaunimas 

Plačiai žinoma organizacija 
"Common Cause" šaukia Ame
rikos jaunimo konferenciją 
New . Yorke birželio 23 ir 24 

1*,m0
6,?' dienomis. Jon ir lietuvių jau

nimas yra pakviestas. Lietuvių 
delegaciją sudaryti buvo paves
ta Lietuvos Vyčių centro pirmi 
ninkui. 

Konferencijos tikslas: 1) at
naujinti tikėjimą j Dievą ir j 
didžiuosius žmogaus laisves 

$0.9U 
$0.80 
$1.00 

L.en. DvvigJit D. Ei-cnhover paskyrė Jungtinių Amerikos valsty-dėsnius kuriais remiasi Tuno- ^ e n - ^wigm u. i^i-eunover pagyre . 
Kel iomis p a s k u t i n ė m i s s a v a i t ė m i s Korė jos k a r o fron- ! v - w 2 i ! . 9 / T !• b i^ viceadmirolą Robert B. Carney (kairėje) sąjungininkų jėgų vadu 

. . , *] ._ . t . T ,• • m \ -i-*. • - l t i n e s Valstybes; 2) atnaujinti pietinėje Europoje; kitas amerikietis maj. gen. David M. Schlatter 
te jvyko stambių pasikeitimų. Jungtinių Tautų militannes j i š t i k i m y b e jungtinėms Valsty- (dešinėje) vadovaus sąjungininkų oro jėgoms. (INS 
jėgos yra pasiekusios reikšmingų laimėjimų. Tai bus pir- ; bėms ir jos valdžiai; 3) pasiša
uni' tokie laimėjimai nuo įstojimo karan Kinijos komunis- . kyti už pasaulio taiką, bet už 
tų praėjusį rudenį. Svarbiausia — buvo sulaužytas komu- • taiką su laisvėmis; 4) atmesti 
nis tų v a d i n a m a s geležinis t r i k a m p i s . I visą komunistų totalitarinę fi-

Tasai trikampis užima 75 kv. mailių plotą Šiaurės Ko- losofiją, pagrjstą materializmu 

ANGLAI PATENKINTI TREMTINIAIS 
J. KUZMIONIS, 

Mūsų bendradarbis D. Britanijoje 
rėjoj (už 38-tosios paralelės). Ten yra augštų, 2,100 pėdų i r ateizmu; 5) deklaruoti ryž- situaciia D Brita-

. . . • .. — - tingumą remti ir kovoti, reika- t e i s t a situacija u. rmta 
le ir kariauti už laisvą gyve- n iJ°J e : kalbama apie zmo-
nimą ir Jungtines Amerikos n i l * P e r t e k l l 4 s l o J 8 f a l oJ e> ° 

kalnų, š i s plotas yra kelių centras, jungiantis Pietų ir 
Šiaurės Korėją ir Vakarų (Geltonąją jūrą) krantą su Ry
tų (Japonų jūros) krantu. Geležiniam trikampy kinai ko
munistai buvo su.raukę dideles jėgas pavasario ofenzyvai. 

Komunistai ofenzyvon grūdo mases karių. Ofenzyva 
susmuko. Jungtinės Tautos paleido baisią ugnį į komu 
nistų pozicijas. Užkinkė į darbą aviaciją. Geležiniame tri
kampy susukti komunistų militariniai lizdai buvo išar
dyti. Prieš tas pozicijas kariavo amerikiečių, filipinų, grai
kų, turkų Thais'o krašto kariai. Laimėtas labai svarbus 
strateginis punktas. Bet tam laimėjimui priduodama ir 
kitokios reikšmės. 

DIDELIS PRIEŠUI SMŪGIS 

Jung'inii; Tautų pasisekimas prie "trikampio" davė 
suprasti Kinijos komunistų diktatoriui Mao, kad jis jokių 
būdu negali laimėti, jei į karo frontą nepasiųs žymiai dau
giau savo jėgų. 

Komunistai pradėję pavasarines ofenzyvas neteko la
bai daug karo pabūklų. Jungtinių Tautų kariuomenė yra 
paėmusi tiek komunistų amunicijos, kad jos užtektų bent 
trims kariuomenės divizijoms apginkluoti. 

Apskaičiuojama, kad pavasariniuose ofenzyvose kinie
čiai pražudė per 200 tūkstančių karių. Sakoma, kad tai 
buvusi geriausia Mao kariuomenės, pasiųstos į Korėją, 
dalis. 

BET KARAS EIS TOLIAU 

Priešas jau yra išstumtas į šiaurę nuo paralelės. Bet 
nereikia manyti, kad karą? jau baigiasi. Manoma, kad 
kinai ir Šiaurės Korėjos komunistai dar turi tarp 500,-
000 ir 650,000 karių. Dar daug rezervų turį Mandžiu-
rijoj. Jungtinių Tautų karių fronte esą apie 350,000. Pas
tarieji pasiekia laimėjimų, nors ir mažesniame skaičiuje 
būdami, nes yra geriau pasiruošę, turi geresnius ginklus, 
galingesnę aviaciją ir t.t. 

Kas toliau? Gen. James A. Van Fleet šiomis dienomis 
pareiškė savo įsitikinimą, kad komunistai pradės ir trečią 
ofenzyvą. Jų pasipriešinimas paskutinėmis dienomis su
stiprėjęs. 

KO SIEKIAMA? 

Žinovai tvirtina, kad Jungtinių Tautų jėgų veržima
sis už 38-tosios paralelės turi du tikslus. Jie turi politinių 
motyvų. Pirmasis tikslas esąs komunistus tiek nubausti, 
kad jie patys pasisakytų jau pakankamai gavę į kailį. 

Artėjan: prie Mandžiūrijos sienų, Jungtinės Tautos 
atsistotų geresnėj derybų pozicijoj, jei kartais Kinijos ko
munistų diktatorius Mao užsimanytų siūlyti karo paliau
bas. 

Tą visa turint galvoj, ir buvo paskleista gandų apie 
taikos galimumus. Tiems gandam s dar didesnį pagrindą 
davė Jungtinių Valstybių davimas suprasti, kad jos su
tiktų sustabdyti mūšius prie 38-tos paralelės. Bet Mao 
kitaip galvoja. Jis apie taiką ne neužsimena, vis dar 
manydamas Jungtinių Tautų jėgas visai išstumti iš Ko
rėjos. Šitaip dalykams esant, sąjungininkai negalėjo su
stok prie 38-tosios paralelės. 

Kad Mao taikos nesiūlys, apie tai jau esame rašę 
seniau. Nors jis ir didžiausius nuostolius Korėjoj pake
lia, bet tasai karas yra jam reikalingas įsistiprinti Kinijos 
viduje. Mat, karas, kaip esame rašę, yra geriausia dikta
toriams priedanga likviduoti savo politinius ir visokius 
kitokius priešus. Turimomis žiniomis, tokia likvidacija Ki
nijoj dabar ir eina plačiausiu mastu. 

Du pešasi, trečias naudojasi 
Pasirodo, kad darbo partija Didžiojoj Britanijoj ir 

toliau skaidosi. Laikinai buvo prieita prie šiokio tokio su
sitarimo tarp Attlee ir Bevano. Bet pastarasis, kuris va
dovauja kairiajam partijos sparnui, vel puola vyriausybę, 
ypač vyriausiuosius jos vadus Attlee ir naująjį užsienių 
reikalų ministerį Morrisoną. Šitokiais darbiečių viduji
niais nesutikimais ir ergeliais, aišku, pasinaudos VVinston 
Churchillo vadovaujamoji konservatų partija. 

Valstybes; 6) organizuoti jau
nimą kovai prieš komunizmą; 
7) šaukti pasaulinio masto lais 
ves idealams ištikimo jaunimo 
konferenciją; 8) iškelti aikš
tėn, atmesti ir veikti prieš ko
munistų partijos rengiamą "jau 
nimo festivalj" Berlyne rugpiū-
čio mėn. 

Kilnūs šūkiai 
Amerikos jaunimo konferen

cijos iniciatoriai skelbia visą 
eilę gražių šūkių, kurių bent ke 
lis čia ir suminėsime. 

Laisvė yra senas, amžinas ir 
nepamainomas totaiizmo ir vi
sokios formos tiranijos priešas. 

Laisvė reiškia pagarbą indi
vido šventumui ir vertingumui. 
Ji reiškia Dievo duotos indivi
dui laisvės protekciją. 

Laisvė reiškia lygybę. 
Laisvė reiškia įstatymų tei

sės valdžią. Teisė yra nepamai
nomas laisvės sargas. 

Laisvė reiškia individo atsa
komybę. Kiekvienas asmuo tu
ri naudotis laisve, bet ne vien 
tik savo gerovei. Jis turi atsi
žvelgti į kitų žmonių teises ir 
gerovę. 

Tikėdami į šiuos dalykus, 
mes negalime gyventi izoliaci
joj. Mūsų, kaip amerikiečių, tiek 
individų tiek tautos, tikslas y-
ra taip elgtis, kad totalizmas 
(turima galvoj komunizmą) vi
sų laisvę mylinčių žmonių bū
tų pasmerktas visu griežtumu. 

Principai 

nuolat jieškoma Europoje 
darbininkų. 

Šiuo metu pradedama įsi 
leisti italų vyrų, kurie nu
kreipiami į anglies pramo
nę. Anglai išsižioję žiūri ir 
plačiai laikraščiuose rašo, 
kaip italai dainuoja, girkš-
nodami vyną. 

Ryšium su naujų darbi
ninkų atvykimu, įtakingas 
anglų laikraštis "The Ti 
mes" net dviejuose straips
niuose iš esmes pajudino 
pokario svetimtaučių emi
graciją. 

Po ilgų svyravimų 
Karui pasibaigus, anglų 

vyriausybe svyravo, ar ver
ta, įsileisti naujų emigrantų. 
Tačiau nulėmė du motyvai: 
darbo rankų stygis ir noras 
padėti išspręsti t r e m tinių 
įkūrimo problemą. 

Raudonos aguonos ant Monte Casino 
• K. ŽUKAS, Elmhurst, Pa. 

Šio rašinio autorius yra buvęs Lietuvos krašto Apsaugos mi-
nisteris* taigi žmogus su patyrimu ir jo pastabos įdomios. 

— Red. 
Atsisukau radiją ir išgirdau graudingą dainą: "Raudonos 

pguonos ant Monte Casino". Dainavo sultingas baritonas, prita
riant orkestrui ir vargonams. Dainos turinį galima taip suglausti: 
"ant Monte Casino daug tūkstančių lenkų savo kraują praliejo, 
savo gyvybės neteko. Jų kraujas įsisunkė į žemę ir todėl tenai taip 
gausiai raudonos aguonos auga. Tai "lenkų kraujas žydi." 

Monte Casino...Tai buvo lenkų kariuomenės didelis triumfas, 
kuris tačiau jų tautos tragediją dar padidino. Bet apie pat| Monte 
Casino kiek vėliau. 

Kautynės dėl Londono 
1942 metai. Vokiečių karo vadovybė sumanė palaužti savo 

didžiausio priešo, anglų, moralę ir tuo būdu karo laimėjimą pri
artinti. Daug kartų vokiečių lėktuvai bombardavo Anglijos mies
tus, bet anglai kantriai kentėjo. Pagaliau Hitlerio įsakymu buvo 
organizuotas didelis lėktuvų puolimas, kuris turėjo nušluoti nuo 
žemės paviršiaus žymią Londono dalį. Atskrido labai daug vokie
čių lėktuvų, kurie sutiko iš anglų aviacijos nepaprastą pasiprie
šinimą. Tai buvo, vadinamos "kautynės dėl Londono." Žuvo daug 

vaistų siuntinius savo gimi- gugjų lėktuvų, o žinoma, ir lakūnų, bet žymiai daugiau žuvo vo-
nėms rytų Europoje. Kiti kiečių. Likusieji vokiečiai pasuko atgal į Vokietiją. Numatytas 
mano, kad Kanada ir JAV jjaningas Londono bombardavimas neįvyko. Daugiau panašūs 
žada jiems geresnę ateitį, masiniai Anglijos puolimai jau nebesikartojo, 
nei D .Britanija, arba, atvi-, Laimėtose "kautynėse dėl Londono" ypatingai pasižymėjo, 
rai kalbant, trokšta pasi- 3 0 9 a v į a c i j o s g r u p ė . Tai buvo lenkai. Ta grupė, nors pati daug 
traukti, kad jų nepasieKtų nilostolių turėjo, tačiau procentualiai vokiečiams daugiausia ža-
eventual rusų ivazija va* l o s paciare. Anglų vyriausybė, visuomenė, spauda, o ypač aviaci

jos vadovybė didelę pagarbą lenkams reiškė. Viešai buvo pripa
žinta, kad "kautynėse dėl Londono" didžiausį heroizmą parodė 
lenkų lakūnai. 

karų Europoje". 
Nevisi vienodi 

Pradžioje s v e timtaučių 
vartotą "laužytą" vokiečių 
kalbą pradeda užimti anglų 
kalba. 

Monte Casino 

1944 metais sąjungininkų kariuomenė sutriuškino vokiečius 
Afrikoje. Kova buvo perkelta į Italijos pusiasalį, kur vokiečių ir 

Jaučiamas žymus skirtu- italų kariuomenė rodė didelį pasipriešinimą. Kuomet frontas pri
mas tarp tų svetimtaučių, sirito iki daug šimtų metų skaitančio vienuolyno ant Monte Casi-
kurie čia įsileisti laikinai ir no, tai čia jis ir įstrigo. Nepadėjo nei galinga sąjungininkų avia-
nuolatiniam į s i k ū r i m u i cUa> n e i artilerija. Keli bandymai šturmu paimti ant augšto kal-
(EVW). Kai šie pastarieji n o stovintį vienuolyną, niekais nuėjo. Pagaliau sąjungininkų ka-
tauoo ir stengiasi įsievti na r*a* nustojo noro tą vienuolyną paimti. Jau buvo sumanyta pa
muš arba išemigruoti kitur l i k t i P r i e nenugalimo vienuolyno savo kariuomenės priedangą, o 
pirmieji siunčia pinigus į sa ^ a t i e m s s t u m t i Prieš<* t o l i a u ' B e t č i a k a r o vad°vybei kilo mintis 
vo kraštus ir stengiasi kuo Pavesti Monte Casino paėmimą lenkams. 

. .v v . , . j . Reik pasakyti, kad prasidėjus karui tarp vokiečių ir rusų, 
.*į T • ir lVi ' ^ Maskvą pas Staliną buvo nuskridęs lenkų egzilinės vyriausybės 

nesidomi nei anglų kalba, j g a l y a g e n e r o l a s Sikorskis, kuriam pasiūlius ir sąjungininkų dip-
nei britų gyvenimo būdu. ^ ^ lomatams paspaudus, Stalinas sutiko išleisti visus lenkų karius-

parbdaviai n ė r a nda zo- j belaisvius. Iš jų turėjo susidaryti kovai su vokiečiais lenkų ka-
Kai, buvo įsileista 200.000 ^ ^ 1 ^ N a r n a i čoa. jie daugumoje buvo rusų išžudyti (Katinas). Per Persiją ir Siri-

žas skaičius EVW (Europe-
an V o l u nteer Workers), 
lengva buvo parūpinti dar
bą jauniems ir disciplinuo
t i e m s žmonėms. Sunkiau 
buvo su vyresnio amžiaus 
žmonėmis. Tačiau ir jie, su 
tikdami dirbti fizinį darbą, 
"savo padėtį priėmė, paly
ginti, kantriai". 

Nesunku buvo su EVW: 
šios kategorijos žmonės bu
vo rūpestingai parenkami 
Vokietijoje ir Austrijoje ir 
iš karto nukreipti į numaty 

Jaunimo konferencijos ini-1 tus darbus, 
ciatoriai skelbė pagrindinius de 

dzių begi rdami sve t imtauč ių j i juomenės daliniai. Kareivių buvo daug, o karininkų maža, nes 
darbštumą. National Coal 

buvusiu lenku kanu ir nemai ^ . • . 
*„_ *:*•,.„ i n n » / ^ . - ,« i Board ypatingai yra jais su-, j ą buvę belaisviai pasiekė Egiptą, kur anglų karo vadovybės ži-

sižavėjęs; ypačiai jų gabu- j nioje, buvo sutvertas atskiras lenkų korpas, generolo Anderso 
mu ir* punktualumu. Britų ! \ ado vau jamas. 
geležinkeliai, p r i ė m ę 300 ' Dabar grįžkime prie Monte Cacino. Sąjungininkų fronto va-
EVW, pabrėžia jų darbingu das iššaukė į savo štabą lenkų generolą Andersą ir pavedė jam 
mą, o statybos prof. sąjun- paimti Monte Casino vienuolyną tvirtovę. 
ga svetimtaučius vadina "gei 
rais, gabiais darbininkais"., fcime-
Lancashire tekstilės fabrikų 
savininkai tvirtina, kad ke
liant produkciją, svetimša
liai darbininkai yra būtiny
bė. 

Klausau! — atsakė jam Andrės. — Įsakysite — paim-

mokratybės principus. 
"Mes tikime, kad Amerika 

gimė būti laisva ir savo pa
vyzdžiu ir įtaka skleisti laisvės 
idėjas j viso pasaulio kraštus. 
Mums piliečių laisvė yra už vis
ką brangiausia. Laisvės gyveni
me negali būti kompromisų, 

nė susilpnėjimų; kai kyla grės
mė ir pažeidimas — mes ka
riausim, kaip ir visada kariavo
me. 

Geras elgesys 
Pradžioje buvo bijomasi 

negeistinos svetimtaučių įta 
kos ypačiai ten, kur jų dau
giau susiburdavo. 

Šiandien "tokių sunkumų 

Su savo štabo karininkais generolas Anders padarė žvalgy
bą. Bus daug aukų. Ką daryti ? Bet įsakymas gautas ir reik jį iš
pildyti. 

Lenkai puolė vokiečius. Keli tūkstančiai lenkų prie Monte 
Casino savo gyvenimą ir vargus užbaigė. Užmuštais ir sužeistais 
visas kalnas buvo tirštai nukluotas, gi likusieji tą, kaip atrodė, 
nenugalimą tvirtovę paėmė. Generolas Andersas neteko beveik 

Labai nepalankiai svetim- pusės savo karių. Sąjungininkų karo vadovybė, jų vyriausybės ir 
saliams vaizduojasi ateities j spauda vėl nesigailėjo gražių žodžių lenkų kariuomenės drąsą pa

brėžti ir pagerbti. 

Perspektyvos 

perspektyvos, turint galvoje 
geresnį darbą. 

•'Times" nuomone, šalia 
aprūpinimo butais, didžiau
sia problema yra susirūpin
ti svetimšalių avansu. Jei
gu tuo atžvilgiu niekas ne-

Pergales paradas 
Pasibaigė karas. 1946 ar 47 metais sumanė anglai savo per

galę tinkamai atšvęsti. Pradėjo ruoštis prie galingo pergalės pa-
įado Londone. Tame parade turėjo dalyvauti visų sąjungininkų 
kariuomenės daliniai. Besiruošant paradui kilo klausymas: kaip 
bus su lenkų kariuomene. Dalykas tame, kad tuo laiku buvo dvi 

retai pasitaiko. Gandai apie , pasikeis, tai "daugelis ge- l e n k ų v y r i a u s y b ė s : v i ena Londone, kuriai priklausė 309 aviacijos 
svetimtaučių darbininkų kri riaušių svetimšalių darbinin g r u p § i r g e n e r o l o Anderso kariuomenės likučiai, kita gi vyriau-
minalinį ir nemoralų nusitei 
kimaj yra absurdiškai perdė
ti... Daug svetimtaučių čia 

kų... pasiryš trijų, keturių svkg Varšuvoje, komunistinė. Pastaroji turėjo savo kariuomenę, 
metų bėgyje pamesti dabar 
tinį — taip svarbų — dar 

"Šiandien, mes amerikiečiai ™»t™ k * . k a i k"rie su ang- ' bą,, o gal net ir patį šį kraš-
esame liudininkai kaip masės 
bejėgių žmonių terorizmo ar 

laitėmis; daugelis susikūrė . tą 
nuosavus šeimos židinius". 

Tačiau ligi šiol, dalis sve deportacijų priemonėmis yra L . A 
parblokšti ir kankinami kon- timtaučių dar nėra nusisto 
centracijų stovyklose ir darbo 
batalionuose. Būdami saugūs 
savo turtu ir savo paveldėjimu, 
mes stebėjome fašistų ir komu
nistų totalizmo skaudžius bru
talumus. 

"Brangindami savo laisvę, 
mes norime, kad ji būtų palai
kyta ir laimėta visur kitur. 

"Kadangi likimas pavedė lais 
vojo pasaulio vadovybę Jungti
nėms Valstybėms ir kadangi 
yra tokių, kurie siekia pažeisti 

vejusi. Priežastys, pagal tą 
lrikraštį, yra tokios: 

"Kai kurie nuolat gaivina 
viltis grįžti į tėvynę, viltis, būti svetimšaliais, o tampa 

britų darbininkų mases sukuri rečiau pasitaiko tarp 
EVW, nors daug kas jų ra- |dėtine ir vertinga dalimi. 
šo ir siunčia d r a b u ž i ų ir 

Vokiečiai Tarpt. Darbo 
organizacijoje diktatūrai prigavingaįs 'taikos' 

šūkiais, mes, Amerikos jauni
mas, didžiuojamės skelbdami, 
kad visi girdėtų, ką reiškia 
mums laisvė". 

Taigi, kaip matote, Amerikos 
mūsų veiksmų motyvus ir dir-1 jaunimo konferencija yra svar
ba, kad apgautų ir sumaišytų bi ir verta paramos. Pakarto-
pasaulio žmones pridengti ko- jame, ji bus birželio 23 ir 24 
munistų gigantišką planą pa- d.d., The Henry Hudson Hotel, 
šaulio dominacijai, terorui irlNew Yorke. 

kuri sąjungininkų naudai nei vieno šūvio nebuvo išleidusi. Kurią 
gi kariuomenę kviesti pas save, kaip garbingus svečius? 

Anglų karo vadovybei šis klausimas buvo aiškus: kviesti tą 
lenkų kariuomenę, kuri tiek daug kraujo praliejo ir kuri į ruo-

Nors emigrantai raginami Mamą švęsti pergalę savo didelį įnašą įdėjo. Ši nuomonė, beabejo, 
palaikyti savo tautinę kultu būtų ir laimėjusi, jei neįsikištų užsienio reikalų ministerija, ku
rą, tačiau "asimiliacijos pro rios atstovai pareiškė: 
cesas Ifuolat vyksta". I — Del kvietimo Londono lenkų vyriausybės kariuomenės di-

Baigiant "Times" pabrė- ^eU nepasitenkinimą pareiškė "pats" Stalinas. Jei ta kariuome-
žia, kad ateiviai jau nustoja n® dalyvaus parade, tai nei Sovietai, nei jų draugingos valsty

bės savo dalinių nesiųs. 
Politikai laimėjo. Į pergalės paradą buvo pakviesta komunis

tinės Lenkijos kariuomenė su komunistiniu generolu Žimirskiu 
priešaky. 

Bolševikai visuomet lieka bolševikais. Nuo savo principų jie 
nei žingsnio nenutolsta. Savo tikslą dėl lenkų kariuomenės kvie
timo pasiekė ir apsidžiaugė. Į "pergalės paradą" nei patys savo 

kad Voldet iS^M^tetaTrtap kariuomenės neprisiuntė, nei Varšuvos lenkams tą padaryti ne
leido. 

Atėjo "pergalės parado" diena. Ir kariškių, ir politikų kon
fūzas buvo didelis: sovietai, juos apgavo ir aiškiai iš anglų pasi
tyčiojo. O čia dar nesmagu su tuo Andersu... Ir išėjo iš numatyto 
milžiniško ir džiaugsmingo "pergalės parado", kas tai labai pa
našu į laidotuves. 

Kuomet paraduojančios sąjungininkų kariuomenės daliniai 

tautinės Darbo Organizacijos na 
rius. Dabar joje atstovaujami 64 
kraštai. 

Slaptos derybos 
VVashingtone? 

Svarbus karinis Sov. Rusijos pa 
t%ZjS^D*C%&£% fJo Lo^one j parado aikft*. tuo pat laiku lygiagretėmis gatvė 
ryboms. ' (Nukelta į 4 pusL) 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILIJNOIS Ketvirtadienifi, birželis 21, 1951 

1258 So. St. Louis A ve.. Chicago 28. II!.. Tel. CK. 7-2002 

Ateitininkų raštas Pijui XII 
Ateitininkų Federacijos Vy- Vac. Rocevičius — Ateitininkų 

riausioji Valdyba per savo nuo- Federacijos Vyriausios Valdy-
latinį atstovą Vatikanui ir Ita- bos nariai. 
lijai prof. Z. Ivinskį, Jo Eks
celencijai vysk. P. Bučiui-tar
pininkaujant, įteikė* Vatikanui 
sekant) raštą: 
Jūsų Šventenybe, 

XX amžiaus pradžioje iš rytų 
į vakarų Europą plaukiant abe
jingumą ugdančiam ir visa 
niekinančiam nihilizmui popie
žius Pijus X-sis paskelbė pa
sauliui šūkj "Visa atnaujinti 
Kristuje". 

Lietuvių tauta buvo arčiau
siai prie Rusijos ir jos katali
kybei nihilizmas grasė* visu sa
vo didumu. Puikiai tai suprato 
lietuvių tautos idealistinių sie- į 
kimų jaunimas, kuris 1911 me
tais susibūrė \ "Ateities" or
ganizaciją su aiškiu obalsiu 
"Visa atnaujinti Kristuje" — 
sudaryti nepralaužiamą pylimą 
prieš naujus rytų idėjų vande
nis. Jaunimas drąsiai stojo i 
šią naują organizaciją ir ryž
tingai nešė Kristaus mokslą }r 
gyvenimą. 

Kovoje jaunuoliai subrendo ir 
išaugo Nepriklausomos Lietu
vos katalikiškojo gyvenimo va
dais, kurie nenulenke galvų 
smurtui ir pataikavimui. Ateiti 
ninkus visą laiką randame Ka
talikiškosios Akcijos veikėjų 
pirmose eilėse. Per keliolika me 
tų ateitininkija iš negausaus bū 
relio išaugo i keliasdešimt tūks
tančių narių turinčią organiza
ciją, kuri apėmė gimnazijos 
moksleivius, universi teto stu
den tus ir augštuosius mokslus 
baigusius akademikus. 

Tačiau gražus ateitininkijos 
darbai negavo pilnai suklestėti, 

Raštas buvo įteiktas lietuvių 
ir anglų kalbomis. 

Pijus XII laimina 
ateitininkus 

Clevelando vyskupas E. F. 
Hoban, per vietos ateitininkų 
dvasios vadą kun. dr. K. Šir
vaiti birželio 11 d. pranešė apie 
gautą iš šv. Sosto raštą, ku
riuo Pijus XII suteikia specia
lų palaiminimą ateitininkų va
dams ir nariams, sulaukusiems 
40 m. organizuoto veikimo su
kakties. 

Ta proga vysk. Hoban pri
jungė ir savo sveikinimus, lin
kėdamas, kad ateitininkai sau
gotų ir ugdytų augštąsias krikš 
čionybės tradicijas lietuvių tau
toje. 

U VAIGO TREMTINIAI VOKIETIJOJE 
M. TfiVAINIS 

Mūsų bendradarbis Vokietijoje 

Pažiūrėkime arčiau, kaip DM 0,90, 4) £0 sv. malkų 
pragyvena 4 asmenų šeima, DM. 1,70, 5) 2 ltr. žibalo vi-
susidedanti iš vyro, žmonos rimui DM. 1,10, 6) Skalb. 
ir dviejų vaikučių iki 16 mt. milt. ir muilo DM. 1,07, 7) 
amžiaus. Parsinešęs iš "Ar- Mėsos jnutienos 4 sv. DM. 
beitsamto" į darbo tarny- 8,80, 8) Bulvių 35 sv. DM. 
bos) šiandien gautąją paš?^ 1,76, 9) Pienas 8 ltr.; a 34 
pą vyras pasiėmė didelį po- pi. DM. 2,72, 10) Cukraus 
pierio lapą ir pradėjo dary- 2 sv. DM. 1,20, 11) Duonos 
ti savaitinę savo pajamų-iš- 21 sv. a 31 pf. DM. 6,51, 12) 
laidų sąmritą. Ilgai suko gal- Riebalų-sviesto 3 s v. DM. 
vą, vienas skaitlines braukė, 8,82, 13) Miltų 3 sv. DM. 
kitas rašė, pajieškojo kiše- 1,20, 14) Kt. išlaidems lie-

GRĮŽO Iš FRONTO 

.,&&&%** 

nėse tabako trupinių, bet jų 
neradęs, toliau rašė, braukė, 
skaičiavo ir niekaip negulė
jo įtalpinti nepaprastas ir 
dideles šios savaitės išali-

ka DM. 0,02. Viso išlaidų: 
DM. 39,30. 

Keletą kartų ji atydžiai 
perskaitė, ypatingai tas vie
tas, kuriose nurodyta kiek 

Kviečiame į stovyklą 
Kur: žavingoj vasarvietėj 

VVatervliet, Michigan, jaukia
me Wigwam viešbutyje, ant 
Paw Paw ežero kranto. 

Kada: Nuo birželio mėn. 23 
d. iki 30 dienos. 

Išvykstame: Šeštadienį, bir
želio mėn. 23 dieną 11 vai. 
prieš piet iš Marąuette parko 
bažnyčios kiemo (6812 S. Wash 
tenaw Ave.). 

Sąlygos: Mus globos nuošir
džios ir patyrusios lietuvės šei
mininkės. Mokestis savaitei už 
butą ir maistą dirbantiems 18 
dol., moksleiviams — 15 dol. 

Pasiimti: Savaitei baltinių, iš 
eiginius ir sportinius drabužius, 
kas turi, sporto įrankius (svie-

das, būtent: už puspadžius ir kokio maisto ji gali pirk-
dukros bateliams — MD. 7; ti šią savaitę visai šeimai, 
už jo paties plaukų kirpimą! nubraukė nuo kaktos šaltą 
— MD 1, ir už pašto ženklą I prakaitą, atsargiai lyg stik-
laiškui seseriai į Ameriką lą paėmė tuos pinigus, su-
— DM 0.90. ; vyniojo ir padėjo po pagal-

Galų gale nusprendė šių ve. Liudiai tarė: 
išlaidų į sąmatą visai ne- —Mėginsim išsiversti šią 
įtraukti. Reikės mėginti šią I savaitę be mėsos ir galėsime 
savaitę atsisakyti r.uo mėsos i užmeketi už puspadžius, 
valgymo ir pirkimo visai j Kad tik maisto kainos vel 

Col. John Meyer, pilotas, tik ką 
grįžo iš Korėjos karo laukoj kur 
jis numušė priešo du sprausmi-
nius lėktuvus, šalia sėdi jo žmo
na. (INS) 

šeimai ir, jei tas pavyks, sa
vaites gale turės susitaupę 
beveik pilną reikiamą pinigų 
sumą. Jis perrašė dar kartą 
švariai ir pastūmė žmonai 
sąmatą ir pMbntn. Dreban
čiom rankom" ji p-kėlė lapą 
prie veido r~ *<m ir pradėjo 
iš lėto skaityti: 

Savaitino są:hata 
Pajamų-išlaidų sąmata ke

turiems asmenims, 7 die
noms: 

Pajamos: 1) Pašalpa iš 
"Arbeitsamto" 1 savaitei 
DM 39,30. Viso pajamų: 
DM. 39,30. 

I š l a i d o s : 1) K a m b a r y s 

nepakiltų. Juk laikraštyje 
rašė, kad už pieną reikės 
mokėti greitai jau po 42 
pfenigius už litrą. Gal kitą 
savaitę neturėsim tokių di
delių išlaidų, tai stipriau \ 
pavalgysim. O gal tuo tarpu 
jau gausime iš Chicagos se
sers siuntinėlį!? 

Po paskutinių žodžių visų 
veidai nušvito ir buvo pa
miršti šiam momentui visi 
vargai ir ričdatekliai. 

Ten, kur visų viltys 

Panašios nuotaikos jr 
pasikalbėjimai viešpatauja 
kiekviename kambaryje ir 
kiekviename šios stovyklos 

muzikes garsai, ten vienoje 
aikštėje jauni sportininkai 
žaidžia mūsų visų taip mė
giamą krepšinį, o kitoje — 
mergaitės treniruojasi ora-
svydžio rungtynėms, ten 
šventadieniais Lietuvos him
no garsams lydint palengva 
kyla į aukšto stiebo viršūnę 
mūsų trispalvė, ten kiekvie
ną darbo dieną girdisi 
skambutis, kurį išgirdę sku
ba, bėga laiptais aukštyn 
būriai lietuviško jaunimo, 
ten viešpatauja grynai lie
tuviška ir skaidri darbo 
nuotaika, į ten nukreiptas 
visos stovyklos, o gal ir vi
so pasaulio lietuvių dėme
sys. Tame bloke įsikūrusi 
vienintelė visame pasaulyje 
lietuvių gimnazija, pavadin
ta: Lietuvių Vasairo 16 
Gin~<nazija Diepholze. 

DM. 2,20, 2) Elektros švie-| blcke, išskyrus septintąjį 
sa (už 4 vai. į dieną) DM Į bloką. Ter. girdisi lietuvių 
1,30, 3) 25 sv. kokso kurui liaudies dainos, ten skairba 

i dini, raketę ir t.t.),-maudymosi 
nes žiaurūs okupantai nuo pat j k o ? t m m ą i r k i t u 8 i k a s d i e n v a r . 
savo pirmos atėjimo dienos nu- t o j a m u g reikmenis. 

Dėmesio svečiams! 
lauksim lankytojų 

kreipė savo gruoboniškus na
gus j katalikiškojo gyvenimo 
vadus — ateitininkija. Daugelis 
ateitininkų savo išpažįstamas 
idėjas patvirtino kankinio mir
timi tolimajam Sibire ar na
cių koncentracijos stovyklose. 

Su kilniu pasididžiavimu mes 
jaučiame reikalą paminėti, kad 
mūsų brolių ir sesių likusių 
Lietuvoje už Geležinės Uždan
gos kova už tėvynės laisvę ir 
savo tikėjimą yra viena iš ryš
kių herojinių epochų ateitinin
kijos gyvenime. 

Likučiai karo audrų išblaš
kyti po platųjį pasaulį vel su
sibūrė } darnią ateitininkijos 
šeimą ir šiandien mini savo or
ganizacijos gyvavimo 40 metų 
jubiliejų. Ateitininkijos uždą-. 
viniai dar labiau padidėja, nes j 
be palaikymo visuose lietuviuo
se vilties, jieškojimo priemonių 
išlaikyti skaidrias sielas nuo 
kasdienybės ir rutinos dulkių 
dar reikalinga ginti ir ugdyti 
tautinę lietuvišką sąmonę ir kul 
turą labai nepalankiose emigra
cinėse sąlygose ir jsijungti į są
jūdį skelbiant, kad tik Kristaus 
atneštoji taika yra tikroji. 

40 metų jubiliejaus proga su 
klupę prie Jūsų tėviškų kojų 
prašome ganytojiško palaimini
mo visai ateitininkijai, kaip ko
vojantiems ir kiančiantiems a-
napus Geležinės Uždangos, taip 
lygiai visiems išsiblaškiusiems 
po platųjį pasaulį. 

Jums sūnišką ištikimybę reiš 
kianti visos ateitininkijos var
du Ateitininkų Federacijos Vy
riausioji Valdyba. 

Raštą pasirašė: dr. Ad. Da
rnusis — Ateitininkų Federaci
jos Vadas, Pr. Joga — Atei
tininkų Federacijos Vyriausios 
Valdybos Reikalų Vedėjas, S t 
Barzdukas, S. LaniauBkas ir| 

Raudonos aguonos ant Monte Casino 
l (Atkelta iš 3 pusi.) 

Mielai mis žygiavo kokia tai keista procesija: kariai rikiuotėje, bet be 
svečių, ginklų, nuleidę galvas, be orkestro arba kariškų dainų. Tai buvo 

:>> 

lenkai-kariai. Pilnoje tyloje, labai lėtu žingsniu ne5ė jie vainikus j 
ant kapų tų savo brolių, kurie savo galvas paguldė "kautynėse dčl! 
Londono" 

"Mauras savo darbą padare, Mauras gali sau eiti 
Praėjo dar metai. Anderso kariuomenės likučiai buvo išbars-

"..' ,.o - j , "Wie- tyti po Vakarų Europą. Pradžioje gyveno atskirom nedidelėm vie-
poros my įų ~ i netom su savo vadais ir ginklais. Vėliau, sovietams spaudžiant, iš 

Hotel sukti vel kairėn... • , 1 • j - * - - u u 1 1 • «.; 
. . M ių buvo atimti ginklai ir savo padėtimi jie buvo beveik prilyginti 

«* mes jūsų lauksim. No- J k a m g 
tieji važiuoti autobusu Grey- Į F ^LZ 

Savom susiekimo priemonėm 
važiuoti 12-tuoju keliu per Ga-
ry, Indiana, Michigan City, St. 
Joseph iki VVatervliet. Cia pa
sukti kairėn 140 M keliu ir už 

wam 
ir čia 
rinticji v»*i«wLi — ™ — - -"Y Į Anglų vyriausybė turėjo galvosūkį, ką su buvusiais lenkų 
hound prašome pasiteirauti u- k a r i a i g ^ ^ D a f e a r ..Q .^ a n g l a m s y i s a i n e r e i k a l i n g i f 0 k a d į 
nion Bus Depot 1157 So. Wa- k a d a i s e j i e a n g l ų k a H ų v i e t o j e s a v o kraują liejo, tai maža kas1 

bash St. teler. WA 2-/AM) ar k a ( j a bUVo... g ^ vj s gj anglų vyriausybė pajuto mažą sąžinės grau-
pietinėj daly Chicagos (7834 b.; žįmą j r nutarė pritaikinti buvusius lenkų karius ramiam gyveni-
Stony Island), telef. RlLgent muįt duoti galimybę kiekvienam lenkui pačiam sau duoną uždirbti. 
4-7410. Autobusai vyksta prieš 

. 1 Jie buvo sutraukti į Angliją, kur kiekvienas neva galės pasi-
pte ir P^_|^ * ^ vadovybe" r i n k t i d a r b ą p a g a l s a v o s v e i k a t j*' specialybę ir sugebėjimus. ( 

^ ' Nemaža lenkų dalis savo tėvynėje buvo angliakasiais. Sa-j 
vaime aišku, kad jie panorėjo ir Anglijoje savo požeminius ga-' 
bumus parodyti, bet tas jiems nepavyko. Angliakasių unija į savo 
tarpą juos priimti nesutiko! Mat, angliakasiai gerai atlyginami, 
kas svetimtaučiams būtų "perriebu". Panašiai pasielgė su dak- j 
t arais, inžineriais ir kitais kvalifikuotais darbininkais. Ir vis tas 
buvo daroma "darbo partijai" šalį valdant. 

Lenkų tautos tragedija 
Dar jaunas būdamas turėjau gerą draugą lenką. Savo tautą 

apibūdindamas jis sakė, kad lenkai turi savyje daug don-kichotiš-
kumo. Kaip tas senovės riteris Don-Kichotas, jie drąsiai lenda į 
pavojų kur reikia, bet dažniausia, kur visai nereikia. Ir kaip tam 
Don-Kichotui kliūdavo^uo vėjo malūnų, avinų bandos, taip kliū
va ir lenkams. 

Mano draugo — lenko savo tautos apibūdinimas buvo tik per 
pusę teisingas. Ispanų Don-Kichotas buvo "riteris be baimės ir 
priekaištų", lenkų gi tautą galima pavadinti "riteriais be bai
mės, bet su dideliais priekaištais." Jų laisvės troškimas visai su 

Nutarė 
Chicagos ateitininkų sendrau 

gių, studentų ir moksleivių 
bendrame posėdyje buvo nutar
ta šį rudenj atšvęsti 40 metų 
ateitininkijos gyvavimo jubilie
jų. Tam tikslui sudarytas ko
mitetas. 

Nauja vaidyba 

Chicagos ateitininkų sendrau 
gių naują valdybą sudaro pirm. 
J. Kavaliūnas, vicepirm. kun. 

Pas šachmatininkus 
Tautvaiša lygtom su Nedved. 

Š i u o k a r t C h i c a g o s p i r m e n y b ė s e 
Tautvaiša turėjo kietą kovą su 
Nedved. Partija baigėsi lygiomis. 
Chicagos meisteris Poschel laimė
jo. 

Dabar pirmenybių padėtis to-
k'a: 1. P. Tautvaiša 15-2, 2. Pos
chel 14 ' - -2 ' - . 

Kas bit; Chicagos 1951 m. meis
teris. Chicagos šachmatų pirmeny
bės, kuriose kovoja 20 rinktinių 
Chicagos žaidėjų, artėja prie pa
baigom. Pryšaky visų eina mūsų 
meisteris Povilas Tautvaiša, o jo 
jkandin, vos pustašk u atsilikęs, 
Chicagos meisteris Poschel. Kiti 
gerokai atkritę. Jau sužaista 17 
ratų, beliko tik 2. 

Tautvaiša šiose pirmenybėse ko
voja pasigėrėtinai ir panašu, kad 
ištvers iki galo, pasiekdamas vie
no didžia u>ių laimėjimų — sau ir 
lietuviams — tapdamas Chicagos 
šachmatų meisteriu. 

Chicagos lietuviai šachmatinin
kai perloš mo rungtynėse su Hyde 
Park pralaimėjo ir tuo būdu liko 
trečioje vietoje savo grupėje. 

Žaidė: Tautvaiša (lygiom su 
Pizzi), Antanaitis, J. Kaunas, Kar-
puška, Zujus, K. Kaunas. 

Europos pirmenybes: 1. Gligorič 
11-3, 2. Unzicker 10, Matanovič 
9 &, Prins 9'4, (Jolombek 9, Pire 
8'4, Bogoliubov 8. 

Madriflo turnyras: 1. Prins 

dr. A. Juška, sekretorius adv. 
A. Repšys, iždininkas Manelie-' r.rantamas ir gerbtinas, bet kad tą laisvę jie pripažįsta tik sau 
ne ir valdybos narys kultūros , Lietuvių, baltgudžių ir ukrainiečių laisvės daugelis jų nepripažjs-

Kodėl JAV ptralaimSio Kiniją 
Neseniai iš spaudos išėjo 

Fredos Utley knyga „The 
China Story". Autore turi 
daug informacijų, nes 1938 
metais ji buvo britų laikraš
čių korespondente Kinijoje, 
be to — ji pati ankščiau yra 
buvusi komuniste, taigi pa
žįsta jiems artimus žmones 
ir jų veikimą. 

Šiame veikale ji pabrėžia, 
kad Kinijos likimą daug nu
lėmė balsas įvairių raudonų
jų patarėjų, įsistiprinusių 
augštose Washingtono parei 
gavietėse. 

Įrodymui ji patiekia fak
tus. Pavzdžiui: kinų patrio
tai naudojo šautuvus, ku
riems tiko vokiškieji šovi
niai. Po Vokietijos kapitu
liavimo kilo s u m a n y m a s 
Chiang Kai-sheko vyrus ap-

| rūpinti Vokietijoje rastais 
ginklais. Tą mintį rėmė gen. 
Wedemeyer ir patvirtino 
jungtinio kariuomenės štabo 
vadovybė. 

Tikrai, ginklų krovinys bu 
vo išsiųstas iš Vokietijos 
uosto, tačiau pakeliui buvo 
sustabdytas p r ezidentūrai 
artimo pareigūno Lauchlin 
Currie ir... ilgainiui tie Vo
kietijoje surasti ginklai nu
ėjo į rytų zoną, į sovietų 
rankas. 

Tokių augštų JAV parei-

(Oln.) 12M.-4M*, Pilnik (Arg.), 
H. Steincr (JAV), Dr. Bernstein 
(Prnz.) po lli/o. 

New Yorko turnyre pirmuoju 
eina Reshev.sky 7l/2, Euwe, Evans, 
Najdorf po 6, HGrowitz 5%, Fine 
Byrne po 5. Viso 12 dalyvių. 

AngeJo Sandrui, prieš kurį ne
senai laimėjo Tautvaiša, buvo nu
vykęs į Trans-Mississippi open 
pirmenybes, kuriose paeme 2-rą 
vietą su 5-1 tš. 

reikalams Maldeikis. ta. . 

Pranešimas 
Šį penktadienį, birželio 22 d. 7 1 

Raudonos aguonos ant Monte Casino lai primena lenkams, 
kad laikas jiems blaiviau į gyvenimą žiūrėti, nelieti savo kraują 
beprasmiškai, nes jo jau ir taip daug ištekėjo. Jei kraujas turi 

i š l e i s tuves į k a r i u o m e n e . 
Visi jo bičiuliai prašomi daly

vauti. 

v. vak. Tremtinių namuose, įvyks t ijetis, tai to liejimo tikslas turi būti visai aiškus ir rezultatai ne 
mūsų mielo idėjos draugo V. šilo; a b e j o l m i K a r o l a u k e pralietas kraujas ir įgyta garbė politikams 

yra dar menkas argumentas. Karo lauko veiksmai, nors Ir gar
bingiausi, greit užsimiršta, o pralieto kraujo jau nebegrąžinsi, tik 
jo vietoje raudonos aguonos žydės... 

Netolimoje ateityje numatau daug "kautynių dėl Londonu" 
ir "Monte Casinų". Būtų labai sveika, jei tų kautynių talkininkai 
išsiderėtų sau tinkamą vietą ir "Pergalės Parade"... x 

Doleris, tai sidabrine ostija, 
kuri turi netikrą gyvąjj dievą. 

de Bonnefon 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENftJUSIŲ • 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tl į kurie kenčia nuo SUNŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
nesali ramiai sgdeti ir naktimis 
miegoti, nea jų uŽsisenSjusios žaiz-
doH niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą nicžgjimą ir skaudėjimą senų at
viri! ir skaudžių žaizdų, uždSkite 
LECKJLO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-
tj. Vartokite jas taipgi nuo skau
džia nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su-
stalido džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
• Hlo.s. Jos yra geros gyduolės nuo 

visų išviršinių odoa 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
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-
vvaukee, a r b a at
siųskite money or-

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St., Cicero 50, 111. 

\ 
v 

gūnų, kurie pasitarnavo so
vietams, Utley savo knygoje 
sumini visą eilę: Valstybes 
departamente buvo J. Da-
vies, J. Stevvart Service, J. 
C. Vincent, R. P. Ludden; 
tarp tos rūšies pareigūnų 
Utley išvardija ir gen. Stil-
well, L. Currie, O. Lattimo-
re, Ph. Jessup, D. Rusk, De
an Acheson. 

Achesonas paskelbė, kad 
kinų patriotams pagalbos bu 
vo suteikta dviejų biiionų 
dolerių sumoje, tačiau patik 
rinusi tas žinias Utley at
randa, kad ta pagalba tesie
kė 360 milionų (apie 6 kar
tus mažiau). Ir tai — kaiku 
rie dalykai kinų patriotams 
buvo parduodami ypatingai 
augšta kaina. Pavyzdžiui, 
bazukų kaina buvo $36,25. 
Kaikuriuose kraštuose jos 
buvo parduodamos net už 
$3,65, o kinų patriotai už 
jas turėjo mokėti po $162. 
Šautuvai kaikur parduoti po 
$5.10, kinams — po $51. 

Kas reikalingiausia 
"Amerikos Balsui" 

girdei! 
Amerikos mokslininkai, paga

liau, ištobulino kišeninio dydžio 
radijo imtuvą. Jo gamyba atsieis 
vos 5 dol. Tokie radijo imtuvai bū 
tų galima paskleisti už geležines 
sienos, kad pavergtieji galėtų 
klausytis ,,Amerikos Balso" lietu
vių ir kitomis kalbomis. 

Švedijos gyventojai 
Sausio 1 d. Švedija turėjo 

7,046,920 gyventojų. Iš jų 
3,700,000 gyvena ūkiuose, o 
3,300,000 miestuose ir mies
teliuose. 

^ : 

MAK1ANAPOLIO AUKŠTESNIOJI MOKYKLA 
Berniukams " 

THOMPSON, CONNECTICUT 

Pranešame lietuviškai visuomenei, kad Marianapolio Aukš
tesniąją Mokyklą veda Tėvai Marijonai lietuviškoje dvasioje ir 
aplinkoje. Prie mokyklos yra bendrabutis. Jon priimami ber
niukai baigusieji pradines mokyklos kursą. Mokykla valdžios 
pripažinta. 

Lietuviškos kilmes mokiniams daroma nuolaidos. 
Visais reikalais prašoma kreiptis į mokyklos raštvedį se

kančiu adresu: 

REGISTRAR 
MARIANAPOLIS PREPARATORY SCHOOL 
THOMPSON, CONNECTICUT 

J? 

Planingas Taupymas Visnomet I M a 
G e r o s D i v i d e n d u s ! 

Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas minėsi taupo nors tru
putį — lauo planingai 
Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savings 
moka gerus dividendus du kartu i metus. 
Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe
deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL 3 J L era 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. Ormok Rd • Ouco*o «, M. 

S«vlngt ftmrwi to $10,000 hy F.1LLC 

• 

• 
• 



•' • • 

4*' 

• • -

- » % 
• 

• . 

t • TT . 

Ketvirtadienis, birželis 21, 1951 DIENRAŠTIS DRAJGAS, CHICAGO, ILLINOIS rt 

LAISVOSIOS RUSIJOS RADIJAS 
:o pasklido 

žinia, kad iš antikomunisti
nių nlsų sudaryta organiza
cija "Nacionaliniai Solida-
ristai" pradėjo "Laisvosios 
Rusijos Radijo" transliaci
jas, skirtas Austrijoj ir ry
tų Vokietijoj esantiems ru
sų kariams. Ta paslaptinga 
kilnojama stotis, kaip ji pa
ti praneša, yra "kažkur Vo
kietijoj", Jos transliacijos 
buvo bandoma bolševikų su
trukdyti, bet nelengvai se
kasi, transliacijos tęsiamos. 

Dabar apie tą stotį paduo
da keletą smulkmenų vienas 
United Press koresponden
tas, kuris turėjo progos tą 
transliaciją stebėti. Jis rašo 
sekančiai: "Didelio sunkve
žimio vairuotojas užgesina 
mašinos šviesas ir važiuoja
me tamsoj. Kalnų gatve. Vis 
kylame augštyn, kur tai ne
toli rusų zonos sienos. Kai 
kas labai neapkenčia mūsų, 
o nelauktų svečių mes taip oras palankus ir bolševikų 
pat nenorėtume susitikti, — trukdymo stotis nesugebėjo 

ną ir be žodžių vikriai daro 
sujungimus, o tuo pat metu 
ižpakaly pasigirsta tylus 
radijo siųstuvo zvimbimas, 
kurį aptarnauja mašinos 
vairuotojas, anksčiau raudo
nojoj armijoj tą pat darbą" 
dirbęs Griška. Vladimir ima 
jukrofoną į rankas, o žvilg
snis nukrypsta į laikrodį. 21 
valandą vidurio Europos lai
ku pradeda pranešimą. "Cia 
Laisvosios Rusijos Radijo. 
Mirtis tyronams!" 

Po to seka sąjūdžio orga
nizacijos gerai paruoštas 
pranešimas apie laisvojo 
pasaulio pastangas, deda
mas komunizmo paklupdy-
mui. Ragina rusų karius ir 
gyventojus visais būdais 
priešintis ir ruoštis prie iš
silaisvinimo iš staliniškos 
diktatūros. Vel "Mirtis tyro 
nams!" ir puses valandos 
tos dienos programa baigta. 
Griška patenkintas, kad 

LTB apylinkes iniciatyva ren
gia birželio tragiškųjų dienų 
minėjimą š. m. birželio 24 d. 
5 vai. p. p. Waukegan Lietuvių 
Auditorijoj. Minėjimui rengia
masi jau keletas mėnesių. Pro
gramoje bus suvaidintas vaiz
delis "Ten kur Nemunas ban
guoja". Vaizdelyje pavaizduota 
1947-1949 metų lietuvių tragiš
ki išgyvenimai bolševikų oku
pacijoj ir žūtbūtine kova už 
Tėvynės išlaisvinimą. Muziki
nei daliai vadovauja muzikas 
Žylius. Išpildo parapijos lietu
vių choras. 

Iš Chicagos pakviestas buv. 
bolševikų politinis kalinys V. 
Šarūnas, kuris kalbės tema: 

I "Bolševizmas ir mūjsų parei-
Sudiev Lietuva man linksma je. 1950 Šventaisiais Metais, gos kovoje su juo". Bus pa-

/buvo i Kuraičiams teko laimė pasisvei demonstruoti nejudomais vaiz-

Rainių miškelio vaizdas j saloje, nebuvo veiklus per 
VVaukegan lietuvių kolonija 100 metų. Dabar jis pradėjo 

veikti. Buvo jaučiamas gana 

Dan ir Della Kuraičiai 

stiprus žemės drebėjimas. 
Tuo tarpu apylinkės žmonės 
dar nenukentėjo. 

"FRONT1ER ROOM" 
Cocktails - M i \ e d D n n k s - Liqueurs 

One of Chicago's Most Unique 
and Restful JDining Rooms 

DINNERS: Eve. till 10—Sun. 1 
io 10 P.M. — BUSINESSMEN'S 
LUNCH-SMORGASBORD, Served 
Daily 11:30 A.M. - 2 P.M. Satur-
day Special with Prime Ribs of 
Beef. — MIDNIGHT SNACKS: 
The Frontier Room »s available 
for private parties up to 100 per
sona. 

LANDA'S WALLER INN 
5(560 W. L A K E S T R E E T 

corner Waller Ave. 
OO. 1-6868 for reservations 

gyvent savo šalelėj". 

Tai anais laikais Lietuvos j au 
n imas dainuodavo apleisdamas 
savo mylimą kraštą . 

kinti ir kelis žodžius pakalbėti 
su dabart iniu Šv. Tėvu Pijum 
XII. 

paaiškina mašinos vairuoto
jas- ' i* Ai 

Dešinėje manęs sėdįs, bu
vęs baleto šokėjas, aiškina 
toliau: 

pereiti prie jų siunčiamų 
bangų trukdymo. Nuėmę an
teną, Griška su Vladimiru 
šypsodamiesi pasakoja kaip 
jie patys kartais trukdo: jie 

1913 meta is D. Kurai t is , pa
likęs savo mylimą Lietuvą, a t -

vieno rusų kariško siųstuvo 
—Komunistai turi uždavi- bangomis, jo programos per-

nį mus "išjungti". Mes abu! traukos metu, duoda trum-
esame jų juodojoj knygoj, pus pranešimus bei atsišau-
labai aiškiai įrašyti, š i ma- kimus. f $ ( 
šina su joj įmontuotu radi- —Mes turim vėl keisti sa-
jt> siųstuvu priklauso sąjū- vo siuntimo vietą, — išva-
džiui, kovojančiam prieš ko- žiuojant pasakoja Griška. — 
muniBtus. Jie gali išaiškinti mūsų sto-

Staiga mašina sumažina vėjimo vietą. Neseniai, il-
greitį, pasuka į kairėj pusėj Į giau ta pat vieta besinaudo-
esantį keliuką ir po kelių ję, vieną vakarą tik spėjom 
minučių įvažiuojame į lauko | nuimti anteną ir įvažiuoti į 
akmenyną. Čia per keletą j kelią, kur pamatėm prava-
minučių abu rusai ištiesia žiuojant dvi mašinas su jieš-
tarp dviejų sausų medžių 40 kojimo antenomis. Tačiau jų 
metrų ilg. anteną. Vladimir, jieškojimas iki šiol dar. bu-
buvęs šokėjas, grįžta į kabi- vo veltui. — Š. P. 

Dabar Kuraičiai pasiruošę a t 
likti jdomią kelionę, kuri prasi
dės birželio 22 d., kada jie sės 
i laivą "Queen El izabeth" ir 

keliavo laimės j ieskoti ir j is ją l a
r

u k g E u r o p o n . E u r o p o j e a p -
rado dideliame lietuvių susibū- l a n k y g 1 3 . 0 g n e p r i k l a u s o r a ų s o_ 
r imo cent re — Chicagoje. J i
sai tą laimės miestą ir Ame
riką j au palieka keliolika kar tų , 
ap lankydamas įdomesnes pašau 
lio vietas. 

stmes. Tik labai jiems yra skau 
du, kad negalės aplankyti Lie
tuvos sostinės Vilniaus, kuris 
yra pavergtas, kaip ir visa 
Lietuva. Dan Kuraitis seka da-

Tarpe kitų aplankytų vietų, bartinę jdomią pasaulio politi-
Kuraičiai du kartu yra buvę (nę eigą ir turi viltį dar sugrįžti 
Romoje ir abu kartu aplankė j į išvaduotą Vilnių, nes gražu-
Šv. Tėvą. 1938 metais Šv. Tėvą' sis Lietuvių posakis sako: "Be 
Pijų XI aplankė viešoje audien- vilties nėra išganymo", 
cijoje jo Gondolfo vasarnamy-' Bon voyage Kuraičiams. 

DIPLOMATU BAŽNYTINĖ AKADEMIJA 
K. A. MATULAITIS, Roma 

Svetimoms šalims atsto-, teriai, 3 reikalų vedėjai, 

dais at l iktų žudynių paveikslai, 
kur bus pa rody ta žiauriausiai 
nukankintų lietuvių vaizdai iš 
Rainių miškelio, Pravieniškių, 
Panevėžio ir kitų Lietuvos vie
tų, kur iuos bolševikai įvykdė 
1-mos okupacijos metu. 

Deklamacijas išpildys Tama
šauskai tė Laima. 

Vulkanas aktyvus po 
100 metu 

Portą Praia, Isalndija. — 
Vulkanas, kuris yra Fogo 

Amerikos lietuvių legijono I-jo posto veikla 
BROOKLYN, N. Y. — Birž. |postas nutarė: 1) pasiųsti 3 ve 

16 d. jvyko Amsrikos Lietuvių liavininkus ir 2 vėliavų sargy-
Legijono I-jo Dariaus-Girėno binius j Pabaltijo tautų paver-
posto sueiga, kurią vedė postolgimo minėjimą ir pasmerkimą 
vadas P. Jurgėla. Apie V.12 j- VI.16 Cornegie Hali, 2) pasiųs-
vykusį viso Am. Lietuvių Le- ti padėką New Yorko guberna-
gijono seimą i pranešimus pa- toriui Dewey už Pabaltijo res 
teikė seime diijrtfavę posto at
stovai P. Jurgėla, I. Kraunai-
tis ir V. Alksninis. Jie reiškė 
pasigėrėjimą lietuviškąja sei
mo dalyvių nuotaika, jų sielo-
įimusi Lietuvos likimu ir Le
gijono rėmėjų moterų veiklu 
mu kituose postuose (Hartford 
ir New Britain, Conn.). Jie y-
pač gėrėjosi tuo, kad buvę A-
merikos kariai (abiejų didžių
jų karų veteranai ) ir darg i čia 
gimę gražiai lietuviškai kalbė
jo ir drąsiai rodė lietuvišką sa 
vo nusistatymą tiek Lietuvos 
laisvinimo, tiek Legijono rei
kaluose. Pranešimai priimti en
tuziastiškai. 

publikų teisių gynimą ir komu
nistinio teroro pasmerkimą, 3) 
bendrai su New Yorko Lietuvių 
Taryba ir kitomis lietuviškomis 
organizacijomis surengti Lietu
vos krikšto ir karaliaus Min
daugo sukakti — aktą ir 4) 

vai yra parenkami iš pačių 
žymiausių, ryškiausių asme
nybių. Jie atstovauja savo 
kraštą ir stengiasi sudaryti 
didesnį palankių žmonių sa
vo kraštui būrį bei padėti 
kuo galėdami savitarpiems 
geriems santykiams. Beveik 
kiekviena šalis turi specia
lias jiems ruošti mokyklas. 
Nestebėtina, kad ir Bažny
čia turi tokią mokyklą. Ji 
vadinasi: Pontificia Accade-
mia Ecclesiastica, Popie
žiaus Baž.ytine Akademija. 

Šiemet suėjo 250 metų kai 
veikia toji diplomatų mo
kykla. Per tą laiką keturi 

daug monsignorų ir popie
žiaus kurijos pareigūnų. 
Akademijos prez. monsigno-
ras Povilas Savino sveikino 
popiežių kaip buvusį Akade
mijos profesorių ir globėją. 
Mons. Montini savo kalboje 
nurodė į Akademijos aktua
lumą. Bažnyčios pasiunteny-
bė yra taikos misija. Šiuo 
tikslu Bažnyčios diplomatai 
visa daro, kad pašalintų ka
rus, atitolintų" karų pavojus, 
išlygintų tarptautinius sun
kumus, ardančius taiką. Ir 
pačiai Bažnyčiai Akademija 
pasitarnauja, nes duoda tei
singą istorinį auklėjimą, pa
remtą praeities pavyzdžiais. 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir įvairių daiktų pervežimus. 
Taip pat persiunčiame į užsienį 

pakietėlius įvairaus maisto. 
Krieptis: 

2554 SO. HALSTED STR. 

Tel. DAnube 6-3245 

jos auklėtiniai tapo popie 
žiais: Klemensas XIII, Leo- j Akademija praplečia aukle-
nas XII, Leonas XIII ir Be-1 tinių dvasios akiratį, duoda 
nediktas XV, 98 buvo kardi- j progos pamilti ne vieną 
nolai, kurių 7 buvo Valsty- j kraštą, nes, kaip Šv. Sosto 

lapkričio m. rengti Lietuvos ka I bės Sekretoriai, 46 Apaštali- i atstovai, jie rūpinasi laiky-
riuomenės šventę didelėje salė-1 n i a i Delegatai. Popiežiaus tis tų tautų įstatymų, kurių 
je su atitinkamu aktu ir kariš- j Akademiją yra baigę 1,247 tarpe dirba, stengiasi su- j 
komis iškilmėmis. j dvasininkai. prasti tautų reikalus ir pa-1 

Pagal ALL s t a tu t ą legijoni-

Baikite savo kančias 

P i j u s X I I , p a t s buvęs t o s d ė t i t ų t a u t ų v y r i a u s y b ė m s 
ninkas negali eiti dviejų renka- akademijcs diplomatijos ka- teisinguose jų siekiuose. 
mųjų_ pareigų. Kadangi Petras t e d r o s p r o f e sor ius ir globė- ! Nuostabu, kad Šv. Sosto 
Jurgėla yra išrinktasALLegi- j a s ^ s ukakties proga parašė atstovai yra keleriopi moks-
jono vadu, jis posto vadu ipa- A k a d e m i j a i laišką, liudyda- liniai daktarai, kad jie kalba 
reigojo I-jį pavaduotoją Kons- m a g k a d jį g e r a i a U i k o ga_ d a u g e i i u k a i b ų _ j i e tam 
tantiną Jurgelą. I. Kraunaitis yQ p a r e i g ą f padėdama dvasi- • specialiai ruošiami, 
liko 1-ju posto vado pavaduo- j n i n k a m s p a s i ekt i didesnį iš-

Apgailestauta, kad milzmis . 2_. išrinktas L.' ., . .* * H p l r nrntmi t:pU 
m žiivuftiuiu Daeerbimo pa-L"J ' _, .„ J F , silavinimą tiek protinį, tiek 

a r t h n i K reumatizmo, skausmu*, 
raumenų įtampa, kosėj imą s u 
š iomis s laptomis formulėmis , ku
rios čjo is kartos į kartą. Sudėtis 
grynij žolių, daugel is jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G. ŽOLIŲ AKBATA No. 2 — 
($1.25 — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugel io dėkingų žmo
nių. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00 — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus ski lvio ligose. Puikiai l iuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STANIS Analgesis SALVE — 
$1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

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

Z-G STANIS C0MPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8. 111. . Dept. D 

NAUJA KNYGA 

P R O Z A 
Algirdo Landsbergio, 

Adolfo Meko, 
Jono Meko ir 

Leono Lėto 
aštuonios novelės. 

128 psl.; 
kaina $1.25. 

Gaunama: 
G A B I J A 

340 Union Avenue 
Brooklyn 11 , N. Y. 

J O N A S C O N R A D 
TUCK POINZTING B I Z N Y J E 

Atnaujiname nusidevejusj namą, pri
pildomo 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 I 
So Artesian Ave. Gl lovehi l l 6-4177. ' 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

KRAUTUVES 
PEČIAI, SAIJJYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT-
RAOAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIKV BALDAI. 
Didžiausias Pas ir inkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi I šmokėj ima i s 

Baldai padaromi ^ \ 
Paga l Užsakymą \ 

P R O G R E S S 
Furniturc Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL. 

\ 

Širdis tur i u rnos formą. Tai 
šventas indas, pilnas paslapčių. 

Skelbtis "Drauge" apsimoka, 
nes jis yra plačiausiai skaitomas 

dienraštis, o skelbimu 
kaina yra prieinama visiems. 

P 
SOTUS ALKANAM PADEK* 

Per AID 0VERSEAS, Inc. 
2244 W. 23rd PI., Chicago 8, UI. Tel. VIrginia 7-8711 
Aid Overseas Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siuntiniai pakuojami Kuropos sandeliuose, o užsaF <mai 
Iš Chicagos >siunčianii A I R MA1L. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida. Pr is tatoma laike 15-20 dienu. 

^ 

Siuntinys Nr, 1 — $6.70 
2 sv.kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 Q7.&.) kenuoto bekoiv 
1 dėžute (400 gr.) margarino 

Siuntinys Nr. S — f«.20 
4 sv. rūkytų lašiniu 
2 HV. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv.kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr. 6 
A. 10 svarų cukrau* >~ m-
B. 20 sv. cukraus $4.7o 

siuntiny8 Nr. 7 
A. 10 sv. balt kviel. miltų S2.bc 
B. 20 sv. balt kvlet. miltų $!.»• 

$6.50 Siuntinys !Nr. 10 — 
2 sv. rūkytų lažinių 
2 sv. kiaulinių tau k g 
2 sv. margarino 
l sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 

1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 12 — $6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 

2 sv. cukraus 

i Siuntinys Nr. 14 — $6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 

1 sv marm«la<1<-. 
i sv. kiaul ienos mėsos 
?, gabalai tualetinio muilo 

Siuntinys Nr. 1$ — «9.»5 
4 sv. rūkytų lašinių 
J sv. kiaulinių taukų 
i sv margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
\S. nv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo 

s iunt inys Nr. 24 — $11.50 
• sv. rūkytų lašinių 
' sv. kiaulinių taukų 

s»v margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
i sv. šokolado 
_ sv. marmelado 
i sv. sūrio 40% riebumo 

Siuntinys Nr. 25 
E. 9 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $5.26. 
C. 16 sv. gryn. kiaulinių tau

kų $8.00. 

Siuntinys Nr. 03 — $8.50 
5 sv. kiaulinių taukų . . 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. šokolado 
2 sv. kakavos 

s iuntinys Nr. 04 
B. 8 sv. bičių medaus—$6. •$ 
! 6 sv margarino $R.7" 

^ 

A. Valisclis, 
Pos to ad ju tan tas 

Politiniai kaliniai 

socialinį., išauklėdama juos 
labai atsakingiems darbams 
ir Bažnyčios tarnybai.. 

Akademijos programa ap
ima Bažnyčios drausmę, dip
lomatiją, sociologiją, teises, organizuojasi 

CHICAGO, UI - Birželio kurijų bažnytirį stiliū, daug a r t i s t i š k u s viršelius 
15 dieną buvo susirinkęs didės- įvairių gyvųjų kalbų, dueda gius, artistiškus viršelius. 

Izraelio biblija Peronui 
Buenos Aires. — Jzraelio 

valstybes vyriausybe pri
siuntė Argentinos preziden
tui Peronui retą, 361 metų 
senumo bibliją, spausdintą 
1590 metais i įrištą į brai> 

^•SMP*-

kam žuvusiųjų pagerbimo Pa" | Virbickas, 
radę geg. 30 d. New Yorke su i 
JAV, Lietuvos ir posto vėlia
vomis dalyvavo tik per 30 uni
formuotų posto narių. Jie gra
žiai žygiavo paskui plevesuojan 
čias vėliavas ir susilaukė daž
nų plojimų gatvėse ir vyriausy
bės estradoje. Posto narys J. 
Kiaunis nufilmavo posto žygia- nis būrelis politinių kalinių, ku- progos apsipazinti kandida V! VI | |c X| | | ; N XM( 
vimą ir žadėjo kitoje sueigo-, rie aptarė organizacinius reika- tui su laukiamais jį darbais. I PATAiSYMAMS 
ie parodyti filmą. įlus ir išrinko organizacinę ko- Su dideliu atsidėjimu ir at-

K Jurgėla pranešė apie bendmisiją iš šių asmenų: Kojelis, i ranka yra ruošiami būsimie-
roio lietuvių, latvių ir estų ko- Mackevičius ir Šimkus. Jie įpa- | ji Šv. Sosto atstovai, *Bažny-
miteto rengiamą Birželio Įvy-' reigoti artimiausiu laiku su- j čios diplomatai, kad savo 
kių minėjimą VI.16 Cornegie šaukti visų politinių kalinių su- tarnybos metu mokėtų 
Hali N. Y. C, perskaitė N. Y. i sirinkimą. skelbti išpažįstamąją tiesą, 
gubernatoriaus proklamaciją a- į Pasirodo, kad jau dabar Chi- j kad platintų teisingumą ir 
nie komunistinį terorą Pabal- cagoje turima daugiau kaip 20 ugdytų žmonėse meilę. 
t'*v ir kvietė posto atstovus politinių kalinių, šis skaičius j Iškilmingoje sukaktuvių 
dalyvauti minėjime su JAV, nėra pilnas. Pakartotinai pra- j audiencijoje pas šv. Tėvą; 
Lietuvos ir posto vėliavomis, šomi savo adresus pranešti: V. j dalyvavo visa Akademija,' 

1 Aosvarstęs einamuosius rei- Šimkus, 6460 S. Minerva Ave., buvo 5 kardinolai, 16 amba-
kilus ir iškeltus sumanymus, Chicago 37, 111. ~ sadorių, 6 pilnateisiai minis 

GOODYEAR T I R E S - T U B E S 
Turimo ir kitų išdirbysčių. 

W I L L A R D B A T T E R I E S 
PLASTIC SEAT C0VERS. 

išsimokejimais 

: ^ 

NYL0N, FIBER AND 

Lengvais 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Chrysler - Plymouth Dealer Phone VIrginia 7-1515 

PRISTATOME 
VISOKIA RIKIŲ 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITWINAS. Prez. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1372 
i APKA1NAVIMĄ. IR P R E K I Ų PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Kastine atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais 

iki 3 vai. vak. 

J? 

L 

T A U P Y K I T E P A S MUŠ DEL A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS Į ( HICAGO SAVTNGS AND LOAN ASSOC1ATION 
KUR — kiekvieno tatipomi indeliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam taupytojai buvo b 

H iki $10,W0 by an agency of the United yn Krnokaroa ant pareikalavimo 
States Government. 

KUR — visada buvo ir yra Išmokama* ankšta* KUR — patarnavimas vlsnose finansiniuos r*4-
divldendaa visiem* mana taupytojams. kaluoo* yra teisingas tr mandagu* 

TURTAS VIRS $6,100,000 

C H I C A G O S A V I N G S A N D I 0 A N A S S O C I A T I O N 
6234 So. Western Ave., Tel. GRbYehill 6 - 7575 I. PfiKEL, President 

http://S2.bc
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Susirinkimai 
ChicaRo, 111. — 4- to jo Balfo 

skyriaus susirinkimas įvyks bir
želio 24 d. 12:30 vai. po p etų Šv. 
Mykolo parapijos salėje. 

Visi skyriaus nariai ir Balfo rė
mėjai kviečiami dalyvauti susirin
kime. 

Br. Tūbelis, sekr. 

HELP U'ANTED — VYRAI 

REIKALINGI 

PLATERS IR 
PLA'i^RS' Htii-PERS 

Patvre prie baldu — antvalandžių— 
NUOLATINIS DARBAS 

CONSOLIDATED 
M ETA L P R O P I CTS 

122:1 W. Uike St. 

CLASSIFIED AND HELP V/ANTED ADVERTISEMENTS 
HELP IVANTED — VYRAI 

Džiaugiasi knyga 
"Kiekviena Jūsų Išleistą knygą 

d ži o ug minga i sutinku ne dėl to, 
kad nariui duodama nuolaida, bet 
t>.v *odel. 'tad šia menka parama 
galiu prisidėti prie lietuviškos 
knygos kfe tėjimo." 
A. Mačiukevičius, Waukegan, 111.. 

unaudojami kalnai bulvių 
Praeitais metais 22 mil. 

bušelių bulvių buvo sunau
dota gamybai taip vadina
mų „Pctatoes Chipš", kas 
sudaro 9% viso derliaus. 

AIRLINES 
CHICAGO A SOUTHERN AIRLINES 

\ e e d s operatlons agents 
Age 20 to S5 

Good vvorking conditions 
With f..ture. Mušt apply in person 
C & S Ticket Co nter : MMtvay Air-
port. 5700 S. Cicero Ave. 

Tunka nuo alaus 
The Federal Trade Cors 

nission už'raude alaus da 
ryk! i .Acne" naudoti rek
lamose tekstą kuriuo nusa 
koma, kad naudojant jų ga 
minama alu : etunkarna nes 
praktiškai tai neatitinka 
tiesai. 

muamoaAMA 
Išnuomojami 3 apstatyti kanib. su 
apsihlvmu. tvarkingai vedusių po
rai, kartu gyventi su vyresnio amt . 
žmogum. Skambinkite t a m i jr s 
vai. vak. ROnlevard 8-1273. 

GENERAL SHOP 
M E N 

Assembly, welding, machining 
Welding experience preferred but 

not necessary. 
40 hr. wk. with some overtime, 

Hospitalrsation 
Ccmpany benefits, 

LAUD S GORDON 
COMPANY 

3000 S. VVALLACE ST. 

\VANTED 
PA1NTERS 

CtTKlt lOR and EXTERIOR; 
STEADY WORK. 

tu^ai working conditions. 
INION SCALE. 

Phone: 

VVestern Springs 5200 

BAKER 
iST OR 2ND. STEADY 

(Jooii vvorking conditions: 
s-..\«t lU'nt salary for tup man. 
VAIHI. 4-43M4-6 P.M. to 7:30 P.M 

OR 
Mount Prospect 2488 M 

After 7:30 P.M. 

DRYER MEN AND 
\VASH ROOM MKX. 

Steady work. 48 hr. week. 
sulary plūs over time. 

Good 

DY D E E VVASH 
5527 North Miplevvocd 

' RAvenswood 8-4700 

• • • * • » • * • * « * 

HELP WANTEB — MOTERYS PROGOS — OPPORTUNITIES 

Reikalinga gera, angliškai kalbanti Mėsos ir maisto produktų krautuve, gerai 
mergaitė ar moteris bendram namų įsteigta, žema nuoma, didelis pelnas ir 

didelė apyvana; labai geroj vietoj. Del 
sunkios ligos perleidžia už $8,500 arba 
geriausią pasiūlymą. 

ruošos darbui maloniose namuose 
Jokio sunkaus skalbimo. Padėti vir
ti ir prižiūrėti 2 vaikus 2 ir 4 m. 
am/.. Gyventi, kar tu; atskiras kam
barys. Rekomendacijos reikalingos. 
Geras atlyginimas, šiaurėje. 

AMbassador 2-1022. 
Skambinkite 

Blue lsland 4252 arba 
Blue lsland 6057 

NORI GEROS, PATIKIMOS. ANG
LIŠKAI KALBANČIOS MOTERS 

bendriems ruošos darbams 5 >/6 die
nas, visą, dieną sekmadeinyje lais
va. Ne Jokio virimo ar pirkimo, 
skalbia tik savo asmeniškus balti
nius. 3 mokyklinio amžiaus mergai-

Prckių pristatymo biznis, įkaitant 1950 
m. Chevrolet, /a tonos "Panel" sunkve
žimis su gerai įsteigta prekių pristatymo 
patarnavimu; dabar duoda $100 pelno 
savaitei; gali būti labai pakeltas. Skubiai 

tės ž v a l u s kamb. ir prausykla. p a r d u o d a dėJ rjmtos priežasties. Kaina 
Gera alga. šiaurėje. į , 0 e n . . . .. . . . 

RRlargate 4-3098 $1,850 ar kitas priimtinas pasmlvmas. 
7827 S. HERMITAGE 

RTNINTCSS SERVICES 

DRESSMAKIN'G & ALTERATTONS 
GENERAL REMODELING 

«S3» W. Cermak Romi 
MRS. R I T H THOMPSON 

STanlev 7-1647 

MEN WANTED 
DAY AND NIGHT WORK. 
r.OOD PA Y; PLENTY OF 
OVERTIME; PLEASANT 
WORKING CONDITIONS. 

UNITED PACKING 
& GASKET CO, 

5111 OGDEN AVE. 

STASYS FABIJ0HA5 
PEli K RA USTOME BA LDUS 
PARi>ft<^nA\rv \NnT.TR TP 

P E Č I A M S ALIEJŲ 

Patarnaujame gerai ir pigia 

SI 46 SO H O Y N E A V E . 

TH Virgin** 7-7097 

Paskambinkite mums Šiandien ir 
iries Jums apskaičiuosime visokios 
rūšies vidaus ir išorinį dažymą 
bei remontą (decorat ing). Priei
namos kainos. Mes vykstame bet 
kur mieste ir j priemiesčius. 

POrtsmouth 7-7789 

ARTIF1CIAL TEETH 
RELINED 

(Dirbtiniai dantys pertvarkomi) 
>les vartojame "Oushlontte" plas
ti. M K . I I . I I kad užtikrinu* im-
tinkama pritaikymą. 

VISOKĮ PATĄ IS YM AI 
Atdara nuo 9 iki 6 v.v. kasdien. 
Pirrnad. ir tretHad. iki 7:30 v.v. 
Galime pertaisyti jūsų senus dnn* 
tis j naują "Plastic f later iais" . 

CERMAK ROAD 
DENTAL LABORATORY 

4807 W. CERMAK RD. 
OLympic 2-3740 

MAŠINOS 
Ratij taisymo mašinos, jskaitant 
Ameriean Stiteher. Finisher. Pateh-
er ir įvairius įrankius. T.abai gera
me stovy. Perleidžiu už $400, Priva
tus asmuo. 

1854 S. Ridgeuay Ave. 
CRawford 7-9043 

/ / 
Nuoširdžiai kviečiame Jus dalyvauti 

Grand 
Opening of JACK'S TAP 

2225 So. VVestern Ave. Tel. VIrginia 7-8902 

FRL, S A l , SUN., JUNF, 22, 23, 24, 1951 
JACK KARWALES, Prop. 
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APSAUGĄ.. . kiekviena taupymo sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000. Šią apdraudq tei
kia valdžios agentūra. 

. kas šeši mėnesiai mokame aukitejl 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio. 

PATOGUMĄ . . . musi{ rastinė randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. Per-* 
sonaias kalba lietuviškai. 

ICT S***?* 
' AiVU LOAN ASSOCIATIONI 

$*tmmr 
$236 $o> Hobted Street 

KEIKIA SIENŲ popie.rotojaus — 
svarus ir tvarkingas. Dažytojų, ta ip 
pat švarūs ir tvarkingi dirbti rezi
dencijose prie North Shore; unijos 
šapą. Nuolatinis visiems metams dar
bas. Aukštas atlyginimas patyru-

! šiems vyrams. Take Bluff 1148, eall 
I collect. 

TOOL-DIE MAKER-
APPRENTICE. M I S T H AVE SOME 

JOB SHOP E X P E R I E N C E 
Overtime, paid vaeation. Benefits 

apply 
GEN.O-RAL PROCESSING 

CORPORATION' 
009 W, liAKE STREET 

REIKALINGAS 

MĖSININKAS 
GERA NUOLATINE TARNYBA 

SV G E R I ' P R A D K D A M l O j r 
ATLYGI M M T. 

JERRY'S BETTEP MEATS 
732 S. PI LASKI 

PARDAVIMUI 

HOT DOG TRUCK 
PTT.NAT JRENGTAS. 

GERAME STOVY. 
'vilnojarpas. Nori skubiai parduoti : 

nebrangiai. 

4635 S. Homan Ave. 
FRont ier 6-5869 

Fine Uphclstered sofa $35. 
Floor Lamp $7.50 

Kitehen furniture 
C«K>king utenslls 

O u n e r Selling At A Bargain 

BAyport 1-3537 

PARDAVIMUI 
ELEKTRINIS ŠALDYTUVAS IR 

SKALBIMO MAŠINA. 
FRont ier 6-1553 

2 N D COOK 
FULL TIME 

EXCELLENT SALARY 
Good working conditions 

ROOM AND BOARD 

Call RIverside 7-3700 
ASK FOR C H E F 

Reikalingi nekilnoja-
mo turto pardavėjai 
P a t y r i m a s nebū t ina s , nes m e s 

i šmokys ime j u s modern ių neki l 
n o j a m o j o t u r t o p a r d a v i n ė j i m o m e - ! 
todų. 

T u r i t e t u r ė t i au tomobi l į . 

Mes j a u t u r i m e d a u g i a u k a i p 
3000 būs imų p i rkė jų i r n u r o d y s i 
me d a r d a u g ki tų . 

J e i t u r i t e ambic i jos i r u o l u m o 
mokytis nejudomo turto biznio, 
jūs galite užsidirbti MAŽIAUSIAI 
$150. savaitei. 

Jau 37 metai kaip mes esame 
nejudomo turto biznyje ir pir
maujame skubiose pardavimuose. 

Mes esame pardavę devynis (9) 
namus per dvi dienas. Tam turi 
būti priežastis. 

JOHN O. SYKORA 
REALTOR 

2411 S. 52nd Ave., Cicero 
Bishop 2-1613 arba Tounluill 3-2453 

TIKRAI VEIKLI ORGANIZACIJA 

VVOMAN 
Short order cook 

Good working conditions. 
Good start ing salary. 

Room and board if dosired. Phone 
GLadstone 5-2546 

SOUTH SIDE 
CAPABLE VVOMAN 

to takr* care of semi-invalid; family of 
aduits; Stay. Nice rongenial home, plūs j 
salarv. D. P. VVolcome. Call vvcckdays 
aficr 6 P. M. Hyde Park 3-6853. 

Sunday all day 

REIKIA PATYRUSIOS 

ŠILK FINISHER ir 
VVOOD PRESSER 

Pradinis atlyginimas $1.25 vai. 
Nuolatinis darbas. 

HOME TOWN CLEANERS 
GURNEE, 1LL. 

DICTAPHONE 
0PERAT0RS 

for 
SALES DEPARTMENT 

Experienced or will consider 
capable beginnner. 

Steady; 5 day week. 
Good working conditions. 

Apply 

JOHN E. FAST & CO. 
3123 N. Pulaski Rd. 

REIKAUNGA 
patyrusi, patikima 30-45 m. 
amžiaus moteris 1-os dienos 
skalbymui ir 1-os dienos va
lymui. Turi mokėti angliš
kai. MULBERRY 5-0313. 

RAdcliffc 3-1089 

RV OWKER 
Sacrificing for $9,000 

Confectionary, Ice Crenm Store. 
Also 4 room frame house. 

Exccllent location. 
Good- husintss. 

Well Established Near everything. 
Mus see to appreciate. 

2951 S. Throop St. Vlctory 2-0094 

OWXER IiEAVfNG CITY' 
VVill Sacrifice for quick sale 

N.W. side (transit corner) 

DELICATESSEN, 
complcte stock all new fixtures— 
with livingr quar ters (3 rooms) do-
ii>*: vvonderful business. 

PAlisade 5-0553 

RESTORANAS 
Judri dirbtuvių apylinkS; daro pui
ku bizn;; pilnai Jrengtas. Prieina
ma nuoma; garo apšildymas. Ilga
laike sutartis. Ideali vieta porai. 
Reikia pamatyti , kad {vertintumėme. 
Išeina poilsiui. Geras pirkinys grei
tam pardavimui. 2858 N. Ualsted, 
Dlversey 8*8721. 

"DRAUGAS" AGENCY 
28 E. Jackson Blvd. 

Tel.: — WElwter 9-3196 

PROGOS —- OPPORTUNITIES 

MANTFACTLRING TOOL, D I E 
AND STAMPING SHOP. 

Pulkus biznis, gerai isteigta, 6 dar
bininkai netoli Roosevelt ir Ogden. 
Jkainuota greitam pardavimui su ar 
be namo. Skambinkite savininkui 
susitarimui apžiūrėti. 

jMONROE 6-0873 
ar NEuoas t le 1-5522 

RtTRŲ VALYKLA IR SIUVYKLA 
Jsteigta prieš 15 metų. Pilnai jreng-
ta, jskaitant New Hoffman Press. 
C}ražus 3 ^ kamb. butas užpakaly. 
Apšildoma. Pr ie inama nuoma, gera 
sutartis. Gera proga siuvėjui ir kai
liu siuvėjui. [kainuota nebrangiai, 
noriu skubiai parduoti dėl ligos. 

5128 W. Irving Park , 
AVenne 3-7087. 

Rūbų valykla ir siuvykla 
Gerai einas biznis; pilnai jrengtas; 
gyvenimo patalpos; prieinama nuo
ma .gera sutartis. Nepaprasta pro
ga siuvėjui. Pamatę įvertinsite. Ide
ali vieta porai. Vienas negaliu ap-
seit, noriu skubiai sarduot i . 

SPR1NG 7-2050. 

UŽKANDINE 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER 
EXPERIENCED or \VILL TRAIN 

Splendid opportunity for young 
woman wanting permanence. 

Gcod starting salary. 

Apply 
VVATSON BROS. 

TRANSP. CO. 
1440 W. 34TH STREET 

LAfayette 3-8800 

PAYROLL CLERK 
With comptometer experience. 

Steady. Good working conditions. 

5 day week. 

Apply 

John E. Fast 8C Co. 
3123 N. PULASKI RD. 

GIRL 
GENERAL OFFICE WITH TYPING 

5 DAY W E E K 
HOURS 8:30 to 6. 

7014 S. STATE 
VIn. 6-7400 

ask for Mr. Pold 

REIKALINGA PATYRUSI, patiki
ma 30-45 m. amž. moteris bend
riems namų darbams. Pageidauja
mos rekomendacijos. Nereikės skalb
ti nei langų valyti. Teks prižiūrėti 
vaiką. Atskiras kambarys. Geras at
lyginimas. Proga patekti i gerus na
mus. 

MIDVVAY 3-9818 

STENOGRAPHER 
(EXPERIENCED) 

SOUTH SIDE EDUCATIONAL AND 
RESEARCH ORGANIZATION. 

5 DAY WEEK. 
PLEASANT VVORKING 

CONDITIONS 
INTERESTING WORK. 

Phone MR. FOX 
CAlumet 5-9600 

YOUNG VVOMAN 
FOR GENERAL OFFICE WORK. 

HIGH SCHOOL G RA D U AT E 
SOME STENOGRAPHY SMALL 

OF^FICE—PERMANENT POSITION 
Phone M. Osborne 

PRospect 6-5035 
o r call a t 

ACME ALUMINUM 
FOUNDRY CO. 

6831 S. Bell Ave. * 

Poilsio namuose pageidaujama D.P. 
moteris, bet kurio amžiaus bend
riems namų ruošos darbams. Vie
na diena sav. laisva. Kreiptis: — 
"Drangas" , Rox 35, 2334 S. Oakley 
Ave., Chicago 8, 111. 

SECRETARY 
MUST SPEAK AND WRITE 

GERMAN 

Wonderful opportunity. Pleasant 
surroundings. English correspon-

dence. — Apply: 

GERMAN TOURIST INF. 
OFFICE 

120 N. DEARBORN 
ANdover 3-2958 

REIKALINGA 
PARDAVĖJA KEPYKLOJ 

Dirbti šeštadieniais. 
Kreiptis asmeniškai. 
VVAGNER BAKERY 

2148 W. Cermak 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

(Lnneh Room). Pilnai jrengta. Jud
rioj vietoj. Prieinama nuoma. Gera 
sutartis. Puiki proga porai. Negali 
vienas apseiti ir turi skubiai per
leisti už $1,500 

5645 W. North Avenue 
MErrimae 7-9771 

TAVERN 
At southwest side street car t rans-
fer corner. Good going business. All 
modern fixtures. Reasonably priced 
for immediate sale or will accept 
good offer. Call. 

YArds 7-3796 
4700 S. VVESTERN AVE. 

SCOTTY'S T A V E R N 

1528 N. PAULINA ST. 

PARFIDUODA. Tiesioginio t raukimo 
kranai, televizija. Nuoma $75. Bil-
jardų stalas, alaus bačkų šaldytuvas. 
2 šaldytuvai alaus buteliams. 

HUmboldt 6-9313 

DĖMESIO VAISTININKAI! 
Vaistim — išnuomojama arba par
duosiu su fikčeriais — be prekių — 
naujai dekoruota — prie kampo— 
jsteigta prieš 25 metus. Pr ie inama 
nuoma. 

10O0 N. CALIFORNTA AVE. 
EVerglade 4-9854 

TAVERN—KITCHEN 
Gerai einąs biznis, puiki apylinkės 
klijentūra. Visi modernūs jrengimai: 
prieinama nuoma, gera sutartis. Pui
ki proga porai. Vienas negaliu ap-
seit, noriu skubiai parduoti. 

2451 N. Cicero Ave. 
ALbany 2-9447 

SANDVVICH SHOP 

Labai gerai einąs biznis, geroj West 
Side apylinkėje. Pilnai įrentga, mo
derni; daug prekių. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Puiki proga po
rai. Dėl ligos noriu skubiai parduo
ti. Susitarimai dėl apžiūrėjimo skam
binkite savininkui. EVerglade 4-4917 

Moteriškų rūbų krautuvė 
Naujas modernus vidus: didelės pre
kybos vietovėj; gerai jBteigta; puiki 
proga porai. Prieinama nuoma. Il
galaikė sutartis. Priverstas parduo
ti. Jkainota teisingai skubiam p a r 
davimui. 

1057 W. 79th St. 
VIncennes 6-0619 

BEAUTY SHOP 
Established clientele. All modern 
equipment likę new. Excellent S. W. 
Location. Will sacrifice $860. for 
quick sale due to illness or equip-
ment only. Mušt see to appreciate. 
For appt. to see. Call owner: — 

ABerdeen 4-3179 

LIQUOR STORE 
and service bar excellent West side 
locati«n. Good going business. All 
modern frstures. Reasonable rent. 
Good lease. Mušt see to appreciate. 
Sacrifice $2,500 plūs stock for quick 
sale. 

MAnsfleld 6-8538 

SALDAINIŲ KRAUTUVE" 
"FOFNTAIN" 

IR MEDINIS NAMAS 
3 RŪTAI IR GARAŽAS. 

Savininkas parduos atskirai. 
KAINA $1-4,000. 

ALbany 2-5571 

MASSAGE PARLOR. Body Build-
ing; Swimmlng Pool. Completely 
Eąuiped. Good Runnlg Business, 
Well Established, Reasonable Rent, 
Good Lease. Mušt see to appreciate. 
Priced right for immediate sale. 
Other interests. 

3212 N. BROADWAY 
LAkevi«w 5-9855 
or .11 ni|HT 8-6733 

SALDAINIŲ ir Mokyklos reikmenų 
krautuvė. "Steam table". Gerai ei
nąs biznis skersai gatvės nuo mo
kyklos. Puiki proga porai. Nuoma 
$55, jskaitant 4 kamb. butą užpa
kaly. Naujai dekoruotas; 3 m. su
tartis. Pamatę jversinsite. Būtinai 
tur ime parduoti ; nebrangiai. 4438 S. 
U'hippie St. VIrginia 7-6983. 

Auto taisymo dirbtuvė 
Garažas gerai įsteigtas. Elektrinis 
liftas pilnai įrengtas "body" ir "fen-
der" darbams. Judrioj pietryčių da
ly*. Prieinama nuoma.. Gera. suta.rtis. 
Dėl ligros priverstas skubiai par-
duoti. 

MUseum 1-5850 

Batų taisymo dirbtuvė 
Kepurių valymas. Batų valymui 
"stand". Pilnai jrengta. Toj pačioj 
vietoj veikia jau 28 metus. Gyvena
mieji kambariai . Labai gera proga 
porai. Dėl ligos priverstas skubiai 
parduoti. 

Bishop 7-5497 a rba 
HYde P a r k 3-2158 

DRV GOODS STORE 
Vienintelė tokios rūšies krautuvė 
visoj apylinkėj. Gerai einąs biznis; 
daug prekių; nuoma $50. S m. sutar
tis. Puiki proga porai, šeimos rei
kalai verčia parduoti. Pamatę įver
tinsite. Kaina $4,500. 2028 W. Grand 
Ave. TAylor 9-0831 a rba CHesa-
peake 3-1778. 

Grosernė ir delikatesų krautuvė Ge
rai einąs biznis, įsigyvenęs. Gražus 
3 kamb. butas užpakaly. "Self-serv-
ice". Modernūs fikčeriai, daug pre
kių, prieinama nuoma, gera sutar
tis. Puiki proga mėsininkui. Nori 
skubiai parduoti, vienas negali ap-
seit. Kaina $4,000. Pamatę įvertin
site. 8316 Muskegon, ESsex 5-7337. 

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai! Skubu! Atsakingai šei
mai, Veteranui su žmona ir 3 vai
kais, skubiai reikia 3-5 kamb. ne-
apstatyto, apšildomo buto šiaurinėj 
a r šiaurvakarių daly. Namas remon
tuojamas. Geriausios rekomendaci
jos, mokės iki $60; patys dekoruos. 
Skambinkite SUnnyside 4-5875. 

Savininkai — Dėmesio. Ar jieškote 
nuolatinių, sąžiningų, teisingų nuo
mininkų., kurie garantuos jūsų na
mus prižiūrėti kaip savo? Reikia 5 
kamb. neapstatyto buto pietų daly. 
11 m. vienoj vietoj. Geros rekomen
dacijos. Užimsime tuojau a r galime 
kiek palaukti . KEnuood 8-6195. 

Savininkai — štai jūsų nuomininkai. 
Atsakingai mažai šeimai reikia 4-
5 kamb. neapstatyto, apšild. buto. 
Pageidauja vakarų priemiestyje ar 
ba kitoj geroj apylinkėj. Puikios re
komendacijos. Skambinkite. COrne-
lia 7-1989. 

Tuojau reikia buto jaunai porai (biz
nierius su mažu vaiku). Pageidauja 
5-6 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly; nuoma $75 iki $80. Naujas 
savininkas perima butą sau. Geros 
rekomendacijos. Skambinkite 

ABerdeen 4-7880 

Savininkai, štai jūsų nuomininkai! 
Atsakinga pora su 3 vaikais jieAko 
4-5 kamb. neapstatyto, apšild. buto 
šiaurinėj ar šiaurvakarių daly. Vi
dutinė nuoma. Patys dekoruos. Ga
li tuojau užimti ar kiek palaukti. 
Lincoln 9-7775. 

Savininkai, turime išsikelti, savinin
kas perima butą. Biznierių pora, be 
vaikų, ieško 4-5 kamb. neapsatyto 
buto šiaurinėj a r šiaurvakarių daly. 
Pageidauja su apšildymu. Patys de
koruos. Geros rekomendacijos. Skam
binkite MIchigan 2-4461 po 8 v.r. 

Savininkai, štai jūsų puikūs nuomi
ninkai! Pora. laukianti pirmagimio, 
jieško 3-4 kamb. neapstatyto, ap
šildyto buto. Pageidauja vakaruose 
arba vakaru priemiestyje. Nori tuo
jau užimti. Geros rekomendacijos. 
Skambinkite HAymarket 1-8973. 

GYDYTOJO ĮSAKYMAS! 
MANO KLDIKIS SERGA. 

5 asmenų šeima (katal ikiška) , gy
venančiai 2-juose drėgnuose kamba
riuose rūsy, skubiai reikalingas 4-
5 kamb. neapstatytas, su apšildymu 
ar be, butas šiaurinėj a r šiaurės va
karų daly. Prašau pagelbėti mums 
pirm, negu bus jau pervėlu. Geros 
rekomendacijos. Skambinkite: 

B r o k i n g h a m 1-5351 

REAL ESTATE 

Gražus provincijos namas—moder
naus "Bungalow" stiliaus 2 miega
mieji, pilna prausykla, rūsys, kros
nis, perėjimo jrengimai, garažas — 
daržui jrankiai — traktorius—elek
trinis pečius ir šaldytuvas ir me
džiai. $12.600 išsimokėjimni. 
S. B. NELSON. Real Estate , 881 
Maln St. St. Antioch, 111. Tel. An-
tioch 23. 

CTCEROJE 
1814 So. 49th Court 

2 butų namas po 5 kamb. Karš tu 
vandeniu aliejinis apšildymas. Kreip
tis pas savininką 2-me augšte. 

(CORNER 8 FLAT) 
PRTCE LESS THAN 4 APTS. 
2 STORY PRESSED BRTCK 

STEAM HEAT STOCKER 
ALL 4 ROOM APTS. 

Income rentai $5200 per year 
MORTGAGE $21.500 

CASH $10.000 
WHOLE PRICE $31,500 

MARTIN 
1054 W. 79TH ST. 

STevvart 3-4600 

UNITED STATES GOVERNMENT 
AND GENERAL MOTORS 

Delikatesų ir maisto produktų krau
tuvė. Judrioje Belmont ir Central 
apylinkėj. įsteigta prieš 25 metus, t o{ $28,000 
Modernūs fikčeriai, švarios prekės. 
Naujai dekoruota. Prieinama nuo
ma, gera sutartis. Puiki proga po
rai. Pamatę įvertinsite. Nori skubiai 
parduoti. Kaina $5,900. K'Rdare 5-
5951, 3207 N. Central Ave. 

DELICATESSEN and GROCERY FROZEN FOODS. 
Good going business. All modern fix-
tures. Well stocked. Rent $62.50. 
Heated. Good lease. Mušt see to 
appreciate. Sacrifice for immediate 
Bale. 

944 S. OAK PARK AVE. 
EUclld 6-4741 

RŪBŲ VALYKLA 
Prie autobuso sustojimo vietos. 

Jplaukos $1,000 mėn., gali būti pa
didintos. Puiki proga siuvėjui. Pil
nai jrengta, visi įrengimai nauji, 
modernūs. Nuoma $75 su apšildy
mu, 3 metų sutartis. Dėl ligos ver
čiamas skubiai parduoti už $2,500. 

2859 N. DAMEN, 
GRaceland 7-0374 

comprise tenants occupants — new 
corner 1 story brick building of 5 
stores. unheated — rentai $9.000 
per year yields 15% on investment 

balance mortgage. 

MARTIN 
1054 W. 79TH ST. 

STevvart 3-4600 

Arti 47th S t & Lake Park 
Apleidžia miestą, turi parduoti. 

9 butai — švarus namas — puikia
me stovy. Geras kiemas užpakaly. 
Priekinis kiemas žole apsietas. Ge
riausias aliejinis apšildymas. 

DRexel 3-8930 

RESTAURANT 
Completely eauipped, seats 30. 

Busy Uptown District, low overhead 
No Sundays, (clean) Ideal for 
couple. Mušt see to appreciate. Real 
buy for immediate sale, due to 

CENTRAL STICKNEY 
BETWEEN 47TH & 48TH 

ON LA RAMI E 
NEAR CICERO & ARCHER 

LOW TAXES. 

Mušt sacrifice; by Owner. Call:— 

YArds 7-9112 

MASON—ARTI IRVING PARK 
BUNGALOW SU ĮPLAUKOM 

2 butai — 5 ir 2 kamb. 2 vonios, 
other interests. Call owner for ap- Uždaros verandos. Karštu vandeniu 
pointment. UPtown 8-4267 or LOng-
beach 1-3860. 

Jei turite parduoti ar išnuomo
ti, pasiskelbkite smulkių skelbimu 

Skaitykite ir pasinaudokite sniul-' skyriuje. Skelbimą galite perduoti 
kiafe skelbkuais. telefonu VIrginia 7-6640. 

aliejinis apšildymas. 2 auto. garažas. 
APLEIDŽIU MIESTĄ 
TURIM PARDUOTI 

$17,500. 
DIckens 2-8300 

SKAITYKITE "DRAUGE"! 

file:///eeds
file:///VANTED
file:///VASH
file:///NnT.TR
file:///VILL


(f 

Ketvirtadienis, birželis 21, 1951 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS 
1 » "' 7T*n 

PATEKO BELAISVftN 
•-v>m><me!n.\%»..$xij*Miwi.*ii}*y 

negres karsto likimas. 
A. Erdvilas 

Komunistai kiniečiai patekę j Jungtinių Tautų karių rankas Ko
rėjos fronte. (INS) 

ŠEIMOS PROBLEMAS NARPALIOJANT 
A. ERDVILAS, Pittsburgji, Pa 

Iš lietuviškos šeimos lie- imti šviesius p a v y z d ž i u s , 
tuvių tauta laukia ne tik iš- Tuomet mūsų tautai tikrai 
auklėtų žmonių, bet taip 
pat ir gerų lietuvių. Šeima, 
kaip ir kiekvienas individas, 
nėra atpalaiduotas nuo savo 
įsipareigojimų tautai. Ji tu
ri tautos jai pa.vestus užda
vinius atlikti visu stropumu. 
Lietuviška šeima ir daugiau 
šiai tik šeima bus atsakin
ga, jei kada nors mūsų tau
ta būtų išbraukta iš gyvųjų 
tautų skaičiaus. 

J smulkmenas n e s i v e r 
žiant negalima pulti į bevil
tišką pesimizmą, tačiau ne
galima ne šimtu nuošimčių 
tvirtinti, jog viskas yra tvar 
kaj. Neapgaudinejant savęs 
reikia pripažinti, jog labai 
daug lietuviškų šeimų, o ir 
pati lietuviškoji visuomene 
nepakankamai rimtai ir su 

VARGŠAI TURTINGIEJI 
„Wa!l Street Journal" ap

rašo rūpesčius vienos šei
mos, turinčios 35.000 dol. 
metinių pajamų, štai isto
rija, „Mr. Z." New England 

*Manufacturing Executive, 
turinčio 30.000 dol. metinę 
algą, plius 5.000 dol. bonus 
ir 600 dol. dar pašalinių pa
jamų. Ir vis dėlto šis ponas 
nesijaučia laimingu. Atskai
čius pajamų mokesčius jam 
dar Hko 26.600 dol. pragyve
nimui. Jis sako — tiek daug 
jam tekę sumokėti mokes
čių, kad likusi suma, 26.600 

Menas yra 

mas. 

vienas ir nedalo-
Baltrušaitis 

Siela y r a indas, kurį t ik Am
žinybe tegali pripildyti. 

—Amado Nervo 

PAJIEJKOJIMAS 
Jieškau ZAdČIURINSKO JUOZO, 
gtm. 1910 m., Lietuvoje, Jonavos v., 
l'žusalių km. 

Žinantieji apie jj prašomi praneš
ti J. PACEPAVIČIUI, 

39 Cheever St., 
Hamiltoni, Ont., Canada 

G E L I V G R A ž I C 
PIRKITE Ift GIJŽAUSKV 

<$901 8. Wentworth A v 
Beverfy Kilis Florai Co 

STovart 3-2454 
Hl'dson 2-2224 

PAMINKLAI TIESIAI Iš DIRBTUVĖS 
VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVE. 

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

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

M0NUMENT W0RKS 
BITTIKS AND KAMENSKY'S 

3938 W. 111TH STREET Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuvė nuo šv. Kazimiero kapinių Tartų 

Lietuviška gimnazija Chicagoje 
Prieš pusantrų metų Chica-

gos lietuvių mokytojų pastan
gomis jkurta augštesnioji li-
tuanistikos mokykla birželio 
16 d. baigė mokslo metus. Mo
kyklos direktorius Ben. Bab-
rauskas įteikė mokslo pažymė
jimus tiems mokiniams, kurie 
pavyzdingai lanke mokyklą ir 
išėjo atitinkamos klases R. ka
talikų tikybos, lietuvių kalbos, 
4ietuvių literatūros ir Lietuvos 
istorijos kursą. 

Mokslas buvo einamas pagal 
Lietuyos gimnazijų nustatytas 
programas. Lietuvių kalbą ir 
literatūrą dėstė Ben. Babraus-
kas, Lietuvos istoriją — dr. V. 
Daugirdaitė Sruogienė, tikybą 
— kun. Jonas Kidykas S. J., 
kartais pavaduojamas kito ku
rio T. Jėzuito. Mokykla naudo
josi Nekalto Prasidėjimo Š. P. 
M. parapinės mokyklos patal
pomis, kurias maloniai užleido 
gerb. prelatas Briška. Pamo
kas lankė daugiau kaip 50 mo
kinių, iš Airių gavo atitinka
mus penkių, šešių ar septynių 
gimnazijos klasių pažymėjimus 
šie mokiniai: 

Irena Bakšytė, Vitolis Bud-
revičius, Zita Čarneckaitė, Ina 
Čepėnaitė, Jūra Gelažiūte, Bi
rutė Jasinskaitė, Irena Krivic-
kaitė, Arūnas Liulevičius, Au
dronė Mackevičiūtė, Romas 
Meilus, Gražina Musteikytė, Ge 
diminas Namikas, Algimantas 
Paulius, Edmundas Paulius, 
Rimvydas Rapšys, Gražina Ste 
paitytė, Dalia Tallat Kelpšaitė, 
Meilutė Tapulionytė, Vytautas 
Valatkaitis, Aušrelė Venclovai-
tė, Joana Atkočaitytė, Edmun
das Babušis, Danutė Brazytė, 
Romaną Jonauskaitė, Dali* 
Juknevičiūtė, Algirdas Kavaliū
nas, Vaclovas Kleiza, Algirdas 
Kliorė, Reimonda Kliorytė, Juo

zas Manelis,- Vytautas Rūbas, 
Marija Sakalauskaite, Marija 
Tapulionytė, Vida Tautvydaitė, 
Dalilė Valančiūtė, Danutė 2y-
gaitė ir Rita Žukaitė. —B. 

dol., tiesiog sugriovusi jo 
reikiamu a t s akomingumu pragyvenimo standarto ly-
žiūri į savo pareigas. T iks - i g į : j i g norėjęs pirkti tris 
liau sakant į savo pareigą kostiumus po 125 dol. o da-
lietuvių tautai. Net ir trem.j d a r t u r į s parduoti iš seniau 
tinių šeimos, deja, ne visos, turimų kostiumų, kuriam te 
yra jau tyrai lietuviškos. 2i- , duoda tik 65 dol. Jis norė-
noma, jose k a 1 bama lietu- j ę s p i r k t i žmonai naują Olds 
viškai, padejuojama lietuvy
bės silpnėjimu, bet tai ir vis-

Nuošlrdita.1 užkvieriame visus atsi
lankyti j mūsų saiKlčl} 1951 metų 
vasaros prekių i,š|Mir<lavima. 

Namams rakandų, č ia rasite visų 
žymiausių išdirbysčiu. P a g a m i n a m e 
rakandus pagal užsakymus. 

JFUNE B l t l D K S — naujų še imų 
kūrėjai, čia sutaupys didel ius nuo
šimčius. Parduodame urmo kaino
mis baldus viešbučiams, Kooniirtg 
House, apurtmentams. k a r i n i u i — k i 
limai, klejonkos, Parlor setai, gazi-
niai pečiai, skalbiamos mašinos, šal
dytuvai, miegamo kambario setai, 
valgomo kambario setai, minkšti 

JMCfl 
SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ ĮSTAIGOS 

A M B U L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 
Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 

4330-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE 
Tel. Blshop 7-9719 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS j u w o p R 0 G R A M 0 8 
iš stoties \VGES <1S«H> k) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 vai. ryto. JOHN F. EUDEIKIS 

Per 200 milionu mailių 
j mėnesį 

American Airlines lėktu
vai gegužės mėnesį pada
rė 214,914,916 pasažierinių 
mailių. Tai bus pirmoji lini
ja, padariusi per 200 milio
nu pasažierinių mailių į mė
nesį. Lėktuvuose buvo užim
ta 74.4 vietos. Tai irgi re
kordas. 

Brangsta žurnalas 
Pertraukų signalai duodami 
Laisvės varpo iš Berlyno 
skambėjimu. Dirba 450 tar
nautojų, iš jų 200 vokiečių, 
135 čekai ir slovakai, 50 a-
Eąer ik iečių, likusieji — kitų 
tautybių. Vėliau programos 
bus išplėstos ir kitiems kraš 
tams, išskyrus Vokietijos 
Rytinę zoną ir Sov. Sąjun
gą. Lėšos — iš amerikiečių 
aukų. Kitas FE siųstuvas 
veikia netoli nuo Manhaimo 
ir savo 7,55 valandų kasdie
ninę programą skiria Lenki
jai, Rumunijai, Vengrijai ir 
Bulgarijai. Tokių stočių 
tinklu per trejetą metų nu
matoma apjuosti visą žemę. 

kas. Yra šeimų, kurios ne įvykdžius šią operaciją, jis 
piršto nepajudina savo vai- turėsiąs paimti iš banko pas 

kivslal. Lempos, Staleliai ir kt. reik-
mobile, nes 1950 m. Cadillac menys. 
įi esanti nepatenkinta. Kad 

kams paraginti m o k y t i s 
bent laisvalaikiu lituanisti
kos dalykų. Ačiū Dievui to
kių šeimų mes turime dar 
mažai, tačiau jos laikui bė
gant daugėja, bet ne mažė
ja. Tai nėra linksmas reiš
kinys ir jis bus dar liūdnes
nis jei nebus laiku griebtasi 
tinkamų priemonių jam su
stabdyti. 

Nerami ir lietuvių visuo
menės sąžinė šeimų klausi
mu. Šimtai organizacijų in
stitucijų ir laikraščių be ke- nusipirkti naujo kailinio pal 
lių straipsniukų daugiau nė! to, kuris jai taip patikęs, tik 
piršto nepajudina gausioms! Kalėdų proga jai vyras nu-
š e i m o m s remti, suteikti pirkęs, kaip dovaną, už 1000 
joms sąlygas puoselėti lietu-1 dol. 
vybę ir t. t. Negerai. Besi- j Tarnų išlaikymui minima 
rūpindami šimtais n o r s ir šeima nutams išleidžia 1.650 
gana svarbių reikalų, mes Į dol.; 6000 dol. ji sumoka už 
negalime užmiršti ir pačių' mokslą savo dviems vai-
svarbiausių, nes vėliau teks j kams, kurie lanko kolegiją, 
daug ašarų išlieti, kai reiks Didžiausias liuksusas, ku-
lietuvių tautos rūmus atsta- n sau leidžiasi Mr. Z. tai 
tyti, o pagrindas bus tik le- septynių miegamųjų kamba-
kiojantis smėlis, šeimos, rhj butas Floridoje, kurį jie 

kolą. 
Ponia Z. kas mėnesį pra

leidžianti 300 dol. maisto pir 
kimui, skalbyklai, rūbų va
lymui, įskaitant automobilio 
priežiūrą, ir visdėlto turinti 
nemažai vargo biudžeto su
balansavime, nes negalinti 
nupirkti, k a s sekmadienį, 
š e i m a i už 9 dol. „roast"., 
T r . . . . . _ " ' - colių su automatišku phonogra-
V i e n t i k kOVO m e n . m a i s t O fu F.M. Ir AM Kadio gražiame ka-
išlaidos jos sąmatą prašoku- un,coiių ''TcieViiija UŽ ''.'.'.'. $! ll.ll sio<* 175 dolf Tain nat nra-'16 co,iu Televizija UŽ — $175.00 »iusj.i^uui. ižup pat, pra • 17 collų Televizija už $195.00 
eitais metaUs ji negalėjusi -'" colių. Taioviaija ui — $245.00 

Pilna garantija už dalis (parts) 

HSTJ 

SEPUTlS 

'VįfįĘįmP:"W^ 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l tb Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

T.V. TELEVIZIJOS APARATAI 

per visus metus. 

kurios vadovaujasi vieno vai 
ko sistema, kuriose vaikai 
yra nutautinami -p ne tik 
pačios žūsta lietuvybei, bet 
pražudo ir šimtus kitų lie 

Rašomos mašinėlės Royal išdirbys-
t£s ir Smith-Corona išdirbystės po 
$69.50 Ir aukščiau su lietuviškais 
akcentais. 

nuomuoja. Nuoma, darželio 
priežiūra, taip pat dviejų 
laivukų išlaikymas ir k t 
jiems kaštuoja nemažiau 
kaip 3.000 dol., kitos smul-

Naujiend jaunimui 
Štai maloni naujiena lietu

viškam jaunimui—berniukams. 
Tėvai Jėzuitai Chicagoje ruo
šia stovyklą gražioje vasarvie
tėje, jaukiame Wigwam vieš
butyje^ ant Paw " Paw ežero 
kranto. Žavi gamta, nuoširdi 
Tėvų Jėzuitų globa duoda pro
gos jaunimui puikiai pailsėti. 
Tėvai, nepraleiskit progos, pa
siuskit jaunuolius šion stovyk-
lon! Prasideda liepos men. 6 
dieną ir tęsis visą mėnesį. (Jei
gu atsiras norinčių, stovykla 
bus pratęsta ir rugpiūčio (Au-
gust) men. Pragyvenimas vie
nai dienai asmeniui 2,50 doL 
Stovyklai vadovauja Tėvas J. 
Borevičius ir Tėvas Raibužis. 
Stovyklos reikalu skubiai kreip 
tis raštu: Tėvai Jėzuitai, 5541 
So. Paulina St., Chicago 36, 111 
Telefonu: HEmlock 4-1677 

Tik vaikams 
Edingurgh'e, Škotijoj, yra 

teatras, kurin tik vaikai iki 
15 metų amžiaus tėra lei
džiami. Tėvai yra įleidžiami 
į teatrą tuo atveju, jei jie ^ 
ateina drauge su savo vai
kais. Šią žinią praneša Jung
tinių Tautų švietimo, moks
lo ir kultūros komitetas. 

TURIME DIDELĮ ! 
PASIRINKIMĄ: 

tuvių. Didele dalis tos atsa-1 kios išlaidos atostogų metu 
komybes tenka ir motinai.1 1.000 dol. 
Šventų ir taurių l i e t uvių Bet nežiūrint visų čia pa-
motinų pavyzdžių mes turi-1 minėtų išlaidų Mr. Z. kas 
me tūkstančius. Mūsų mo-| mėnesį sutaupo 375 dol. 
tinos šiandien turėtų iš jų| P. Indreika 

Bulovą, Elgin, Longincs, Wittnauer 
rankiniai laikrodėliai, visokios do
vanos iš aukso ir sidabro už že
miausias kainas ir lengvais išmo
kėjimais. 

U O D Č S I O VALANDOJ 
štukitt 

MA2EIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DlftEKTOtlAf 

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

koplyčią arčiau iūsų namų. 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE.f CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

1410 S0. 5ŪTH AVE., CICERO, ILL. 
Telefonas TOWNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

• • 

DEIMANTŲ 
LAIKRODŽIŲ 
Brangenybių 
SIDABRINIŲ 

INDŲ 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ 

ir kit. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 
Specialisto 

John A. Kasa Duodama 1 metų 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Motai* Street) 
Tel LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krantine Brighton Parke 

įsteigta 1915 metais. 

PAULINE* RAINIS 
(KAČANAUSKAITĖ) 

4043 So. Montgomery St. 
Mirė birž. 19 d., 1951, 4:30 vai. ryto, sulaukus puses amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Kėdainių apskr., Parnavaros pa

rapijos, Kapščių kaimo. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Vladas, keturi sūnūs: 

Frank, marti Bernice; Edward, marti Lucille; Albert, mar
ti Agnės; ir Leo, marti Anne. Devyni anūkai. Du švogeriai: 
Jonas ir Kazimieras Rainis ir jų šeimos ir kiti giminės, 
draugai ir pažįstami. Lietuvoje paliko sesuo Adelė Jarienė 
su šeima bei kiti giminės. 

Priklausė prie Raudono Kryžiaus Vieneto, Chicagos, Drau
gijos, Žemaičių, 2agariečių, Uteniškių, Krakiškių ir. Suval
kiečių Klubų. 

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. 
Lituanica Avenue. 

Laidotuves įvyks šeštad. birž. 23 d. Iš kopi. 10:30 val.^oa*-
to bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimie.ro kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, Marčios, Anūkai ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direkt. Antanas M. Phillips, Tel. YArds 7-3401 

Didžiausia nuolaidą duodame ant 
visų naujausio stiliaus laikrodėlių, 
briliantų, deimantų, auksinių žiedų, 
rašomų plunksnų ir sidabrinių daik
tų. , 

Deimanto akutes turintieji Solid 
Gold žiedai, kurių vertS yra $42.00, 
parduodami už $19.50 

Rankiniai vyriški ir moteriški 15 
akmenų Gold Filled laikro
dėliai $9.95 

Sidabro šaukštai, peiliai, šakutes 
PO ». . . 38 centus 

Maži nešiojamieji radijo aparatai 
PO $19.50 

Automatiški $22.00 tosteriai par
duodami už $13.95 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
3241 S0. HALSTED ST. 

CALH5IET 5-7237 
Atidaryta pirmadienio ir ketvir

tadienio vakarais. Sekmadieniais už
daryta. 

VVCFL 1.000 kil. 50,000 Watts jė
gos Radijo Stoties programos lei-

' džiamos sekmadienio vakarais 5:30 
| p.m. Chicagos laiku. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIEfVVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ 

Ambulansų patarnavi- V% 4fc». <Mes turim* koplyčias 
visose Cbicagos 
Roselando taly.se 
tuojau p a t a r 
naujama. 

mas y r a teikiamas 
dieną i r naktį. Kei-
k ai e, šaukite 
mus. 

i r 
ir 

LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrgiflfe 7-6672 
10756 S. MICH1GAN AVE. PLllman 5-1270 

PETRAS Pi GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tei. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50fch AVE., CICERO, ILL. Tel. OLym«ir 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 & HALSTED STREET 710 W. 18tl STREET 

Telephone: YArds 7-1911 
LEONARDAS L. BUKAUSKAS 

10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUlln** 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tei YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIM 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-113#-1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

LEONARDAS A. EiERSKIS 
1646 W. 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

»«**. 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
*. 
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AŠT1S DftAOGAS, CHICAGO, ILLINOIS Ketvirtadienis, birželis 21, ItSl 

X P. Alekniene, guv. 4419 
S. Artesian Ave. guli Šv. 
Kryžiaus ligoninėj po opera
cijos. 

LS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBINI 

— Amerikos Lietu vii) Le
giono vyr. štabas dabar rū
pinasi išspausdinti legiono 
statutą, laiškalapius, nario 

MNAIMM ! 
CHICAGOS LIETUVIAI DUODA KRAUJĄ 

liudymus ir pagaminta legio- j marijo: 

— " A m e r i k o s B a l s a s " i š 
New Yorko lietuviukai M?nt 
realyje geriausiai girdisi 12 
vai. dianą, 5:45 vakare ir 
11:45 vtl naktį. 

— Fas rašytoją M. Aukš-
taite - I7avlk v'č'enę Toron
te at. stogąvo du ku-igai 

k J M. A. Navike-
SŪEUS 

ix. 

ninku kepuraites ir ženklus j vičius rašytojo i 
(Vyčio Kryžius su vainiku), j kun. J. Kleiva 

X Antano M. Phillips, lai- I v a i ™ s e kolonijose buvę 
Lietuvos ir JAV kariai nori 

i r 

doluvių direktoriaus Bridge-
porte koplyčia naujai atre
montuoja ir kitas telefonas: 
YArdc 7-3401. 

X Osn ir Della Kuraičiai 
šiandien, birželio 21 d., iš 
LaSalle stoties 12 vai. die
ną išvažiuoja į New Yorką, 
kur birželio 22 d. išplauks į 
Europą ilgesnei kelionei. 

X Kun. Goldikas prašo
mas atsiliepti į *'Draugo" 
redakciją, arba žinantieji 
prašomi praneši jo adresą. 
Jam yra žinių nuo Ameri
koj gyvenančių giminių. 

X Jack Kanvales, West 
Side lietuvis, nusipirko ta
verną 2225 S. Western Ave. 
Didysis atidarymas bus bir-

įstoti j legioną, sudaryti nau 
jus postus ir prašo statuto. 
Susižinoti su ALL vyr. šta
bu galima per adjutantą ad
resu: J. Liaukus. 185 Chest-
nut St., BrooHyn 8, N. Y. 

— Aleksas N<rr»a ir Pei-
ras Gurnelis, montrep.lieč ai 
Tillscnburge, Gnt., nupirko 
iš brolių Pajuodžiu viešbu
tį — Imperial Hotel. 

— Mereckų šeima iš S. 
Bostono lankėsi Toronte. L. 
Mereckaitė yrL tremtyje bai 
gus gimnaziją. Amerikoj 

m BRITANIJOJ 

zelio 22, 23 ir 24 dienomis, kaip pusantro šimto narių 

— Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioj Los Angeles j £ £ gerą"darbą banke." 
Cahf., lietuviai birželio 17 
d. turėjo specialias pamal
das baisiųjų birželio 14 - 21 
dienų sukakties minėjimo 
proga. Po pietų ukrainiečių 
salėj ALT skyriaus pastan
gomis suruošta 
programa. 

— Lietuvių Katalikų Karo 
Veteranij 1107 skyriaus She-
nandoah, Pa., metinėse iš
kilmėse dalyvavo daugiau 

— Švietimo Komisija Man 
chesteryje posėdžiavo gegu
žės 27 d. Dalyvavo Dičpet-

minejimo r i s Q Kairiūkštienė, S. Pra-
puolenytė, S. Prekeris. Bu
vo svarstyta esamoji lietu-

Žinios iš Lietuvos "•HEBE* £&!*£ 
ii CHICAGOS BALF apskr. 
Liepos 1 d., sekmadienį, 

River\1ew didžiajame parke, 
(važiuoti Western Ave. J šiaurę 

iki Belmont Avenue.), 
— ruošia —-^ 

KONCERTA-PiKHIKA 
Ansamblis stato lietuvišką, montažą 

ŠV JONO VABALĖLIAI 
SPORTO RUNGTYNfiS. 

Bodisi sovietine 
kultūra 

"Tiesoj" Nr. 85 St. Anta
navičius sekančiai rašo apie 
Jonavos kultūros namų dar
bą: "Sunku prisiminti, kad 
buVO k u l t ū r o s n a m a i SUrUO- Veiks bufetai, šaltt-šiltt išgėrimai, 

šę darbo žmonėms kokį ners 
pasirodymą. Net rinkimų į 
Lietuvos TSR Augščiausiąją 
Tarybą kampanijos metu 
kultūros namai iš esmės ne
organizavo nė vieno koncer-

Sokiai, maudynės, poilsis — 
_ karnavalas. 

Per televizijos anteną 
žaibas uždegė namą 

to rinkėjams. Laikas kultu-j Užvakar pietinę miesto 
ros namų direktoriui dn*. I dalį nusiaubė audra, padary-
Marcikonytei suprasti savo j dama daug medžiaginių nuo-
darbo reikšmę, o kultūros — stolių Beverly Hills ir Mor-
švietimo darbo skyriui su
stiprinti vadovavimą šiai 
kultūrinei įstaigai". 

Nė vienas lietuvis patrio-

gan Park apylinkės gyven
tojams. Daugelio namų rū
siai buvo užlieti ir keturi 
namai žaibo uždegti. Vienoj 

X AJice Stepheu, mergi
nų choras rengia pikniką še-

Po pamaldų bažnyčioj para
pijos salėj pusryčių metu 

š:adienį, liepos 7 d. Justice " t garbės stalo buvo pasta 
Park Grove prie Archer ir t v t a s lietuviškas rankų dar 
Kean Ave. Programoj daly
vaus choro narės. ' 

X T. Tom. Žiūraitis, do
mininkonas, veda rekolekci
jas šv. Kazimiero seserims 
jų motiniškame name Chica 
goj. Rekolekcijos baigsis a-
teinantį sekmadienį. T. Žiu-

bo kryžius, o prie jo Šv. Raš 
to knyga. 

Baisiųjų birželio trėmimų sukaktį minėdami lietuviai politiniai ka-
Vių m o k y k l ų būklė , pas i tar - »niai ir kiti lietuviai Chicagoje (daugiau kaip 100 asmenų) davė savo 
t a ap ie m o k s l o programą, ! k r a u į ? . ge is t ies iems kariams Korėjoje. 
Mrsaminufl m o k s l o or i em o- N • J l r ? U J , e m a t o m e gailestingąją seserį apklausinėjančią lietuvį, atė

jus* duoti kraujo; kairėje sėdi 'Draugo" bendradarbis Pr. Gudas, pats 
davęs kraujo ir vėliau visą dieną patarnavęs kaip vertėjas. 

Apačioje — Raudonojo Kryžiaus personalas, atvykęs į Dariaus -
Girėno svetainę, paimti lietuvių kraujo aukos. Viduryje sėdi Chicagos 
konsulo žmona J. Daudžvardienė, daug pasidarbavusi tą kraujo auko
jimą pravedant. 

tas neorganizavo ir neorga- vietoj žaibas trenkė į televi-
nizuos sovietinio melo kultu- zijos anteną ir iš vidaus pa
ros vakarų, kurie kiekvie-1 degė namą. 
nam nuo 1940 metų yra ta-j 

nes, suaugusių švietimą ir 
t. t. 

Pasirodo D. Britanijoje 
šiuo metu veikia 8 savaitga
lio mokyklos, kuriose moko
si apie 150 vaikų. Mokyklos 
veikia: Alsagery, Bradf or-

pę prikliais iki nepakenčia-
mumo. . 

de, Coventry, Londone, Man 
— Lietuvių kolonija Stamj chesteryje, Nottinghame ir! 

forde, Conn., nors negausi, 

Politiniu kaliniu balsas 

bet visuomet pasižymi dar
niu senųjų lietuvių su atvy
kusiais iš tremties sugyve
nimu. Tą paliudijo neseniai 

raiiis apsigyvenęs kapelani- tremtinių suruoštas pobūvis 
joj. Telef. HEmlock 4-6343. j savo geradariams ir pasaky-

X Liepos 22-ji bus Tėvų ^ t . s e ?. u J u _! . i e t u v i u b e i t r e m 

Marijonų B e n d radarbių 
Draugijos diena. Išvažiavi
mas ruošiamas marijonų ū-
kyje Hinsdale, 111. Dienos iš-

tinių kalbos. 
— Lietuviai, gyv. San Die 

go, Calif., ir apylinkėse su
judo organizuotis. Pirmame 

kilmes prasidės 11 vai. ryto susirinkime sudarytas orga-
pamaldomis seminarijos kop nizacinis komitetas, kurio 
lyč'oje ir pietumis 1 2 vai. 
ūkio valgykloje. 

X Crane Savinas and 
Loan Assn. (banką) 2555 
West 47 St., kurio reikalų 
vedėjum i sekretorium) yra 
lietuvis Barney Pietkievvicz, 
užvakar užpuolė plėšikai. Pa 
sigrobę $600 pabėgo. Vėliau 
prie 56 ir Oakley gatvių po
licija rado plėšikų pamestą 
taip pat vogtą automobilį. 

X * Dainavos" ansamblis 
po sėkmingo pasirodymo To
ronte visu smarkumu ruo
šias naujam vaidinimui. Mon 
tažą ušv. Jono vabalėliai" 
parašė ir režisuoja G. Velič
ka. Vaidinime dalyvauja vi
sas ansamblis, 70 žmonių 

pirmininku išrinktas V. Hriš 
kevičius. 

— Marija Šaulienė, trem
tyje turėjusi lietuviškų juos 
tų audimo studiją, šiuo me
tu audžia juostas ir sutinka 
pamokyti nerinčias pramok
ti to meno. Jos adresas: 97 
Miserole St., Brooklyn, N. Y. 

— V. Vakauzas, prieš tris 
metus su žmona ir keturiais 
mažais vaikais atvykęs iš 
tremties, S. Bostone nupir
ko maisto ir įvairių daiktų 
krautuvę. 

— Dr. S. Mikalonis S. Bos
tone atliekamu nuo medici
nos praktikos laiku piešia 
paveikslus. Vieną jo paveik 

JAV-se gyvenantieji poli-Skotijoje — Glasgove dvi. 
Rekomenduota kas pusė j t i n i a i kaliniai išleido atsi

metu rengti mokyklose lie- šaukimą birželio įvykių su-
tuvių kalbos, Lietuvos isto- Nakties proga- Išdėstę bai-
rijos ir Lietuvos geografijos s i u s genocido veiksmus Lie-
egzaminus, i š 1 a i k iusiems tuvoje prieš 10 metų ir da-
duodant atitinkamus pažy- b a r . kreipiasi į krikščioniš-
mėjimus. Suaugusių švieti- kaJ* Vakarų demokratinį pa-
mo reikalu nutarta sureda- šaulį, jo laisvąsias tautas ir 

davimą — grąžinti r a m ų 
šeimos gyvenimą, sumažinti 
skausmus. 

Laisvųjų tautų ūkininke, 
darbininke, mokslo pasaulio 
žmonės, visų bažnyčių kuni
gai ir tikintieji, pasaulio po
litikos vadovai ir kariai — 

euoti biuleteni kuris bus iš- M reprezentatyvias vyriau- P a k e l k i t « ****** | a l i n . ^ 
K S S ^ S į g S K K k y - sybes ir asmenis, prašydami! b a l s a P™? Sovietų Rusijo* 
rių valdyboms atkreipti žmogiškos sąžinės' J.1."?"* vykdoma tautų mū
ra, vaiayooms. ^ ^ o « o * k l n l m ą _ genocidą! 

_ Juozas Si.el.us, 31 metų t a j k a d ^ d e - j m t s 
amžiaus lietuv.s, kun s ilgą k a i L i e t u v o j e „ k i t o g e P a . 
laiką sirgine.10, numirė ge- w t j j o v a l s t y b ė s e grobuoniš 
guzes29. Velionis karome-j k a g S o v i e t S ą j u n g 0 s r i ž i . 
tu kovojo su ginkiu ranko-, m a s v y k d o s i a u b i n g L i e t u . 
se, pateko j vakariecių^ne-1 v i ų t a u t o g i r j o s k a i m y m j 

latvių ir estų naikinimą — 
genecidą. 

grupė. Vaidinimas bu s liepos 2 ^ * 5 2 ° " D a l l y R e C ° r d 

1 d. Riverview parke. 

»» 

laisvę, paskum gyveno Spa 
kenbergo DP stovykloje. Į 
Angliją atvyko 1947 m. ge
gužės mėn. Gyvendamas 
Wigsley pereinamoje stovyk 
loję, susirgo plaučių užde
gimu, paskum džiova ir gu
lėjo sanatorijoe. Sirginėda-
mas rašė patriotinius eilė
raščius. Velionis paliko žmo 
ną ir pusantrų metų sūnelį; 
taipgi tėvus, brolius ir gimi
nes. Plaidotas Heywoodo ka 
talikų kapinėse, 

dienraštis. 
— Lietuviai tremtiniai So. 

Bostone, negalėdami gauti X Uršule Eidietis, pade
dama savo vyro Vlado, su-, 
ruošė broliui Valentinui Mar *™niskesnių butų, perkasi 
tišiūnui ir jos sužadėtinei I s a u / a m u s ' J™ka nedidelę 
Aldonaį Valiušytei priešves- p r a d m ę s u m ą l r ^ a u n a l e n g 

tuvinę puotą kurioj tarpe 
daugelio svečių ir viešnių 
dalyvavo Uršulės bei Valen
to brolis, kun. A. Martišiū-
nas, dr. A. Bileckis ir k. 

X Sekantieji Brighton 

vas išsimokėjimo sąlygas. 
— Lietuvių, latvių ir estų 

draugijos Los Angeles, Ca
lif, trėmimų sukakties pa
minėjimą suruošė birželio 
16 d. Odd Fellows salėj. Kon 

Parko lietuviai baigė Chica- i c e r t e ^ ^ ^ v i s ų t r i j ų 

gos Švietimo Tarybos ame- t a u t l * ° P e r ų s o l i s t a i -
rikanizacijes kursus: A. Bo-
nevičius, Leonė Bonavičius, 
Jozefą Perminąs. Valerija 
Šimkus, Placidą Balsaitis, 
M. Buda, J. Burneikas, K. 
Butkus, J. Denereckas, Fe-
licia Gresys, J. Jurevičius, 
B. Kepezin3kas, F. Leveici-
kas, B. Lungys, P. Mačiulis, 
K. Šimulis. Diplomų išdali
nime iškilmės buvo Wells var 
do augštesnės mokyklos au
ditorijoj. 

— "Lietuvių Dienos", išei
nančios Los Angeles, Calif., 
suruošė du koncertus San 
Diego ir San Francisco, Ca
lif. 

— Lietuvos Vyčių kuopos 
S. Bostone susirinkime bu
vo rodomas naujas filmas 
apie Lietuvą. 

— Šv. Petro parapijos So. 
Bostone pradžios mokyklą 
baigė 23 mokiniai. 

VOKIETIJOJ 
— JAV kariuomenes įstai

ga Muenchene kviečia Rytų 
Europos valstybių piliečius 
savanoriai stoti į JAV ka
riškus dalinius. Ayga $80 mė 
nesiui, taip pat geras mais
tas, butas, apranga, kariš
kas išmokslinimas JAV ir 
teisė Amerikos pilietybei 
gauti. 

— Al. Lileikis, po dviejų 
metų emigracijos v a r g ų , 
Vyr. IRO komisijos, Ženevo
je, buvo visiškai atmestas 
nuo emigracijos į USA, nes 
vokiečių okupacijos laikais 
buvęs Vilniaus lietuvių sau
gumo policijos viršininkas. 

BRAHMOJ 
— Sao Paulyjfc veikia nors 

ir negausi lietuvių skautų 
d r a u g o v ė , kurią globoja 
Lietuvos konsulas A. Poli-
šaitis. Iki šios dienos lietu
viai skautai Sao Paulyje ne
turi kapeliono. 

Lietuviai politiniai kali
niai rašo: 

"Šią mūsų didžiosios ne
laimės valandą mes šaukia
mės į Jūsų kilniuosius jaus
mus ir sąžinę. 

Išgirskite mūsų žudomos 
tautos pagalbos šaukiantį 
balsą, kurios 'Vienintelis nu
sikaltimas buvo tas, kad ji 
mylėjo laisvę ir norėjo pa
laikyti dvasinius ryšius su 
Vakarų pasauliu; 

Reikalaukite pakelti tą ge 
ležinę uždangą, kuri laiko 
uždengusi b ai s iąją tautų 
naikinimo sceną: 

Reikalaukite, kad iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraš
tų būtų atitrauktos Sovietų 
okupacinės pajėgos; 

Reikalaukite paskirti ir į-
pareigoti tarptautinę Jungti 
nių Tautų specialią komisi
ją nustatyti įsibrovėlių Lie
tuvai padarytų nuostolių dy 
di ir ištirti )nusikaltimus, 
kokius jie padarė prieš tarp
tautinius įstatymus ir žmo
niškumą ; 

Išrūpinkite visų Lietuvos 
piliečių paleidimą iš Sovie
tų Kalėjimų, koncentracijos 
ir darbo vergų stovyklų bei 
kitų ištrėmimų vietų. 

Laisvojo pasaulio m o t i 
nos, atsiliepkite į Jūsų sesių 
motinų, praradusių savo na
mus, šeimą, vaikučius mal-

Šį mūsų kreipimąsi — pra 
šymą supraskite ne vien tik 
kaip pagalbos šauksmą ne
laimėje, bet kartu ir nuošir
džiausią visam laisvajam pa 
šauliui įspėjimą — sukrusti 
prieš baisųjį visos žmonijos 
priešą — Sovietų Rusijos 
laukinę tironiją, kurią mes, 
politiniai kaliniai, kartu su 
savo tauta patyrėme ir kuri 
iki šiai dienai mūsų tautą 

CHICAGOJE 
Loterinių karaliai 

šaudosi 
Chicago loterinių karaliai 

(gemblininkų sindikatų vir
šūnės), varžydamiesi dėl pel 
no, kurio kasdien į savo ki
šenes susižeria po keletą 
tūkstančių dol. vėl pradėjo 
šaudytis. 

Užvakar prie 52 ir So. 
Park Way iš automobilių su 
sišaudė du loterinių kara
liai: Theodore Roe ir Leo-
nard Caifa.no. Pastarasis 
buvo užmuštas. Tyrinėji
mai ryškina, kad Caifano nu 
šovęs ne Roe, bet jo asmens 
sargas policininkas iš VVa-
bash Ave. nuovados, kuris 
Roe su pinigais lydėjęs į 
banką. Policininkas Caifano 
nušovęs, kai jis norėjęs pa
grobti Roe. 

Anonimo auka veteranų 
administracijai 

Karių Veteranų Adminis
tracijos raštinėn 366 W. 
Adams St. užėjęs senyvas 
žmogus štabo viršininkui 
įteikė voką, pažymėdamas, 
kad tai Veteranų Adminis
tracijai, ir išėjo. 

Už kiek laiko atidarius vo 
ką jame buvo $1,800 ir trum 
pas raštelis, kad tai auka 
administracijai už g e r u s 
darbus veteranams. 

smaugia. n 

Atsišaukimą pasirašo bu
vę bolševikų ir nacių politi
niai kaliniai, gyveną Chica
goje: 

Bildušas, 2558 W. 69th 
St., Draugelis Bronius, 6756 
S. Morgan St., Gabrusevi
čius Jonas, 4509 S. Hermita-
ge Ave., Kun. Juršėnas Ka-
zim., 4557 S. Wood St., Jur-
šėnaitė Grasilda, 5132 S. Ar 
tesian Ave., Juršėnai te Emi
lija, 5132 S. Artesian Ave., 
Kalmantas Mykolas, 5244 
W. Schubert Ave., Klimavi
čius Juozas, 5559 S. Green 
St., Mildažis, 6523 S. Rock-
well St., Pikelis Edwardas, 
2955 S. Emerald Ave., Pet
raitis, 6812 S. Washtenaw 
Ave., Petrėnas Jonas, 11005 
S. Homan Ave., Reikaitis Mi 
k?s 7041 S. Normai Blvd., 
Rėklaitis Vladas, 4457 Ingle 
side Ave., Šimkus Valerijo
nas, 6460 S. Minerva Ave., 
Šimkus Ona, 6560 S. Miner
va Ave., Tumas Juozas, 4527 
S. Hermitage Ave., Žadvy
das O., 133 133 N. 14th 
Ave., Melrose Park, žičkus 
Juozas, 6955 S. Maplewood, 
Kojelis Juozas, 8558 S. Win-
chester Ave., Mackevičius, 
4604 S. Paulina Ave., Tauja-
nis Liudas, 3730 S. VVolcott 
Ave. _ 

Atidaromos maudyklos 
Rytoj atidaromos maudyk 

los Michigan ežero pakraš
čiu. Nuo ryt dienos iki Dar
bo dienos kasdien tarp 9 
vai. ryto ir 9:30 vai. vakaro 
maudyklose budės sargai (Ii 
f e guards). 

Apskrities miškuose (fo-
rest preserves) trys mau
dyklos bus atidarj'tos bir
želio 30 d. 

Prisiekė nevairuoti 
automobilio 

J. Cappadora, maisto krau 
tuvės savininkas, t e i s m o 
nubaustas $200 už suvažinė
jimą 12 metų mergaitės, pri
siekė niekad daugiau nevai
ruoti automobilio. 

Bet toji priesaika nepa-
liuosavo jo nuo didesnės bė
dos. Mergaitė buvo taip su-
žeiasta, kad neteko vienos 
kojos. Manoma, kad jos tė
vai teisme užves Cappadorui 
naują bylą. 

Mokyklos surinko $67,000 
Harold C. Hunt, Chicagos 

mokyklų viršininkas, paskel 
be, kad Raud. Kryžiaus va
juje Chicagos mokyklų mo
kiniai ir švietimo Departa
mento tarnautojai suaukojo 
$67,481.90. 

Skaitykite "Draugę". 

Kazickas — ekonomijos mokshj dakataras 
Š. m. birželio 11 d. Juozas 

Kazickas gavo ekonomijos 
daktaro laipsnį Yale's uni
versitete, New Haven. 

J. Kazickas, 1863 metų 

vimuose bei amerikiečių klu
buose, kaip Rotary, Karių, 
Kolumbo Vyčių ir kituose 
lietuvių tremtenių, komuniz
mo ir Marshallo plano klau 

tremtinių v a i k a i tis, gimė simais. 
1918 m. Sibire. Gimnaziją 1947 - 1951 m. studijavo 
ėjo Pasvalyje 1928 - 1937 
m., Karo Mokyklą — 1937 -
1938 m. Studijavo ekonomi
ją iškart Kauno, paskui Vil
niaus universitete, kurį bai
gė 1943 m. Vadovavo Vil
niaus miesto Įmonių skyriui 
ir kartu dirbo 'pogrindžio 
darbą Vilniuje. 

Pasitraukęs į Vokietiją 
1945-6 m. studijavo Tuebin-
gene ir buvo berengiąs di
sertaciją "Lietuvos žemės 
ūkio kolektyvizacija". 

1947 m. atvažiavo Ameri
kon ir uoliai dirbo visuome
nės darbą: 1948-9 m. buvo 
L. R. K. Susivienijimo orga
nizacinio skyriaus vedėjas; 
daug kartų skaitė paskaitas 
Vyčių, Darbininkų Sąjun
gos, moterų, kunigų suvažia-

Yale's un-te, pakartotinai 
gaudamas stipendiją. Nuo 
1948 m. Albertus Magnus ko 
legijoje (New Haven) dėstė 
ekonomiką bei buvo šio sky-
raius vedėjas. Savo diserta
cijai, be universiteto šalti
nių, naudojosi Užsienių Rei
kalų Ministerijos, Jungtinių 
Tautų bei kitais naujausiais 
šaltiniais. 

Dabar kviečiamas dirbti į 
Krašto Apsaugos Ministeri
jos Rytų Europos ekenomi-
nių tyrinėjimų skyrių bei 
dėstyti jėzuitų Georgetown 
universitete W a shingtone. 
Yra "American Imperial Cor 
poration" (Miami, Fla.) ta
rybos narys ir su dr. K. Va
liūnu dalininkas importo — 
eksporto firmos. 

v 
• 

http://Si.el.us
http://Caifa.no

