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RIDGWAY PAVESTA MEGZTI PALIAUBŲ DERYBAS 
M i 

Kokios bus paliaubų sąlygos? 
Derybos numatomos Kaesong mieste 

\ 
* 

WASHINGTONAS, birž. 30 Spėliojama, kad Korė
jos paliaubas sąjungininkai siūlo padaryti maždaug tomis 
p a č i o m i s s ą l y g o m i s , kur ios buvo k i n a m s į t e i k t o s ir j u atmieš
t o s g r u o d ž i o m e n . 

Jos numatė maždaug šiuos 
dalykus: 

1. apie 20 mylių platumo 
demilitarizuotą zoną, kurios 
pietinę sieną sudaro 38 para
lele. 

2. Sausumos kariuomenė pa 
silieka netoli demilitarizuo
tos zonos. Aviacija ir laivy
nas respektuoja demilitarizuo 
tą zoną. 

3. Paliaubas prižiūri J. Tau 
tų komisija, kuri laisvai gali 
lankytis visoje Korėjoje. 

4. Uždraustas naujos ka
riuomenes ir karo medžiagų 
Jvežimas į Korėją. 

5. Tuojau pasikeičiama ka
ro belaisviais vienu už vieną. 
Dėl likusių grąžinimo taria
masi galutinai taiką sutarus. 

6. Susitariama dėl kariuo
menės personalo saugumo, 
pabėgėlių judėjimo ir civili
nės valdžios bei policijos de
militarizuotoje zonoje. 

Kinai tada atsakė, kad jie 
šiomis sąlygomis nutrauks 
karo veiksmus tik tada, ka
da iš Korėjos pasišalins sve-

TANKAS PLAUK į A KAIP ANTIS 
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tima kariuomenė, Amerika 
atims laivyną nuo Formozos 
ir Kinija bus priimta į Jungt. 
Tautas. 

Kadangi Maskva dabar iš
skiria iš paliaubų derybų vi
sus teritorinius ir politinius 
klausimus, tai manoma, kad 
maždaug šiomis sąlygomis ko 
munistai sutiks daryti paliau-
Das. 

Kur vyks derybos? 
Tokio štabe prasitarta, kad 

paliaubų derybos vyks grei
čiausiai Kaesong mieste, se
nojoje Korėjos sostinėje. Jis 
yra vakarinėje Korėjos daly, 
3 mylios į pietus nuo 38 para
lelės. Šiuo metu jis yra meke
no žemėje. Arčiausiai prie jo 
yra komunistų frontas. 

Instrukcijos paslystos i Tokio 
Ginklai nutilsią už keliu dienų 

NEW YORKAS, birž. 30. — Visų kraštu delegacijos 
Jungt . T a u t o s e beveik t ikros , kad Sov. Rus i ja nori i š t raukt i 
Kiniją iš Korėjos karo ir todėl derybos dėl paliaubų pasiseks* 

Dabar jau žinant su kuo re i • 
kia vesti derybas, belieka su- |sią daugiau laiko ir painių de 
daryti smulkų derybų planą | rybų. 
ir surasti būdą kaip užmegzti v . . . . . . . . , a 

, • * i . „ Kaip su kitais klausimais? 
ryšį su komunistų karo va- * 
dais Korėjoje, nes vakariečiai į Kas toliau, jei pasiseks su
yra nutarę priimti sovietų pa ' sitarti dėl karo paliaubų ir 

Wa>hingtone buvo išmėgintas naujas prietaisas, 
ir nesušlapti. Paveiksle matomas M-46 tankas su 

su kuriuo tankas gali plaukti per gilius vandenis 
o prietaisu plaukiąs 6 pėdų gilumo vandeny. 

(INS) 

II 

Frontas ramus 
TOKIO, birž. 30. — Kovos 

Korėjos fronte visai aprimo, 
nors komunistų radijas Pei-
pinge ir Pyonggang nieko ne 
sako apie numatomas karo 
paliaubas. 

Pyonggang radijas kiek pa 
keitė propagandos temą. Pir
miau vis sakydavo, kad išvys 
amerikiečius iš Korėjos, o 
dabar jau kalba tik apie š. 
Korėją. 

Nelaisvėn paimti kinai va
kar sakę, kad girdėję apie 
taiką, tačiau jiems buvę pa
sakyta ,kad amerikiečiai at
metę visus Rusijos ir Kinijos 
pasiūlymus. 

praskiestas 

Matthevvs į Airiją 
WASHINGTONAS, birž. 30. 

— Laivyno sekretorius Mat-
thews paskirtas ambasadorių 
mi į Airiją, o laivyno sekre
toriumi parinktas jo pava
duotojas Dan Kimball. 
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Pabėgęs iš Rusijos 
kalba apie jos bombas 

WASHINGTONAS, birž. 30. 
— Atominės energijos komi
sijos nariams saugumo orga
nai pranešę, kad iš Rusijos 
pabėgęs atominės energijos 
specialistas patiekęs daug ži
nių apie Sov. Rusijos atomi
nes bombas ir atominės ener
gijos tyrimų pažangą. 

Tas pabėgėlis esąs Angli
joje ir ten atsidūręs maždaug 
prieš metus. Jis tvirtinąs, Jkad 
Rusija dabar galinti turėti 
apie 50 atominių bombų. Vi
sos rusiškos bombos esančios 
iš plutonijaus, panašios į ame 
rikietiškas. Jei bombų gamy
ba nebuvusi paskubinta, tai 
1952 m. numatyta buvę turė
ti 75 bombas, o vėliau meti
nę gamybą jau patrigubinti, 
t. y. kasmet pagaminti po 75. 

WASHINGTONAS, birž. 30. 
— Senatas posėdžiavo be per 
traukos 15 vai. ir priėmė kai
nų, atlyginimų, nuomų ir kre
ditų kontrolės įstatymą. Nau 
jas įstatymas nepatenkina 
beveik nė vieno prezidento 
prašymo leisti kontroles su
stiprinti ir sumažina kaiku-
rias teises, kurias buvo sutei
kęs senasis, šiandien besibai
giąs, įstatymas. Atstovų rū
mai naujo įstatymo priimti 
nebesuspėjo ir pratęsė senojo 
galiojimą vienam mėnesiui. 
Senato priimtame įstatyme 
uždrausta sumažinti § jautie
nos mėsos kainas. 

Persu-britų krize atslūgsta? 
Britų technikai laikinai palikti 

TEHERANAS, birž. 30. — Anglų - persų ginče dėl naf
tos matosi atoslūgio prošvaiste, nors abidvi pusės oficialiai 
nuduoda nedarančios nuolaidų. 

Kai prez. Trumanas vakar 

Persai jieško ginklu 
TEHERANAS, birž. 30. — 

Jei britai barškins ginklais 
Persijos pasieniuose, Persijos 
vyriausybė p r a šysianti J. 
f autas ir Saugumo Tarybą 
pasižiūrėti, ar visi tie veiks
mai negresia pasaulio taikai. 
Taip kalbėjo per radiją vy
riausybės komentatorius. Bet 
visi žino, kad tai yra tik „šal 
tas karas". 

pareiškė, jog yra galimybių 
persams su anglais susitarti, 
tik reikia geros valios, Persi
jos premjeras vėl pasikvietė 
J A V A m b a s a d o r i ų G r a d y p a s i 
tarti . Sakoma, kad jis pata
ręs persams atsisakyti anti-
sabotažinio įstatymo, nukreip 
to prieš britų bendrovės val
dininkus, ir j ieškoti laikino 
susitarimo dėl technikų pali
kimo. Mossadegh pažadėjęs 
įstatymo projektą iš parla
mento atšaukti, jei britai pa
siliks dirbti. Bet nesutikęs at 
sisakyti reikalavimo, kad iš
vežama nafta būtų laikoma 
naujos persų bendrovės nuo-
savybe. 

Iš Londono betgi eina du 
vienas kitam prieštaraują pa 
reiškimai. 

Bendrovės vadovybė skel
bia, kad visas personalas bus 
atšauktas ir 10 dienų bėgy už 
daryti šaltiniai ir valyklos, 
nes su persais nebus galima 
susitarti tol, kol vyriausybei 
vadovaus M. Mossadegh. 

Užsienių reikalų ministeris 
Morrison gi praneša, kad tech 
niškasis personalas bus laiki
nai paliktas, jei persai suda

rys palankias darbo sąlygas. 
Šiandien Tarptautinis Ha

gos Tribunolą*; pradeda žiū
rėti ar jis iiompetetingas 
spręsti persų - britų naftos 
ginčą ,kurį spręsti prašė bri
tų vyriausybė. Koncesijos nu 
traukimo ginčą persų vyriau
sybė atsisakė atiduoti spręs
ti Hagos Tribunolui, nes kaip 
suvereninė valstybė ji turėjo 
teisę koncesiją nutraukti. Sa
vo tezę persų vyriausybė re
mia tarpt, teisės žinovo pran 
cūzo prof. Gidei nuomone. 

Per 20 vai. 5,000 myliu 
LONDONAS, birž. 30. — 

Trys milžinai bombonešiai B-
36 iš savo bazės Carswell, 
Tex., nuskrido be sustojimo į 
Angliją per 20 vai. Kelio ilgis 
— 5,000 mylių. Jie grįžta at
gal, nes yra apmokymo kelio
nėje. Sie bombonešiai skirti 
atominėms bomboms vežioti. 

BRITŲ KREISERIS PERSŲ [LANKOJE 

Acheson alga išliko 
VVASHINGTONAS, birž. 30. 

— Kadangi biudžetas nau
jiems metams dar nepriimtas, 
tai kongresas šiandien iki 12 
vai. nakties turi nutarti leis
ti valstybės įstaigoms laiki
nai naudotis kreditais kasdie
niniams reikalams tvarkyti. 

Atstovų rūmai vakar tą nu 
tarimą padarė. D. Acheson 
priešai buvo patiekę pasiūly
mą sulaikyti visus kreditus 
valstybės departamentui tol, 
kol D. Acheson pasitrauks, 
tačiau 196 balsais prieš 192 
pasiūlymas atmestas, i 

Sabotažas 
SYDNEY, birž. 30. — Aus

tralijos lėktuvnešis turi iš-
vyktivj Korėjos vandenis, bet 
kažkas pasirūpino sugadinti 
jo radaro įrengimus. Sabota
žininkas buvęs apie tuos da
lykus nenusimanąs žmogus, 
todėl nuostolių daug nepada
ręs. Sabotažo veiksmas lėk
tuvnešio kelionės nesutruk
dys. 

siūlymą derybas vesti per ka
ro vadus ir imtis iniciatyvos 
derybas užmegzti. 
Paliaubų projektas paruoštas 

JAV jungtinis štabas gen. 
O. Bradley vadovybėje jau 
esąs sutaręs paliaubų turinį 
ir formą ir gavęs kitų Korėjo 
je kariaujančių sąjungininkų 
pritarimą. Instrukcijos dery
boms vesti jau pasiųstos gen. 
Ridgway. 

Kas derėsis? 
Paliaubų derybas vesti są

jungininkai pavedė gen. Rid-
gway. Faktiškai derybas ves, 
turbūt, 8-sios armijos vadas 
gen. Van Fleet ir P. Korė
jos kariuomenės vadas. Pa
gal Rusijos pageidavimą iš 

armisticijos? Gromyko pasi
kalbėjime su JAV ambasado
riumi pasakęs, kad Sov. Rusi
ja nenumato tuo reikalu jo
kių specialių žygių ir nieko 
nežino ką mano tuo reikalu 
Kinijos vyriausybė. Jis pasa
kęs betgi, kad tuo reikalu tu
rėtų pasisakyti „šalys Korė
joje*. Kas tos „šalys", jis ne
aiškinęs. 

Malikas prašnekęs 
Bet šis tas buvo išpešta ia 

„pasveikusio" Maliko, kuris 
baigdamas savo pirmininka
vimo Saugumo Tarybai mė
nesį suruošė ketvirtadienio 
vakare Saugumo Tarybos na
riams šaunią vakarienę su ru 
siška vodka. Jis davęs JAV 
atstovui suprasti, kad tuo rei 

komunistų pusės derybose tu kalu reikia tęsti pasikalbėji-

Britų - persų santykiams einant j pavojingą padėtį, britų kreise
ris Mauritius atvyko į naftos sostines Abadano vandenis. Britai tvir
tina, kad jis neginsi britų turto, tik saugos britų piliečių gyvybę. 

(INS) 

Pasitrauks Marshall? 
WASHINGTONAS, birž. 30. 

— Garsiai kalbama, kad greit 
pasitrauks krašto apsaugos 
sekretorius gen. Marshallas. 
Jo vietai užimti kandidatais 
minimi dabartinis jo pavaduo 
tojas Lovett, aukštasis komi
saras Vokietijoje J. McCloy 
ir Reconstruction Finance 
Corp. valdytojas S. Syming-
ton. 

• Gen. Van Fleet, 8-sios 
armijos vadas KorėjojeTvos 
išvengė vakar mirties, kai jo 
helikopteris nukrito ant krei
serio Los Angeles denio kur 
nors rytų Korėjos pakrašty. 

• Dviejų ar trijų metų bė
gy JAV povandeniniai laivai 
bus varomi atomine energija. 

ri dalyvauti Š. Korėjos karo 
vadas ir kinų „savanorių" da 
linių vadovybė. (Buvo klai
dingai pranešta, kad Maskva 
nori Kiniją iš paliaubų dery
bų išjungti). 

Apie ką derėsis? 
Rusijos pageidavimu, karo 

vadai tarsis tik dėl karo veiks 
mų sustabdymo ir armistici
jos. Politiniai ir teritoriniai 
klausimai iš derybų išjungia
mi. 

Daromas skirtumas tarp 
karo veiksmų sustabdymo ir 
armisticijos. Dėl karo veiks
mų sustabdymo, tikima, bus 
greit susitarta. Ilgiau teksią 
tartis dėl armisticijos sutar
ties, nes čia reikės nustatyti 
demarkacijos liniją, demilita
rizuotą zoną ir armisticijos 

Kalendorius 
Birželio 30 d.: šv. Emilija. 

Senovės: Tautginas ir Svei
kutė 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— United Airlines 900 streikuojančių lakūnų sutiko nu

traukti streiką, kai prezidentas pagrasino perimti bendrovę 
vyriausybės žinion. 

— Jugoslavijos ambasadorius Popovič vakar formaliai 
paprašė J A V v y r i a u s y b ę te ikt i Jugos lav i ja i karinę pagalba. 

— Čekoslovakijos vyriausybė sutiko grąžinti lėktuvus 
ir l a k ū n u s (amer ik ie t į ir n o r v e g ą ) , kur ie biržel io 8 d. per 
klaidą nusileido Čekoslovakijos teritorijoje. 

—> Britų krašto apsaugos ministeris E. Shinwell atvyko 
Į Paryžių pasitarimams su gen. Eisenhovveriu. 

— JAV laivyno vadas adm. Sherman pareiškė, kad ir 
Korėjos karui pasibaigus Amerika pasiliks kariškai stipri 
Tol. Rytuose. 

— Pasitraukia iš pareigų JAV atstovas Vengrijoje Da-
vis. Jo atsistatydinimą prezidentas priėmė. . 

— Du respublikonų senatoriai įnešė rezoliuciją, reika
laujančią derybose dėl Korėjos karo paliaubų reikalauti iš 
komunistų grąžinti visus karo belaisvius, Manoma, kad ko
munistų nelaisvėje yra apie 10,000 amerikiečių. 

— Jei respublikonai savo kandidatu į prezidentus pa
statys sen. Taftą, tai gen. Eisenhovveris kandidatuosiąs kaip 
demokratų kandidatas, nes užsienio politikoje palaikąs de
mokratų liniją. 

—* Ateinančios savaites vidury Persijos {lankoje pasiro-

mą su Gromyko Markvoje.. 
Sąjungininkai vakar esą su
tarę pavesti ambasadoriams 
Maskvoje klausimus toliau 
aiškinti. 

Kaip užmegs ryšį? 
Kadangi J. Tautos Korėjos 

karo vedimą yra pavedusios 
Amerikai, tai ji ir turėtų im
tis iniciatyvos užmegzti ryšį 
su š. Korėjos ir kinų fronto 
vadovais. Tai greičiausiai bus 
atlikta arba perduodant pa
kvietimą per radiją Š. Korė
jos sostinei arba pasiunčiant 
notą per Maskvą, prašant ją 
perduoti Š. Korėjos vyriausy
bei ir parūpinti atsakymą. 

Kur buvo Ridgvvay 
patarėjas? 

Vakar kažkur slaptai lėk-
vykdymo priežiūrą, šiems t u v u b u v o išvykęs gen. Ridg-
klausimams sutvarkyti reikė w a y politinis patarėjas amba 

sadorius Sebald. Sugrįžęs iš 
savo slaptos kelionės, Sebald 
tuojau užsidarė pasitarimui 
su gen. Ridgvvay. Spėliojama, 
kad jo kelionė turi ryšį su Ko 
rėjos karo paliaubų derybų 
užmezgimu. 

Ginklai gre i t nut i l s 

P. Korėjos prezidento at
stovas vakar pareiškė, kad 
ginklai Korėjoje nutils kelių 
dienų bėgy. Derybose dėl ka
ro paliaubų P. Korėjos vyriau 
sybė jokių sąlygų nestato, nes 
tose derybose nebus svarsto
mi politiniai ir teritoriniai 
klausimai. 

P. Korėjos parlamentas bet 
gi vakar pasisakė prieš galu
tiną taiką ant 38 paralelės. 

- Liepos 1 d.: Brangiausiojo 
Jėzaus Kraujo šventė. Seno-! dys ir 4 JAV laivai naikintojai, kurie jau išplaukė iš Singa 
vės: Gendrutis ir Liepa. 

Oras Chlcagoje 
Kiek apsiniaukus, tarpais 

dar galimas trumpas lietus. 
Temperatūra be pasikeitimų. 

pore. Jie ten vyksta saugumo sumetimais ryšium su naftos 
krize. 

— Nuteistas Vengrijos arkv. Groesz ir kiti su juo teisti 
a p s k undę „liaudies teismo4' sprendimą aukščiausiam teis
mui. 

" 

• Mėsos pramonės darbi
ninkams leista pakelti atlygi
nimą dar 2 cnt. valandai. Pa
kėlimas veikia nuo vasario 9 
d. Algų stabilizacijos įstaiga 
9 cnt. pakėlimą buvo seniau 
patvirtinusi. 

• Katalikų vienuolėms įsa
kyta išvykti iš Kinijos, nes 
jos ten grūdamos į kalėjimus. 

• 
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UVUSMM BROUUI PARTIZANO AMBASADORIUS IRLANDUA1 v« 

A. a partizano l a i Viktoro Lapo pieniam atminimui 
O Broli, gražiausiai parinkti 

poetiškiausi žcdžiai nenusakyB to 
skausmo, kuris perskrodžia šir
dį, minint Tavq didvyriškos mir
ties dešimtmetį. Blaškaus skaus
me, lyg palaužtas medis audro
je, kad negaliu nė vienišo kapo 

'aplankyti, nė menkiausios laukų 
gėlių puokštės prie medinio kry 
želio padėti, nė atsiklaupus prie 
kapo. kad ir trumpiausių poterė
lių sukalbėti. Baisusis raudonasis 
smakas man atėmė tas teises ir 
likau pati tik vargšė benamė, 
t r emt inė . . . 

Prieš akis aiškiai stojasi pas-

rauoju. Atmenu, kiek daug valan
dų aukojai skautizmui ir jo ide
alams. Prisimena reikšmingas mo 
mentas dar iš gimnazijos laikų. 
Moksleivių surengtame teisme Tu 
gynei Šarūną. Niekados neišblės 
man is atmintie^ Tavo tada pa
sakyti reikšmingi žodžiai: "Kiek
viena idėja yra išperkama, krau
ju. Netgi pati kilniausioji pasau
lyje idėja — krikščionybė buvo 
atpirkta Kristaus auka ir krau
ju." 

Vėliau pats rašei patriotinę 
dramą, kuri moksleivių buvo pa
statyta scenoje ir joje pats da-

skutinis vaizdas apleidžiant savo lyvavai herojų, jūros karininku, 
tėvynę, savo brangiąją tėvų že- kuris žuvo kovoje už tėvynę. Ar 
mę, dėl kurios Tu savo jauną gy
vybę paaukojai. Tai buvo žavin
gas vasaros vakaras, gražiausias 

gi ne likimo ironija? Tavo vai
kystės svajonės ir įsivaizdavimai 
virto tikrove, žiauria t ikrove. . . 

• v • • » m » » i 

PARDAVIMUI 

Anastazas ir Rozalija Valan- Iškįjmėms atitinkamą pamokslą 
čim, seniį Cicero gyventojai ir pasakys prelatas Eį. Urba. 
uolūs Šv. Antano bažnyčios, pa- Ro Mišių bus pietūs parapijos 

j rapiečiaį, švęs savo vedybįnįp salėje giminėms ir artimiems 
'gyvenimo Auksinį Jubilėjų. Jie draugams, 
priėmė moterystės sakramentą Vaikai, giminės, draugai ir pa 

Į Î ew Yorke 1901 metais, Šv. Ma- žįstami jubiliatus Anastazą ir 
| rijos bažnyčioje. Po kėlėjos me- Rozaliją Valančius nuoširdžiai 
tų persike^ į Cliicagą ir beveik sveikina ir linki gausios Dievo 

I septynerius .metus gyveno North palaimos tolimesniame jų gy ve-
i Sidev kur priklausė prie Šy. My- nime. 

pasauly saulėlydis gaubė Kauną | Pačiomis pirmosiomis karo die 
ir miestas atrodė lyg auksinis, j nomis, kai tėvynė kraujuose pa-
besileidžiančios * saulės spindu- j plūdusi dejavo ir saukėsi savo 
liucs! Stovėjau skausme pas- I sūnų, Tu išėjai su savo jaunes-
kendusi prie Tavo kapo, o miela- j niuoju broliu ginti nekaltus be-
sai Broli, ir rinkau gražiausius j ginklius žmones nuo teriojimo ir 
atsisveikinimo žodžius, o skaid- ' žudymo. Prieš išeinant atsiklau-
rios ašaros plovė skruostus. Akys pęs pasimeldei, bet išėjai slapta, 
nejučiomis kryptelėjo j šalį ir pa j Motulės neperžegnotas. Motulė 
mačiau baltai apsirengusią mote kasdien išleisdama Tave . pėržeg-
terj, suklupusią prie sekančio ka nodavo, o jei ji besitriusdama už-
po. O Dievuli! Kas ap3akys tos miršdąvo, Tu taip švelniai bejuo

kaudamas jai primindavai . . . 

jaunesnis brolis grįžo sveikas 
ir gyvas, gi TU, o mielasai Bro
li, likimo buvo lemta k i t a i p . . . 
Gulėdamas visą savaitę sužeistas 
ligoninėje, su perverta kulka krū 
tineje, baisaus ir nuožmaus rau
donojo priešo, vis kartojai: "Ma 
no mažoji Lietuvėlė kuriasi!". O 
Broli, Tu tikėjai idealiai, kad Ta
voji Lietuvėlė kursis, Tavo kil
nioji širdis nedaleido minties, kad 
baisus rudasis priešas iš vakarų 
smaugs Tavo tautą nė kiek ne
mažiau už raudonąjį siaubą. 

vargšės jaunos moters, žuvusio 
partizano žmonos, skausmus. Pa
ti, ligos pakirsta, trumpam aplei
do sanatoriją, kad dar atsisvei
kintų paskutinę m>nutę su myli
miausio asmens kapu, o mažoji 
dukrytė atskirta. Kadaise kartu 
trynėme alkūnes tos pačios kla
sės suoluose, gyvenome tais pa
čiais idealais, dabar gi skende-
jome tame pačiame gedule ir 
skausme. Apsikabinome trumpa
me, bet labai skausmingame ir 
reikšmingame atsisveikinme. Pa
ėmusi šaltos, purios žemelės nuo 
Tavo kapo ,o Broli, suspaudusi 
saujoje, laikiau, lyg brangiausią O Broli, o mie ašis Broli, Tu 
relikviją Utovi mano atmintyje visoje sa-

Mirei "idealiai, kaip ir gyvenai vo šviesybėje o liepos pirmoji, 
idealiai. Buvai pakirstas pačia- Tavo mirties diena, hks man vi-
me savo gražiausiame žydėjime, j sad gedulo diena. O Tu liksi man 
lvg tik ką prasiskleidęs pumpu- visados tėvynes meiles švyturiu, 
l į s j gražiausią gėlę. Nuo pat , nuolat man šviečiąs mano bena-
mažens buvai visas persisunkęs ; mės gyvenimo audrų tamsybėse, 
meile ir giliu, idealiu patriotiz- O Broli, Tu liksi man neišsemia
mu Dar mokvklos suole buvai mu šaltiniu pasakoma apie tevy-
atsidavęs vien mokslui ir savo nės meilę ir rausų sūnų didvy-
idealų siekiams. Visur ėjai pir- riškumą. »*• »• 

— — — 

PITTSBURGHO IR APYLINKĖS NAUJIENOS 
Puikus vyčiu, radijo 

pikniku-. 

feelio 24 d — Joniflfcse 
Lietuvių vyčių ūkyje įvyko 
seniai lauktas Lietuvos vy
čių radijo piknikas, kuris 
nei rengėjų, nei svečių tik
rai neapvylė. Piknike daly
vavo daug lietuvių, vyčių 
radijo programos klausyto
jų ir remejų. Svečių dalyva
vo net iš Clevelando ir Day-
tono. Gi kaimynai new ken-
singtoniečiai net kelis atski
rus stalus turėjo. (Jų buvo 
per 30). Neminint eilinių 
pikniko ''linksmybių'' ten
ka pastebėti, jog vakare 
buvo išpildyta ir trumpa 
programėle prie tradicinio 
Joninių laužo. Ta proga u ra
dijo dėdei" Vyt. Jucevičiui 
akordeonu vedant dalyviai 
sudainavo visą eilę lietuviš
kų dainų, kurios ypač pati
ko iš tolimesnių apylinkių 
atvykusiems lietuviams, ku
rie beturi labai mažai pro
gų išgirsti gražias lietuviš
kas dainas. Ta proga lai
mingajam pikniko dalyviui 
buvo įteiktas radijo apara
tas, kurį vyčiams jų pikni
ko proga dovanojo senas 
vyčių veikėjas V. J. Krauž-
lys. Šis piknikas iki šiol 
Pittsburghe ruoštų piknikų 
(šiais metais) buvo pats 

didžiausias ir tai rodo, jog 
lietuviškoji Pittsburgho vi
suomene noriai remia vyčius 
ir jų radijo programą. Be 
moralinės paramos vyčiams 
piknikas davė ir gražaus 
pelno, kuris skiriamas ra
dijo programai didinti ir 
tobulinti. Baigiant negalima 
nepareikšti vist* vyčių ir 
pikniko dalyvių vardu dide
lę padėką rengimo ir pačio 
pikniko ' 'bosams" — 62 
kuopos pirm. inž. Ant. Ma
žeikai ir apskr. Lietuvos 
reikalų komisijos pirm. Ele
nai Girdytei, kurie taip su
maniai ir energingai atliko 
savo sunkias pareigas. 

Lietuvių eisena per 
televiziją 

Kaip jau anksčiau buvo 
minėta, birželio tragedijos 
minėjimas Pittsburghe at-

' kreipė dėmesį ir amerikiečių 
* visuomenės bei spaudos. Čia 
'tenka tik dar pridurti, jog 
birželio 18 d. minėjimo vaiz
dus transliavo ir Pitts
burgho televizijos stotis su 
atitinkamais paaiškinimais. 
Pittsburgho lietuviai džiau
giasi bent tuo galėję prisi-
dėči prie visų laisvųjų lietu
vių kovos už Lietuvos išlais
vinimą. Iš tikrųjų^ jų atlik
tas žygis yra nemažos svar-

Laivyao sekretorius Francis P. 
Matthews paskirtas JAV ambasa
doriumi Irlandijai. (INS) 

bos, nes šiuo metu propa
gandinė kova yra labai 
svarbi dalis bendrosios lais
vės kovos. 

ALT susirinkimai 
Birželio 26 d. Lietuvių 

Piliečių svetainėje įvyko ei* 
linis ALT Pittsburgho sky
riaus posėdis, kuriamą buvo 
tariamasi svarbesniais sky
riaus reikalais. Pittsburgho 
Taryba jau. dabar pradeda 
ruoštis antrajam savo pik
nikui, kurio pelnas, kaip ir 
pirmojo, bus paskiras Lie
tuvoj laisvės fondui. 

Po žmones pasidairius 

Aktyviai Pittsburgho "lie
tuviškajame gyvenime besi
reiškianti p. Kelpšų šeima 
rengiasi pastoviam apsigy
venimui persikelti į Chica-

Sparnus pakėlusi ir p. 
Stasų šeima, kuri mano kel
tis į Clevendą. Ponai Stasai 
labai nuoširdžiai dalyvavo 
kultūriniame gyvenime ir jų 
išvykimą Pittsburghas nuq-
širdžiai apgailestauja. 

Pereitą savaitę Pitts
burghe lankėsi ir pas ponus 
G i r d ž i u s s v e č i a v o s i p . Kfurų 
šeima ir p. Kazlauskienė, 
kurie dalyvavo savo dėdės 
ir svainio Petro Kuro lai
dotuvėse. 

M. Petraitienė, nuoširdi 
Šv. Kazimiero parapijos vei
kėja, kuriam laikui vėl bu
vo išvykusi pa® savo seserį 
į New Yorką (jos sunkiai 
sergančios aplankyti). 

Mq parapijos. Po to atyyko į 
Cicero ir iki šiol tebegyvena. 

Anastazas . Valančius,, t a u r u s 
žemaitis, gimęs Lietuvoje, Kuni
gų kaime, Rietavo parapijoje, 

Kr. 
Sveikinimas pavyzdingai 

šeimai 
Anastazui ir Rozalijai Valan-

F O U R 1950 CLSHJMAN/ 3 WHEEL ICE CREAM 
SCOOTERS; 

P R I C E D FOR IMMEDIATE SALE. 
CARROLIi ICE CREAM 

SERVICE, Inc. 
211 IMCfc St., 

Caltimet City, Ind. 
Fhone RiiKsell 1560 

J U O D Ž E M I S 
PUVĖSIAI 

Urmininkam* ir smulkiem* pirkėjams 
Skambinkite vakarais 

REliance 5-3167 ar ENglewood 4-6512 
Dieną skambinkite 

Palos Park 765-R-2 

PLATINKITE "DRAUGĄ »» 

v * a Rozaliją Kaval iauskai tę , čiam8j su laukus vedybinio gyve-
kukjią ž e m a i t e gimusią Prap i - j m m o au}C8in^ jubilėjų, siunčiame 
mo kaime, Kvėdarnos parapi jo- ! j i e m s s a v o n u o š i r d ž į U s s v e i k i n i -
je. Abų atvažiavo į Ameriką m u s i r i i n k ė j į m u s . Tai darome 
1898 metais .^ i ̂ r dienrašt į „Draugą", nes aiš-

Gerai y r a ^ supran tama , kad kiai žinome, kad jubi l iatai i r 
per pusę, š imto me ta į t eko pe r - j , , D r a u g a s " per daugelį daugelį 
gyyjcįįti ir lmkstaų ifj Rimtesnių metų buvo neatski r iami draugai , 
valandų. Anas tazas fy Rozalija J ie jį skai tė i r rėme, Anas tazas 
pavyzdingai .į gyveno į>|L$al Dievo buvo ir t ebėra uoliausias jo ben-
ir Bažnyčios į sakymmi. f Haugino ' d radarb i s i r plat intojas , 
gra&ą šeimą; penkifef vaikus ir Žemiau pasirašiusiej i matome 
anūkfc, mirusios ' d u k t f m Sofijos reikalą viešai sveikinti Valan-
sunų. Nelengva buv©,duoti vai- čius; nes j ie per visą savo vedy 
karną katal ikišką išauklėjimą. 
Bet juodu nesigailėjo jėgų i r pa-

binį gyvenimą švietė kaip gyvas 
l ietuviškos kata l ikiškos šeimos 

s tangų, kad viai gau tų pradinį I pavyzdys. Da rnus t a r p savęs su 
ar augštesnį mokslą kataiikiš-' gyvenimas, pavyzdingas gau-
kose mokslo įstaigose. singos šeimos išauginimas, iš-

Šiandien jubiliatai gali pasi-
raokslinimas ir išauklėjimas, 
kruopštus katalikiškų ir tautiš-

džiaugti visais savo rūpestingu-,k^ pareigų atlikimas ir mumyse 

- Labdarybės piknikas 
Liepos 8 d. 1 vai. Hayerhili, 

Lawrence, Lowell (Mass.) ir Na-
shua N. H. tremtiniai rengia pik 
niką su įdomia programa. Bu* 
choras, duetai, solo ir Hehtviak 
senoviniai šokiai. Be to, gros pui
ki kapela 

Visas pelans skiriamas Diep-
holzo (Vokietijoj) lietuvių gimna
zijai. Tad tikima, kad visi lie
tuviai parems šį kilnų tikslą. 

Piknikas bus Lavvrence Lietu
vių Tautiniam p«rke,. prie Lc.vvell-
Lawrence kelio (North Lovvell 
Str.). 

Esant blogam orui, parengi
mas vyks ten pat parko gražio
je, salėje. 

• n i • • v • 

Tremtinių zunai 
Liepos mėn. 1 d. 12 vai. šaukia 

mas Indiana - Harbor Liteuvhf 
Tremtinių b-nė» informacinis su
sirinkimas, kuris įvyks Šv. Pran
ciškaus parapijos salėje, Fir Str 
3903. 

Valdyba 

mo ir katalikiško, auklėjimo vai 
šiais. Sūnus, kunigas Anastazas 

| Valančius, dabar eina vikaro pa-
I reigas šv. Jurgio parapijoje. Vie 
| na duktė, sesuo M. Jeronimą, 
j yra vienuolė šv. Pranciškaus 
j vienuolyne, Eittsburgh, Pa., Ki
ta duktė, Elena Valančiūtė, gy
vena su tėveliais. Jaunesnis sū
nus Antanas yra vedęs Anasta
ziją Jaukšaįtę, augina.dvi duk
reles: Juditą* ir Leonardą. Duktė 
Sofija mirė prieš keliolika metų 
palikdama sūnų Danielių tėve
liams auginti. 

Jubiliatai ne tik savo asmeni-
I n iame gyvenime pavyzdingai 
I tvarkės i , ber nesigailėjo nei lai-
!ko nei lesų geriems visuomeni
n i a m s darbams. Anas tazas Va-

| lančius y r a pasižymėjęs visuome 
niniuose darbuose. Darbavosi 
Bažnyčios ir t a u t o s gerovei. Bu
vo Šv.» Antano parapi jos komi
te to nar iu riucr 1913 metų i r iki 
šiol da r eina t a s pareigas . Dirbo 
Amerikos Lietuvių Katal ikų Fe
deracijoje 35 metus . Tos organi
zacijos 12 skyr iaus sekretor iumi 
išbuvo 17 metų. P radedan t 1914 
meta is ėjo, įvair ias valdybos pa
reigas Am. Lietuvių Kat . Lab
dar ių Sąjungoje. J o va rdas , y r a 
geraį žinomas ir politikoje. Ka
da t i k turėjo progos agi tavo už 
lietuvius kandidatus , kad jie už
imtų garb ingas vietas Amerikos 
valdžioje.. Visados aktyvia i da
lyvavo katal ikiškų organizacijų 
seimuose. Buvo ta ip pa t geras 
Lietuvos patr io tas , nuoširdžiai 
darbavosi Lietuvos išlaisvini
mui . Savo nenuils tamomis pas
tangomis pardavė už 4,500 dol. 
bonų Lietuvai a tku r t i po pirmo-

ir visoj bendruomenėj kelia pa
sigėrėjimą. Nuolat inė veikla pa
rapijoj , parapi jos draugijose ir 
ak tyvus dalyvavimas nacionali
nio mas to lietuvių katal ikų ak
cijoj atnešė daug naudos ir Ka
talikų Bažnyčiai, ir tėvų kraš tu i 
— Lietuvai , ir naujai tėvynei — 
Amerikai . 

Mes džiaugiamės, kad ir jų 
rūpest ingai išaugint i vaikai eina 
tėvelių pėdomis. 

Visa t a i t ea tneša j u m s džiaugs 
mo jūsų gyvenimo is tor inėj die
noj, minint auksinį jubilėjų. Ge
ras is Dievas teduoda j u m s svei
ka tos kiek gal int ilgiau pasi
džiaugti savo darbo vaisiais1. 

Kun. Ig. Albavičins, 
Šv. Antano par . klebonas 
Prel. B. Urba, 
Šv. Ju rg io par. klebonas 

Vtei PHsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgho Lietuviu 
Kataliku Radijo Programą 

— vadovaujama — 
Lietuvos Vyčių Pittsburge 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekvieną Sekmadieni nuo 

1:30 iki 2:00 vai. p . p . 
IŠ STIPRIOS IR GALINGOS 

W L O A 
RADKJO STOTI ES BRADDOCKK 

Visais reikalais kreipkitės š iuo ad
resu Ijtl iuaii ian < atholH Hour, Ka
tilo Station \ \ L<>\, BMddock, Pa. 

JO • 

MKN A: \V()Mi;. \ & C H I L D B E N 
I.UiIili:'S Normalizimę Studio 

Introdueing 
OSCILLATION THfeRAPY 
Kor, relaxation & rpdueing 

Ist treatinent frei' 
for a limitod tim<> only. 

200 Hurrison St. Oak Pa ik 
i : re lk l 3-056A 

Atsidėkojant Dievui už visas 
gautas malones per 50 vedybinio 
gyvenimo metų, liepos 1 d. 10:45 
vai. bwg iškilmingos šv. Mišios sJĮJ'Yalizuojas' ndU^ t

ir scn'̂  
Modemus padangų, pataisymą*. Patlaugt, 

Dėmesio Automobilių Savininkai! 
J U N G BROTHERS 

jadanųu. 

ŠV. A n t a n o b a ž n y č i o j e , C i c e r o , atnaujinimas, sulipdymas. Moioru pal 
ŠV. M i š i a s l a i k y s SŪnUS k u n . A . *ym*s> r*ty išlyginimas ir kiti patai navi-

Valančius, asistuojamas kun. mal-._.Q H 4 M a M ^nv^ 
Qf xr~i . . i i i » . . . 5 7 J 9 S. H A L S i L D S i R E E T 
Jbt. Valucko ir kun. W. Urbos, 

I 1 

Naujos Valandos 
Pradedant Liepos - July 1 -mą dieną, mūsų 

raštines valandos bus sekančios: 

PIRMADIENIAIS. ANTRADIENIAIS, 
PENKTADIENIAIS ii ŠEŠTADIENIAIS 9 - 4 

KETVIRTADIENIAIS 9 - 8 

TREČIADIENIAIS uždaryta visą dieną 
Taip pat uždaryta per visas (legalias) šventes 

< : 

Jos. M. Mozeris, Secrtfor/ 

3236 So. Halsted Streel 
Pitone: CAIumet 5-4118 

/ / 
DfiMKSJO SEIMININKES 

")ūsų skalbiniai yra . . . 

DVIGUBAI IŠPLAUTI 
I R 

TRIGUBAI PERPLAUTI 
. . . ir jūs SUTAUPOTE 
LAIKĄ IR PINIGUS!" 

Kiekvieno klijento skalbiniai yra ATSKIRAI, i šp lau t i . . . ir iš
imti bei "tumble dried" ATSKIRAI (išdžiovinti) . . . dažniausiai 
yra tvarkingai sulankstomi, čia plauti, jūsų skalbiami dalykai 
bus švarūsi, šviežus . . . vartojant geriausią muilą "detergents" 
baltintojus ir lazurką. Mūsų mašinos yra pagrindinai išvalo
mos kasdien. Pabandykite ir būsite įtikinti gerumu ir patogu
mu atnešus jūsų skalbinius čia. 

^ 

MES SPECIALISTĄ} i š P l . A U 
TI BLANK E T r s . ANTKLO
DES, IŽOI.AIDAS, KEDŽUJ 

I Ž DANGA Lt S IR "SHAG 
RUOŠ" IKI 15-16 SVARŲ 

.S f ». VAJLABfldOfi 
I'irniad., antrad., ketvirtad., penk-
tacl. 7:30 v.r. iki 8 v.v. Trečiad. 
7:3o v.r. iki 6 v.v. Šeštadieniais 

7:30 v.r. iki 5 v.v. 
I '/.neškite savo i \ -nli vykstant j 
• lai-hji — Pasi imkite grįžtant na
mo. 48 ta i . MARŠKINIU PA
TARNAVIMAS. — 

Gražiai išplauti ir išprusinti. 

\ 

M A R I O N W A S H E R E T T E 
212-2 S. Marion St. EUcIid 3-1695 Oak Park 

^ 

"AN UMBRELLfi 
' OVER Y00R R00F" 

KEEP OUT HOT 
SIN RAYS! 

R E D I C E T E M P E R A T l R E 
L'NDER YOI'K ROOE 

\V1TH: 

L1QUID ALUMINUM 
Roof Coating • 

A protet'tive metal l ic ooveriug 
that will refle<?t u p to 75% of 
all l ight and lieat r a y s . . . re-
duee temperature under r o o f a s 
much as 40% . . . sea l s out mols -
ture . . . lasts year.s longer.. 
Spraye<l, moppcd or bruslieri on 
eastty to any type flat roof: 

CALIi O R WK1TJB 

larm, industria, commercial or 
or residential. 

Find out no.w abbut this 
amazing new roof coating! 

Otto V. Petr 
6943 Wes+ 26th S+reet 

Pbone: STanley 8-2636, Eveoings 
BERVVYN, ILLINOIS 

DEPT. D. 

NhKALTO PRASIDĖJIMO FAN. PARAPIJOS 
• • i . ^ . i ^ Š 

1 TT.'l S. S S •I • i i • ) • m i — 

— - » . • •' * • 

Rezervuokite šię dieną mūsų parapijos pįkmkui ir 
su JŪSŲ draugais ir pažįstamais traukite 
Vytauto Darže! 

Brtgh P 
P A R A P I J O S V A S A R I v 

• 

[Nuoširdžiai visus kviečia atsilankyti ir draugiškai ty
rame ore pasilinksminti. 

Prelatas Kleb. A. Briška ir Komitetas 

. 

\ 
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forma 
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kinimas 
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D R A U G A S 
THE LITHUANIAN DAILY FR1END 

,>J S. W d l | Ave.. C hkiifco H, m. Tel. Vli*lnla 7-0040; 7.0841; 7-0042 
IfeMVftfl aa rVooiid-Claas Matter March 3i, 1916 at Chieago, Illinola 

l'nder the Act of March S, 137*. 
iaember of the Catfeotta r i — j Aaa'n 
i*uLli«h*»d tlaily, e.xe#»pt Sundays, 

^y the 
Mthuaniaw Catholic Press Society. 

"HENVM KRATA: 
^ i rago j ir CMceroj 

JUM* JAV ir Kan/doje 
9 • I % n » 1 * 

Metams 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

SrBSCRIPTTON RATKS: 
J7.t»o per year outside of Ohicagro 
$S.OO per year in Chleago & Cicero 
|7.u0 per year in Oanada. 
Foreijjn $10.00 per year. 

tt met. 
$4.50 
$4.00 
$r,.5o 

S men. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 m8n 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

..edakcijv attaipsi. na taiso aavo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
Y J«°. juos grąžinu tik II anksto susitarus. 'Redakcija už skelbimų turl-

u't neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos ^avus prašymą. 

RIMTIES 
VALANDfiLEL. 

ISKETJA VėUAVĄ 

Komunizmo kova prieš Bažnyčią 
VENGRIJOS ARKIVYSKUPE NUTEISUS 

Vakar mūsų dienraštis pranešė skaudžią žinią, kad 
Vengrijos komunistų " teismas" to krašto primatą arki
vyskupą Groesh nuteisė ir nubaudė 15 metų kalėti. Pau-
listų ordino kunigą Vecer nuteisė mirties bausme. Buvo 
ir kitų nubaustų. Tai įvyko užvakar Budapešte, Vengrijos 
sostinėj. 

Ne vien duona... 
K. J. VILUTIS, Chicago, 111. 

Evangelijoje skaitome: "Yra 
parašyta, kad ne viena duona 
žmogus yra gyvas, bet kiek
vienu žodžiu, einančiu iš Die
vo burnos"... 

Čia glūdi pagrindinis žmo
gaus laimės ir tobulo pasitenki- j 
nimo punktas. Juk ir iš savo 
patirties žinome, lygiai kaip ir! 
kitų, kad vien tik medžiaginė ! 
gerove širdies pilnai nenura
mins. 

Juk daugiausia saužudžių pa 
sitaiko pasiturinčiųjų tarpe — į 
kurie sau viską gali pavelyti, 
nuo nieko neatsiskaitydami ir Dėl šio "teismo" sprendimo tuojau atsiliepė Vati

kano dienraštis *'Osssrvatore Romano", pavadindamas jį I tiesiog maudos turtuose. Ir ne-
neteisingu. Tai esąs "žiaurus nusikaltimas prie! teisin- paisant to gerbūvio, gyvenimas 
guma" jiems nusibosta, o neturėdami 

i stiprios valios pakelti dvasią 
14Pasityčiojimo teismu" Vengrijos komunistai nubau-' augštyn, liūdnai baigia nutrauk 

dę arkivyskupą Groesh 'ą, siekia palenkti savo tikslams ! darni savo gyvastį. 
bažnyčios organizaciją, atimant iš jos dvasinę šviesą ir 
vadovybę. "Os. Rom." pastebi ir tai, kad Vengrijos Pri
mato nubaudimu komunistai nori parodyti, kad panašiai 
atsitiks ir su kitų kraštų augštąja dvasiškija, jei ji ne
pasiduos komunistinių režimų užmačioms ir nenutrauks 
ryšių su Roma. "Šis teismas pradeda naują komunizmo 
ofenzyvą prieš Bažnyčią Vengrijoj" — rašo Vatikano dien
raštis. "Arkivyskupo Groesh kaltinimai yra rutinos įžei
dimai, naudojami katalikybei diskredituoti Hitlerio me-
todaiš. Nacizmas persekiojo Bažnyčią rašiniais išrokavi-
mais; komunistai daro tą patį, prisidengdami klasės ko
vos vardu". 

Saldainiai ir šilkas iš medžio 
Dipl. mišk. VYTAUTAS BARISAS 

Nerasime kitos tokios svar 
bios ir tokio įvairiaus pritai 
kymo žaliavos, kaip medis, 
šimtai įvairiausių dalykų iš 
jo padaroma ir tokiais pasi-

liozė medžiui priduoda lank
stumo ir išbrinkimo galią, o 
ligninas, ryšdamas medžio 
pluoštus, kietumą ir tvirtu
mą. Bendrai medį sudaro 

naudoja puslaukinių, tuo la-! daugumoje organinės ir ma-
biau civilizuotų, tautų žmo:', U. dalimi mineralinės me-

KODĖL SOVIETAI DAR NEPUOLA? 
PULK. P. KAUNAS, Kanada 

kai sąžiningai yra atlikta Die-

Tikroji ramybe ir laime kles
ti ten, kur siela su Dievu su
jungta. 

METODŲ VIENODUMAS 
Nereikia užmiršti kad 1949 m. vasario 8 d. tuose j v o Apvaizdos kiekvienam už-

pačiucse Budapešto teismo rūmuose ir net to paties tei
sėjo Vilmo s Olthi buvo nuteistas visam amžiui kalėti 
Vengrijos garbingasis kardinolas Mindszenty. Kaltinimai 
buvo lygiai tokie pat: "valstybės išdavimas", "šnipinėji
mas" Amerikai ir kitiems imperialistiniams kraštams. Ir 
arkv. Groesh'ui panaudotos tokios pat teroristinės prie
monės priversti prisipažint esant kaltu komunistų sure
daguotiems apkaltinimams. Dėl tų žiaurių ir nežmoniškų 
priemonių tada protestavo prieš Vengrijos komunistinio 
režimo "teismą" visi vakarų demokratijų kraštai. Nea» 
bejojame, kad tokių protestų banga kils ir dabar. 

Ir priešingai, kiek tikros lai
mės užtinkame pas žmones su 
vargu besigrumiančius, kurie 
tačiau širdy turi Dievą, ir gy
vena — "kiekvienu žodžiu, ei
nančiu iš Dievo burnos"! *, 

Darbštaus kaimiečio pasto
gėje, sąžiningai gyvenančio, 
greit pastebėsi ir rasi dvasios Šios dienos laisvųjų žmonių 
ramybę ir pilną pasitenkinimą, tema — Sovietų agremja Eu-

Taip pat ir padoraus darbi- J W « To puolimo bijo pasi
ninko gličioje, kurs kilniai gy- Uk? Vokietijoje tremtiniai ir 
vena, sutiksi nesudrumstą Tai- ™ k A * * £ ^ ' ^ l £ J į 
mę, kuri patariama vien tada,; į j g * n c J ^ J ^ L Bet°sy-

nes. Galima būtų medieną 
pavadinti pačia universaliau 
si a žaliava. 

„Plienas ii medžio 
Mūsų laikais, išspaudžiant 

iš tarp celių orą, įmerkiant 
į sakus ir kaitinant iš jo pa
gaminama labai tvirta me
džiaga, kuri prilygsta plie
nui ir gali jį pilnai pavaduo
ti. Turi gerą savybę — to
kia medžiaga daug lengves
nė ir tinka įvairių mašinų 
dalių gamybai. Iš medie
nos gaminama sunkieji tepa 
lai, saldainiai ir, jei mes sau 
leisime suprasti, tam tikra 
forma erzacinių — pavaiz
duojamų lašinių!, kaip tai 
buvo Vokietijoje paskutinio 
karo metu. Galima būtų ke
lius š i m t us priskaičiuoti, 
kas iš medienos padaryta. 
Pažvelkime tik į keletą svar 

J A V pėstininkai iškelia Amerikos vėliavą an t vienos iš priešo at- i b e s n i ų j ų 
imtos kalvos viršūnes kur nors Korėjos fronte. ( iNS) Į 

« 

Popierius 
Įvairus medienos panaudo 

jimas prasidėjo prieš gerą 
šimtą metų, nuo to l a i k o , 
kai mokslo dėka medienoje 
surasta celiuliozė ir joje e-
santis ligninas. Pati celiu-

kiu šis klausimas yra kompli
kuotas ir daugelis bando at
spėti šią mįslę. Aš pasisteng
siu atspėti strategų mintis 
palyginimais bei savo sampro 
tavimais. 

Austrų istorikas Folop Mo- žmonės bijo kiekvieno ka-
Uer, nusistatęs prieš Bažnyčią, r0> į ypatingai bijo III-jo pa-
o ypatingai prieš vienuolijas/ 
gavo progos aplankyti kiek no
rėjo vienuolynų. Aplankė ir iš
tyrė smulkiai keliasdešimts vie 

Pažymėtina, kad vakariečiai spaudos korespondentai, 
buvę ir kard. Mindszenty, ir arkiv. Groesh'o, ir amerikie
čio verslininko Robert Vogeler'io tardymuose, praneša, 
kad visų teismo metodai vienodi. Vienodi apkaltinimai, 
vienodai visi " prisipažino" ir teismo sprendimai veik žodis 
į žodį vienodai suredaguoti. Ir tikriausiai — tie metodai, 
forma ir sprendimo redakcija iš Kremliaus buvo padik
tuota. 

AMERIKIEČIO ŽODIS 

saulinio karo. Bet III pas. ka 
ras jau yra prasidėjęs, jį pra
dėjo komunistai. Tik prisi
minkime komunistų agresi-

nuolynų... ir po tokios gausaus jas — Graikijos karą, Čeko-
ir tikslaus patyrimo, turėjo pri Slovakijos okupaciją, Korėjos 
pažinti (buvo padorus vyras ir 
atvirai drįso pasakyti), kad 
niekur kitur nerado Įtiek nuo
širdžios natūralios linksmybės 
ir davsios ramybės, kaip tik 
tose institucijose, kurias pir
ma laikė — kalėjimais, pil
nais niūrių šešėlių ir neišpa
sakytų kentėjimų... 

Arba vėl, rašytojas Mark 
Twain kartą prisipažino, kad 
niekur taip smagiai nepailsėjo, Kadangi amerikietis Vogeler buvo teisiamas tokiais 

metodais, kaip ir kard. Mindszenty ir arkiv. Groesh ir j kaip stebėdamas trapistus lai-
iš Vengrijos kalėjimo paleistas dideliu,JAV vyriausybės Į ke jų rekreacijos. Yra žinoma, 
spaudimu ir šiandien jis jau yra Amerikoje, jo žodis apie ! kad jiems draudžiama iš viso 
komunistų teismus yra labai svarus. Tokį žodį jisai jau -šnekėtis, bet gestais rankų bei 
tarė. Jis pasakė, kad nė vienas Vengrijos arkivyskupo kojų jie taip mikliai reiškia sa-
kaltinimas neturi pagrindo. Komunistų teismai nėra teis
mai, bet teisingumo dėsniu išjuokimas, bjaurus jų išnie
kinimas. 

Reikia turėti galvoj dar ir tai, kad komunistų teisme 
Vogeler ''prisipažino" esąs kaltas visais kaltinimų punk
tais, bet kai ištrūko iš už geležinės uždangos, jisai aiškiai 
ir griežtai pasakė visai nebuvęs kaltu. Vadinas, ir jį, 
lygiai kaip ir kard. Mindszenty ir arkv. Groesh, fiziškai 
ir kitokiais kankinimais privertė prisipažinti. 

KOVA PRIEŠ STIPRIAUSIA JflGĄ 

Kaip atrodo, Katalikų Bažnyčia už geležinės uždangos 
yra likusi veik vienintelė iš stipresniųjų opozicijų komu
nistiniam režimams. Dėl to ją skaudžiausiai ir persekioja. 
Adkv. Groesh yra to persekiojimo auka. 

Juk ir Lietuvoje iš keliolikos vyskupų liko tik vienas 
vysk. K. Paltarokas, apie kurį taip pat negaunama tikres
nių žinių; iš keliolikos šimtų kunigų liko tik šimtas. Taigi, 
komunistai visur persekioja Katalikų Bažnyčią ir naikina 
katalikų dvasiškija. Todėl visas krikščioniškasis pasaulis 
vieningai turi kovoti Kremliaus vadovaujamą ateistinį 
komunizmą. 

vo džiaugsmą ir krečia šposus, 
kad ir jis pats, nors ir nesu
prasdamas 

Pažvelgus į žemėlapį atro
dytų natūraliausias invazijos 
kelias — Vokietija — šiaurės 
Prancūzija — Belgija — Olan j Wai sprendžiama problema, 
dija, skubiu tempu pasiekti .-Be to, neaišku kaip pasielgtų 
Atlantą ir smogti Angliją. Švedija tokiu atveju. Iš Skan-
Bet dar palieka „bet". Karo! dinavijos visai arti Leningra

das, stipriausia laivyno bazė 

ir Indokinijos karus. Tai yra 
parengiamieji karo veiksmai 
— vieni jų įvykdyti, antri ne 
nusisekę, treti dar vykdomi 
ar bus vėliau vykdomi. Belie
ka tik didžioji agresija Pran
cūzijos link. 
Trečias pasaulinis karas bus 

Europoje 

mokslas moko, kad karo ope 
racijų sparnai turi būti pa
kankamai apsaugoti. Geriau
siai pravesta operacija netu
rės ateičiai didelės reikšmės, 
jeigu sparnų apsauga nebus 
užtikryitįą,,Tąip atsitiko pir
mame pas. kare Prancūzijoje, 
kuomet vokiečių dešinysis 
sparnas nebuvo pakankamai 
užtikrintas. Prancūzai pasi
naudojo vokiečių neapdairu
mu (Marnos kautynės) ir vi
sa suplanuota operacija nuė
jo niekais. Dar ryškesnis pa
vyzdys atsitiko Rytų Prūsi
joje su Samsonovo armija. 
Šiandien komunistams deši
nįjį sparną sudaro — Skandi
navijos valstybės, k a i rįjį 
sparną — Balkanų valstybės. 

Geriausi strategai, geriau
si kariai pasaulyje, be jokios 

Kronštadtas, čia pat Baltijos 
valstybės, na, netoli ir Mas
kva. . 

Kairysis sparnas komunis
tams sudaro nemažesnį gal
vosūkį — tai Balkanų valsty
bės. Balkanuose, kada dar Ti
to ėjo sykiu su Stalinu, komu 
nistai paslapčiomis pradėjo 
karą Graikijoje. Norėjo už
mušti du zuikiu — okupuoti 
Graikiją, išeiti į Viduržemio 
jūrą, priartėti prie Suezo ka
nalo ir... tokiu būdu apsaugo
ti savo kairįjį sparną. Idėja 
buvo gera, bet Tito pakišo čia 
koją Stalinui. Visos komunis 
tų pastangos subyrėjo Tito a t 
sisakius klausyti Maskvos. 
Komunistų gen. štabas laužo 
galvas, kaip iš tos padėties 
išeiti. Bet kdmunistams šian
dien kairįjį sparną sudaro ne 
vien Balkanai, bet ir Italija. 
Taigi Italija turėtų būti anks 
čiau okupuota, norint pradėti 
platesnio masto operacijas. 

rėjo taip juoktis. 
Toks džiaugsmas gali kilti 

tik ten, kur esama vidinio 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, 
kur gyvenama "kiekvienu žo
džiu, kurs eina iš Dievo bur
nos » i 

ema 

Komsomolcų laikraštis 
Sovietų komunistinio jau

nimo oficiozas „Komsomols-
kaja Pravda" kviečia savo na 
rius, kurių yra apie 11 milio-
nų, suaktyvinti kovą prieš vi
sas religijos pasireiškimo 
formas. Laikraštis pabrėžia, 
kad visi tie* komunistai jau
nuoliai, kurie dalyvauja reli
ginėse apeigose, kaip krikš
tas, moterystė ir kit., sunkiai 
nusikalsta prieš komunistinę 
moralę. 

abejonės, yra vokiečiai. Tai-
III pas. karas bus globali- g.į jų II-jo pas. karo planavi

mo pobūdžio karas nuo pat jo mo būdas įsidėmėtinas. Tuo-
pradžios. Atrodo jisai turės met vokiečiams kairįjį spar-
2 2 * ! ! 5 ! ^ mnTriMMiiilittnflhirlanJf. 

Nors komunistai turi didelį 
divizijų skaičių, bet jie netu
rės von Brauchitsch, kuris II 
pas. karo pradžioje tobuliau
siai įvykdė visas operacijas. 
Kad operacijos pasisektų, rei
kia turėti tobulai organizuo
tą ir drausmingą kariuome
nę. Sparnų operacijos turi bū 
ti žaibo greitumu atliktos. 
(Tai rodo Norvegija ir Balka 
nai II pas. karo metu), šiose 
operacijose negali būti kliū
čių, kurios pasitaiko centrinė 
je — lemiamoje kryptyje. 

čioje savo pradžioje. Taigi ap tybės, o dešinįjį — Balkanų 
sigynimo ir kiti strateginio valstybės. Jų operacija į Da-
pobūdžio klausimai J. A. V-' niją — Norvegiją buvo pa-
bėms labai parūpo. Reikalą vyzdingai atlikta. Kairysis 
pagyvino gen. MacArthuro' sparnas tapo užtikrintas. Dar 
pareiškimai. Azijos kontinen-! paliko dešinysis sparnas. Čia 

V ' A-^U + . tas turi pirmaeilės reikšmės veikė politikai, vienur jų pa
name aaiyicas, tu- | j A V - b e m s , bet šiandien, ko-: stangos davė vaisių (Bulgari-

voje su komunizmu, globali-1 ja, Vengrija), kitur ne. (Jugo 
nėję plotmėje, turint mintyIslavija). Tuomet į tą reikalą 
visuotinojo karo pradus, Eu- turėjo įsikišti kariai. Visu 
ropa yra vyraujanti. (Pareis- mėnesiu buvo pavėluota karo 
kimai gen. Guderian ir admi- operacija į Rusiją, bet vokie-
rolo Sherman). Taigi III pas. čių gen. štabas laikė sparnų 
karas turėtų prasidėti Euro-1 apsaugą svarbesniu dalyku. 

Amerikos Lietuvių Taryba planuoja daryti naujų žy
gių siekiant, kad Jungtinių Valstybių senatas kiek galint 
greičiau ratifikuotų Genocido Konvenciją. 

Atimkime iš visatos Dievą, 
ir visata nebus niekas kitas 
kaip tik didžioji iliuzija. 

—VLamennais 

poje. Napoleono karuose Eu 
ropos centru Napoleonas lai
kė — Leipzig — Praga — Vie 
na. Juos praradęs Napoleo
nas pasitraukė į Prancūziją, 
kur tapo galutinai nugalėtas. 
Dėlto komunistai Europos 
centrą pasistengė kuogrei-
čiausiai užimti. (Čekoslova
kijos okupacija). Vakariečiai 
savo neapdairumu komunis
tams palengvino pagerinti jų 
strateginę būklę, prileisdami 
juos iki Elbės upės. O Thue-
ringijos, Hallės, Leipzigo ir 
kitų miestų atidavimą komu
nistams niekaip negalima su
prasti. Jų šiandieninė strate
ginė išeities bazė — Schwerin 
— Magdeburg — Erfurt — 
Plauen — Viena. 

Tai yra įsidėmėtinas atsargu 
mo pavyzdys didelio masto 
operacijose. 

Maskvos problemos 

Tai, va, dėlko komunistai 
lūkuriuoja, tai va, dėlko ko
munistai dar nepuola Pran
cūzijos. Čia, be abejo, turi įta-

Lygiai tos pačios proble-, kos ir atominė bomba, kurios 
mos iškyla bolševikams. Ko-, komunistai prisibijo. Čia turi 
munistai turi pakankamai di įtakos dar satelitinių kariuo-
vizijų, rasi, jie vykdys visas menių sukomunistinimas bei 
operacijas vienu metu, o rasi, sudrausminimas. Čia turi įta-
palaipSniui, kaip tai darė vo- kos masinių armijų netobulas 
kiečiai. Tai parodys artimoji apginklavimas. Čia turi įta-
ateitis. ' kos šiandien vedamas komu-

Kad komunistų dešinysis nistų psichologinis karas, nu-
sparnas būtų saugus, jie turi, teikti visuomenes prieš karą, 
minimum užimti — Daniją ir i užmigdyti visuomenės budru 
Norvegiją. Švedija ir Suomi- mą. Ar pasiseks Stalinui tobu 
ja, rasi, būtų paliktos vėles- lai išspręsti visus klausimus 
niam smūgiui. Bet puolant — parodys artimoji ateitis; 
Daniją — Norvegiją reikėtų | prieš audrą visuomet esti ty-
pradėti III-jį pas. karą. Sun- la. Tą tylą mes turime. 

džiagos. Ir tada, kai buvo 
surasta celulozė bei ligninas, 
ir kai chemikai pridėjo prie 
to savo pirštus, iš jos prade 
jo gaminti popierį. Tai bu
vo 1846-tais metais ir, gali
ma sakyti, labai laiku, nes 
popieriaus pareikalavimas 
labaį kilo ir būtų privedęs 
prie katastrofiškos padėties. 
Po to, kai Gutenbergas su
kombinavo pirmąją spaustu 
vę su jo išrastomis lietomis 
ir judančiomis raidėmis, ir 
kai 1753-1756 metais atspau 
sdino bibliją, taip popieriaus 
paklausa augo, kad jokiu bū 
du nebūtų galėję tokio kie
kio vuo laiku tik iš skudu
rų pagaminti. Nuo to laiko 
iki šiandien padaryta labai 
didelė pažanga ir dabar ga
minama įvairiausios rūšies 
popierio, kurio metinė pašau 
line produkcija siekia apie 
25 milionus tonų. Jį varto
ja ne tik rašymui, knygų ir 
laikraščių spausdinimui, įpa 
kavimams ir tt., bet ir po
pierinių pinigų išleidimui ku 
rie jau 18 šm. pradžioje, pir 
miausia Prancūzijoje, o 19 
š. m. beveik visuose kraštuo 
se, pradėti apyvartoje var
toti. 

Medienos vaidmuo d a r 
daugiau padidėjo, kai iš tos 
pačios celiuliozės pradėjo 
dirbtinį šilką gaminti. Apy
tikriai iš vieno kubinio met
ro medienos išeina 120 kg. 
dirbtinio šilko, iš kurio gali
ma pagaminti iki 280 gražių 
suknučių. Didžiausi- dubti-w, 
nio šilko produkcijos kraš
tai — U.S.A. ir Japonija. 

Iš tos pačios celiulozės pa 
gaminama dirbtinų žarnų 
dešroms dėti ir medžiaga ce 
lefonas, kuri panaudojama 
puodų dangtims. 

Negalime nepaminėti dar 
vieno labai svarbaus medie
nos produkto, tai medinio 
cukraus. Jis išgaunamas iš 
celiulozės įveikiant ją įvai
riomis rūgštimis, atitinka
mai kaitinant ir presuojant. 
Medinį cukrų galime vartoti 
kaip pašarą raguočiams bei 
kiaulėms. Kitaip sakant, iš 
medžio, per tarpininką, mes 
pasigaminame net mėsos! Iš 
to paties medinio cukraus 
pagaminama metilo ir etilo 
alkoholis. Pastarąjį galima 
vartoti ir išgėrimui, tačiau 
metilas kenksmingas, apaki
na. 

Lietuvos medis 
Prisimindami savo krašto 

miškus su širdgėla turime 
konstatuoti, kad jie smar
kiai retėja. Okupantas ne
sigailėdamas kerta ir veža 
savo reikalams tą brangų 
mūsų turtą, kurs nepriklau
somybės laikais davė dide
les valstybės pajamas ir bu
vo vienas iš svarbiausių ex-
portuojanlų prekių. Miškais 
apaugusi žemė pas mus te
sudarė 17% viso ploto, tuo 
tarpu Vokietijoje — 27%' ir 
Kanadoje 31%. Turėdami ne 
didelius miškų plotus, (su 
Vilniaus kraštu 1939 me
tais, įskaitant ir Klaipėdos 
kraštą — 1.135.845 ha) ir 
žinodami medienos universa 
lų panaudojimą, turėsime 
branginti mišką, ne tik kaip 
mūsų krašto puošmeną, bet 
k?ip didelį turto kurs mūsų 
naujai išsilaisvinusiai tėvy
nei, jos ūkiniame gyvenime 
didelį vaidmenį suvaidins ir 
daug gerbūvio atneš. 
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i—j 

Penktadienis, birželis 29, 1951 
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REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai, turime iSaikelti, savinin
k a i per ima but%. Btenteriu pora. b« 
vaik-u, ieško 4-5 kam b. neapsatyto 
buto š iaurinėj ar Staurvakarhj daly. 
Page idauja su apši ldymu. P a t y s de
koruos. Geros rekomendacijos . Skam
binkite M i c h i g a n 2-4461 p o 8 v.r. 

8 suaugę (2 dirbantiej i) skobtai 
jieJko 5 ar 6 kamb. neapstatyto bu
to , pietvakrių daly j p ietus už 67th 
Bt. Page idauja apšild. B e "pett". 
Vienoj f irmoj 22 m. Geros rekomen
dacijos. Skambinkite po •%• v.v. E N -
g l e u o o d 4-8884. 

• i m i 

Savininkai, paskambinki te mūmS. S 
suago. visi dirbantieji , j iesko 4-5 
kamb. neapstatyto buto, apšild. ar 
ne, pietvakariu daly. V i d u t i n i n n o -
ma. 6 meta i dabartinėj v ietoj . N a u 
jas sav. per ima butą sau. S k a m 
binkite RlHhop 7-3880 po 6 V.v. ar
ba visą dieną sekmad. 

š ta i jūsų, nuomininkai! Pat ik ima 3 
suaugus iu še ima jieško. 4 a r 5 k a m 
barių apšiM. ar neapšild. buto piet
vakar ių daly. Patys dekoruos. Ver
č iami persikelti . Geros rekomenda
cijos. Skambinkite B l s h o p 7-5*86 
po 6 vai. Vak. 

HELP WANTED — VYBAI 
i • • +m + > i m « • » » » • » • » • • » • ! » » 

B A K E R — A L i i A R O U N D 
DAY W O R K 

START AT 7 A'. M. 
STEADY GOOD W O R K l N G 

CONDITIONS 
A P P L Y AT: 

5756 P u l a s k i o r Call 
POrtsmonth 7-P675 

• CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS 

P A I N T K R S ( U N I O N ) 
H O S P I T A U Z A T I O N INS., 

N E W WORK, OLD W 0 R K , 
LOW VVORK HIGH WORK. 

8TEADY W O R K 
P h o n e CK. tt-5»Sl 9 A.M. to 5 P.M. 

After 7 P.M. P h o n e 
EVergreen Park 7781 or A B . 4-4336 

BRAKE MECHANIC 
EXPERIENCED 

LATEST" EQUIPMENT GOOD PAY PLŲS BONUS PD. VACATION 
FIRESTONE STORES 

226 L A K E OAK PARK. 
• 

Board o f Educat ion tarnautojas su 
amona ir 6 men. dukrele Jieško 3-
4-5 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly miesto. Gali tuojau užimti ar
ba trumpą laiką palaukti. Bendra
darbiaus su šeimininku. Geros re
komendacijos . Skambinkite :— 

Vlncvnnes 6-7657 

*J 

Atsakingas inžinierius su žmona j ieš
k o 2V4 iki 5 kamb. buto ar "bnn-
g a l o \ V su baldais ar be, pietų ar 
pietvakarių daly ar priemiesty. Kaip 
t ik tokie nuomininkai kurių j ū s 
laukėte . Skambinkite LAkev.5-7656. 

Dirbanti pora, abu su atsakingom 
tarnybom, j ieško 4 kamb. neapsta
ty to buto j vakarus nuo Ractnė ir 
į p ietus nuo 5 l s t St. Bus tokie nuo
min inka i kokių Jūs laukgte. Skamb. 
lAvbigs ton 8-G51H. 

Grinders-Tools 
CYLINDRICAL 1ST CLASS 

Experienced in precision 
grincftng. 

ALL TYPES OF TOOLS 
TOP WAGES & BONUS 

NEW PLANT 

SPIRAL STEP 
TOOL CO. 

5400 N. DAMEN 

H W UANTED - Vtt tAI 

REIKIA S I E N Ų popierotojaus — 
švarus ir tvarkingas. Dažytojų, ta ip 
pat Svarūs ir tvarkingi dirbti rezi
dencijose prie North Shdre; unijos 
šapą. Nuolat in is v i s i ems m e t a m s dar
bas. Ankš tas at lyg in imas patyru
s iems vyrams. Lake Bluff 1148, call 
collect. 

GERIAUSIAS 
AlSaYGtNHMAS 

TINKAftHEMS VYRAIS 
TUČJAU PRIB4AMI 

KEPĖJŲ 
PADBJ6JAI 

"KAISER" 
JAI. 

SAVININKAI — ŠTAI GERI NUO
MININKAI. GALI TUOJAU UŽIM
TI. 3-Jų suaug. asm. še imai reika
l ingas 5 ar 6 kamb. neapstatytas 
butas. Page idaujama i pietus nuo 
ISth ir į vakarus nuo Halsted St. 
Skambinki te Hl 'dson 3-1616 iki 5 
vai. vak. arba AReidocn 4-1519 
p o 6 vai. vak. 
• ' 

Tuojau reikia buto jaunai porai < biz
nierius su mažu v a i k u ) . Page idauja 
8-6 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly: nuoma $75 iki $80. Naujas 
sav in inkas per ima butą sau. Geros 
rekomendacijos . Skambinki te 

A-l BAKER 
FOR BREAD, ROLLS, 

CAKE, ETC., 
Opportunity of a lifetime! 

PREFER MARRIED MAN 
OHANCE TO OWN YOUR 

OWN BUSINESS! 
TOP WAGES. 

Write Box MR 111, 
. v/x> DRAUGAS, 

25S4 S. OAKLiEY AVE. 
Ctiicagn 8, 8 ii. 

A B e n l e e n 4-7880 
• 

• 
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Projektų inžinierius su še ima, 3 su
augę , jokių "pets", neseniai "tras-
ferred", j ieško 5 kamb. neapstaty
to buto ar namo. "Property con-
cious". Tol imu vakarų daly arba 
vak. priemiestyje. Skambinki te M r. 
H a b^'->* B l s h o p 3-2606, eact. 12 ar
ba TOtvnhall 3-2405 šiokiadieniais . 

Savininkai, štai jūsų nuomininkai ! 
J a u n a l ietuvių še ima, bažnytiniai, su 
1 vaiku, j ieško 5 ar 6 kamb. neap
s tatyto buto pietų ar pietvakarių da
ly. Be blogų įpročių, be "pets"; jo
k ių pobUvių. Su apšild. ar be. Sa
vininkas per ima butų. Geros reko
mendacijos . Skambinkite VIrginia 
7-2811. 

Karo našlei, turinčiai gerą. vieta, su 
dviem Jaunuoliais ( t e e n - a g e ) sftnu-
mls ir motina, dabar gyvenanti la
bai drėgname bute, re ikal ingas ne
apstatytas . su apši ldymu ar be. 5-
6 kamb. butas pietvakarių daly ne
tol i katal ikų bažnyčios. Geros re
komendacijos . Prašaa skamb. YArds* 
7 .6681 . 

Pat ik ima, angl iškai kalbanti vidu
ti) fis. Svarūs, tvarkingi, j ieško 3 Vfc 
ar 4 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly. Be valkų, jokių "pets". P o 25 
m. dabartinėj vietoj verčiami per
sikelti . Puikios rekomendacijos . — 
PRoftpcct 6-8S76. 

Pora su 11 m. berniuku j ieško 4 ar 
6 kamb. neapstatyto buto. Bet kur 
gerojo apyl inkėje . Dabartinėj vie
to j gyveno 9 m.; dabar sav. užima 
vieta savo šeimai. I*atys dekoruos 
ir bendradarbiaus. Skambinkite B l 
s h o p 7-.">0«7. 

Pat ik ima pora, abu dirbantieji, su 
9 m e l ų dukra, skubiai j ieško 3-4-
5 kamb. neapstatyto boto toli va
karų daly arba Cicero ar Bervvyn: 
Su apši ldymu. Naujas sav. butą už
ima. Geros rekomendacijos . OLym. 
8-8267. 

Assistant Diatrict Manager 
su žmona jieško 4-5 kamb. 

neapstatyto apšild buto. 
Už prieinamą nuomą. 

Skambinkite: 
BISHOP 7-1715 

SKAITYKITE "DRAUGĄ". 

VYRAI IR MOTERYS 
fc M ' » » M l t » » * » » »»i * » ^ ^ » » » — » » » » » « l 

VYRAI AR MOTERYS 
Patyrę vi lnos presuoto jai (wool pres 
ser ) . A u s t a s a t lyg in imas patyrusiam 
asmeniui . 40 vai. sav. A p m o k a m o s 

atostogos. Nuolat in is darbas. 
Seniai veikianti f irma. 

HOME TOWN CLEANERS 
GURBTEE, IL.L. 

PLUMBER NEEDS! 
KX P E RIRNC E D 

S H O P MAN. 
5—9 HOVR OAYS 
SOMK T R P V K I N G 

S O B E R & STRONG 

Phone COlumbus 1-0416 

BULKtTCfŲ KE*£-
"OVEN I t eN" 

O^RAS AttYGINBtAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

Tarnautoju priedai 
Kreipkitės ] MR. B E N Z kasdienų, 

Išskyrus šeštadienius. 

p i P Ek 
BAKING CO, 

1*10 K. VVStA.S S t . 

A 1 BODY MftK 
ANT) 

ASSEMBI^RS 
_ ^ EXPRRIENCFJt) 

3TEADY. GOOD WORKIr*G 
CONIMTIONS 

SAct%mehto 2-0*8? 

"ttUttttl" JlfiŽNCY 
28 E. Jackson Blvd. 

Tel.: — WEbster 9-S196 

rn.-m.m-m m m , - į ' g %'& fcĮfc-ą, a%^-^%iiiX mmmm 

NX>RI GEROS. PATIKIMOS, . ANG
LIŠKAI KALBANČIOS M O T E R S 

bendriems ruošos darbams 6"% die
nas , vtsą. v dfeną Sekmadeinyje lais
va. Ne Jokio virimo ar pirkimo, 
skalbta t i k savo asmęnišktts balti
nius. 3 mokykl inio fcmitaus mergai 
tes. * Privatus kamb. \t prausykla. 
Gera a lga . Siaurftje 

ItRtargate 4-3098 

TVfcyfan reikalinga Wi6t««s—Patyrusi 
i n 

MACHINISTS 
OLD KSTABIJfHHKD COMl'ANY 

N E E D S E X P E R I E N C K D 
JOB S H O P MACHINISTS 

PIIKFKR MRtt W1TH 10 TO 13 
Y R A R S l:X P R R t RXtJR 

P A I D VACATION 
HOSPITALI^ATTON 

A P P L Y IN PERSON 

Midwest Machine 
Company, Inc. 

2826 W. VVALNUT ST. 
_ _ 

R K I K . V M M i A S B U T A S 

Atsakinga šeima, 4 suaugę (2 dirbantie
j i ) , 2 mergaites 9 ir 13 m., skubiai ieško 
5 ar daugiaus kamb., neapstatytu, apšild. 
ar neapšild. Bet kokią tinkamą pastoge 
piety daly. 8 m. gyv. šioje virtoj; dabar 
verčiami persikelti. Tel. ABerdeen 4-3110 

Savininkai, gelbėkite! Jauna pora, abu 
| dirbantieji, skubiai ieško 4 kamb. ne

apstatyto apšildomo buto, arba be apšild. 
pietvakarių daly. Vidutine nuoma. Tu
rime persikelti iŠ dregnaus rūsio. Geros 
rekomencijos. Blshop 7-0655. 

i i 

Savininkai — štai jūsų nuomininkai . 
Atsakingai mažai šeimai reikia 4-
5 k a m b . neapstatyto, apši ld. buto. 
Pageidauja vakarų priemiestyje ar
ba kitoj geroj apyl inkėj . Pu ik ios re
komendacijos . Skambinkite . OOrne-
Ua 7-1989. 

AUTOMATIVte 
MACHlNlSl* 

l 'Dlt SHOP SPKCIALIZ1NG IN 
T l t P C K %& I N D I S T K 1 A L E N G I N E 

RERI'ILDING. 
GOOD PAY 

Good working couditions. 

AETNA AUTO 
PARTS CO. 

2020 S. Stote St. 
CAlumet 5-5200 

MAN FOR 
LIGHT JANITOR WOKK 

Swceping and cleoning. No nlght 
work. Age 35 to 60; Mušt be in 
good health. Permancnt position. 

VVALKER CO. 
OAK P A R R * L A K E 

l . l d i d 3-»900 — A l s t i n 7-0210 

- XI^GSTAS ATLYGINIMAS 
NUOLATINIO DARBAS 

40 VAL. SAAT. 
I APMOKAMOS ATOSTOGOS 

ttOME TOWi\ CfcEANERS 
G\JRNRE, A l i . 

PROGOS — OPPOET^JNITIES 

belikatesų ir Mokyklos 
Reikritenų Krautuve 

su gražiu 4 kamb. butu užpakaly. 
Gerai e inąs biznis. Puik i proga. Pri
e inama nuoma gera sutartis. P a m a 
tę įvertinsite 

% 
8458 9. Green St. 

TKiangle 4-1259 

GROORRNC I R D E I i l K A T E S Ų 
PARDUOTUVfi 

NAMŲ RUOŠOS D A R B U I reikia mo
ters SO-45 m. amž.. kuri miegsta 
vaikus — padgti juos prižiūrėti. Pri-
ImslYne vednsių porą, vyras gale-
tų dirbti dali laiko. Atskiras k a m - -I 
bat»ys šu Vonia \r ' ishbWer , ,. Proga 
t\rrSti gerus nAYnns. Geras atlygini
mas. Rekomendaci jos reikalingos. 
MRS. BRtaZIN, AMftfcssador 4-9014. 

feeftdras n a m ų rtiošos darbas, jo
k io Skalbimo. 4% dienos. Būti 2 
naktis arba vietoje gyvent i n u o g 
tos. Atskiras kamb. Rekomendac i 
jos. ROgers Park 4-4244. 

StENOGRAPHER 
EXPERIENCED 

FOR SMALL OFFICE: 
Pi«asant Surroundings: 

GOOD PAY: 
5 DAY WEEK. 

3?th «i RACINE 
FRONTIĖR 6-3800 

VVAITRESSlES 
. AND 

CASH1ERS 
Good Worklng eonditlons. 
Tips. Apply In pei-son 

P17TKR PA N RRSTAURANT 
4 7 3 * U . Aladlson 

Stuudy: 
Good 

Gerai e inąs biznis, įs igyvenęs. Mo
dernūs {rengimai, daug prekių, gra
žūs gyvenami kamb., gazinis apSild. 
Pr ie inama nuoma. Gera proga m ė 
sininkui. P a m a t ę įvertinsite. Ruti
nai tur ime skubiai pardubti., 2444 
\V. 7 l s t . St., P R o s p e c t 0-9570. 

RŪBŲ VALYKLA 
Įsigyvenęs biznis geroj vietoje, di
del iame Apartmchtų name. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Idea
li vieta siuvėjui. Dei kitų interesų 
nori skubiai parduoti," kaina f760 . 

3980 Oottagc CSrovte Avc. 
D R e s c l 3-9052 

Auto VVrecking Yard 
& Repair Shop 

e inąs biznis; 
Pulki proga 

Turiu apleisti 
parduoti, kai-
W. lOth1 St., 

modern wait ing 
Pbysic ian and 
location North 

Pilnai įrengta; gerai 
prie inama nuoma, 
dviem partneriam, 
miestą, noriu skubiai 
na $7.500. 3342-44 
l.Aumuih* 2-1253. 

DENTAL OFFICE 
Complctcly eQ.ulpped including X -
RAY. Laboratory and one operat-
ing room. R c n t $65. Including heat, 
gas, electrlc and 
room. Sbared by 
Chlropractor. Good 
Ave. & Austin. 

HA>Tiiarkct 1-1824 

RESTORANAS 
Complctcly cąulppedl scats 80. Bu-
s y Uptown Dfstrict, low ovcrhead. 
N o Sundays. ( c l can) . Ideal for 
conple. Mušt Sce to appreclate Rea l 
buy for immediate sale, due to 
Other interests. Call ownėr for ap-
'polntment l'Pto^Ti « - 4 2 0 t oi- LOiųc-
beach 1-3800. 

C.ROR^miVft Tr 1 ^ : t i l K A T I « V 
P A R D U O T I Vft 

šaUlvtas maistas. Prie pt-rsi-dimo 
kampo. Gerai įs igyvenęs biznis su 
didele apyvarta Pulki proga meni
ninkui. l>aug prrkiij. visi moder-
nfis jreuKitnai. Gražūs gyv. kamb. 
Prieinama nuoma. gera sutartis. 
Turiu parduoti dčl kitų interesų. 

5951 \ V . A l ) D l S O S , PAllsadc 5-0553. 

BAKER 
2nd hand Ali atound 

Cake decorating 
Steady; Good working 

cbnditions. 
1851 WABANSIA 

i 

TOOL 

Savininkai! Štai jūsų nuomininkai! 
I suaugę skubiai j ieško 4 a r 5 k a m 
barių neapstatyto buto su apsild. ar 
be. pietvakariu daly j vakarus už 
Ashfttnd Ave. Vidutinč nuoma. 15 m. 
gyv. dabartinėj vietoj. Sav. sau per
ima būti*. Skambinkite Gito . 0-7830 

Savininkai! Skubu! Atsakingai šei
mai. Veteranui su žmona ir 3 vai
kais, skubiai reikia 3-5 kamb. ne
apstatyto, apš i ldomo buto s iaurinėj 
ar š iaurvakarių daly. N a m a s remon
tuojamas. Geriausios rekomendaci
jos, mokės iki $60: patys dekoruos. 
Skambinkite S lnnysdde 4-5875. 

Jaunai porai—chemikui su Žmona—reika
lingas 3-4 kamb. neapstatytas butas piet
vakarių daly. Geriausi liudijimai. Patys 

įremontuos. Štai nuomininkai, kurių lau
kėte. Skamb. CEdarcrest 3-7347 

HELP WAMED — VYĖAI 

v 
• t 

TOOL AND DIE DESIGNERS 
LayOtit nten, d e t a l l e r s and checkers , on tOol and g a g e s neetletl. Pro-
iiiotiotu-t mude rapldly o n a basls of merit. * 

9*w- over 8 yfears Tanutieu and l»enb<»n, Ine., ha>e inaitained leader-
sh lp a s Chieago's niost rel iable enulnee i ing servlce, and w e are k n o u n 
ahNMig des igners a s a gdod placc to work. 

fV»r ffert d a . v mwi * e pay t o p Ortcago rate*. Ovėrtbne \ a r l e s Irom 
&'£ t o 00 Jįours per v*eek. Call 

TAMMEN 8C DENISON, INC. 
650 S. CUABK. ST... HArrison 7-3955 

DtE MAKERŠ 
R E I K I A D V I E J Ų , D I R B T I 

11 P.M. iki 7 A M . p a m a i n a 
Reik ia t u r ė t i savo 

Į R A N K I U S 
T u r i bū t i mina i p a t y r ę i r 

kval i f ikuot i v y r a i 
A t lyg in imas $2.22 į valandą, 

pl ius 10c "sh i f t p r e m i u m " 

AMERICAN STEEL 
FOUNDRIES 

4831 Homšn Ave. 
HAMMOND, IND. 

I S A K U O J A M A S M I K ; . KAMB. 
PORAI AR VIKNAM ASMKNIUf. 

Gal imybe naudotis virtuve. 
Kreiptis: — 

423 W. I0»rd irTREET 

REIKALINGA AUKLE 
I š t i k i m a .angliškai kalbanti vidu
tinio amžiaus moteris. prižiūrėti 
2-icn»s vaikams. Reikia vietoje nak
voti. Proga geruose namuose. Duo
damas kambarys, maistas ir alga. 
Kreiptis tarp 8 Ir 4:30 vai. KR-
d/i«- S-131&. • 

VV1NNETKOJE — Reikalinga jaunesnė 
kaip 40 m. moterų bendram namų ruo
šos darbui ir virimui. 2 suaugę. Skalbti 
nereikės. Atskiras kamb. Turi boti pa-
tvrusi. Geros rekomendacijos rcikalingos. 
Alga $10. 

BlVkimTham 1-9785 

GENERAL OFFICE 
KXPERTKNCK1> 

or wtll traln Higli 
Sehool Graduates in 

Genei-al office & stenography 
Top starting rate. 

1826 S. VVashtenavv 
Ui. 1-4521 

STENOGRAPHER 
General Office. High Sehool graduates. 
Light dicUtion. Mbdern mediurn sized 
Ins. Brokerage office, good starting 
salary, employee benefits. Exccllcnt op-
portonity. 

LUBIN & SUSLICK 
1425 South Racinc 

Call C Anai 6-3217 for appt. 

MAISTO PARDUOTUVE 
TR KAIMAS 

5 kamb. butas, garažas, stokeris, 
karštu vandeniu apSild. Gerai e inas 
biznis, jatgyvenęs. P a m a t ę įvertinsi
te. Dėl l igos norime skubiai parduo
ti. Kaina %\ 7.000. 

•<tti» COMMKRCIAL A V E . 
1 :sx-x 5-7758 

TAVERNA 
Pilnai įrengta, su moderniais įren
g imais ir baru (alui ir \Tmil lei
d i m a s ) : nuoma $75.00: seniai įsteig
ta: savininkas turi perleisti del 
s i lpnos sveikatos. 

3801 F.UCL1D A V E 

INDIANA HARBOR, IND. 
i ;AST UHICAtiO »3»8 

PARDAVIMUI OUOSKRNE IR 
MKSOS KRAUTI VR 
Lietuvių apylinkėje. 

Turime skubiai parduoti . 
Skambinkite OUyniplc 2-4»W« 

MftSOS IR MAISTO 
P R O D U K T U K R A U T I Vft 

Žema nuoma, gerai įrengta: didelės 
vertės biznis. Dėl savininko l igos 
priversti nebrangiai parduoti už ge
riausią pasiūlymą. Skambinkite . 

felue Islahd 4252 arba 
Blue Island 6057 

IŠNUOMOJAMAS NAUJAS NAMAS 

Tinka bet kokiam M*iWui, dydis 34x80. 
Prir kelio U. S. $\. Taippat tortntC vie
tos keleiviams. Sustoję pamatysite Jdbnnj 
stalam*, namą iš akmeoiĮ — rieturi nei 
vinių, i*ci medžio. Akmcmys rmkti Ame
rikoj ir Europoje. Vieta yra: 6262 Grand 
Road. Muskegon, Michigan, 

• " " ą m\ ' 

IŠNUOMOJAMAS šviesus kambarys. 
Galima naudotis virtuve ir šakdytovu. 

3961 SO. CAMPBELL 
— - - £ aukštas 

DRAPERY 
WORK ROOM 

KXCill*ifcMT OPPORTUNITY FOR 
QNK EXPERll ' :NCKD IN 

CŪlfiriNG AND SEVvlNG 
DtlAPiERIfeS. 

APPLT 
I>I:RSONNEL bwriCE 

(ŠATLBY'S 
PEOPLES STORE 

11201 S. MICHTGAN AVE. 

Girls or Young 
Womeh 

Lite assembly work, 5 day, 
40 hr. week. Good starting 
rate, steady work. Mušt be 
able to speak Eaglish. 

LAKEWOOD 
ENGIMEBRING 

and MFG. CO. 
212 N. Carpehter 

F O U N t A I N — GKILL 
Puikiai emąs bifenis, cerai jsteigtas, visi 
modernūs įrengimai. Prieinama nuoma. 
4- m. sutartis. Puiki vieta porai. įkainota 
greitam pardavimui del kity interesų. 
Reikia matyti įvertinti. 

1005 S. MORGAN STREET 
CAnal 6-9084 

A RARE BUY 

DIUVE-INN RESTAURANT 
tee Cream Etc. £xcellent N. W. Loca
tion. $100,000 yearly business. Com
plctcly cquippcd. Rcasonablc rcnt. 5 year 
leasc. Sacrifice $15,000 for immediate 
sale. 

TUxedo 9-3312 
*• 

B Y O W N K R 
Sacrifieing for $9.000 

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

Excel lent location. 
Good business. 

Well Established Near everything. 
Mus sec to appreciate. 

2951 S.. Throop St. Vlctory 2-0094 

FAUIM'ODAMA prieš 3 met. jsteig-
ta kepykla. Cemento blokų namas. 
plytų priešakys, 33x65 gylio, butas. 
Netoli U. S. 12 kelio ir Michigan 
ežero. Turi tuojau parduoti del Il
gos. Kaina prieinama. 

H O M E B A K E R Y 
New Bnffalo, Michigan 

Phone Lakeside 4131 
T * i I I * " « * » t l < — ~r i " u i 

RBMKiTĖ "DRAUGĄ" 

PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

RESTORANAS 
Pilnai jrengtas, geroj vietoj šiauri
nėj daly. Pr ie inama nuoma. Su a p 
ši ldymu. 4 m. sutartis. Puiki pro
ga porai. Reikia parduoti. Skubiai 
perleidžia už $750. D61 pas imatymo 
tarkitės su savininku. 

ROcku-cll 2-8444 

Auto taisymo dirbtuve 
Garažas gerai įsteigtas. Elektr inis 
l i ftas pilnai Įrengtas "body" ir "fen-
der" darbams. Judrioj pietryčių da
ly. Pr ie inama nuoma. Gera sutartis. 
Dėl l igos priverstas skubiai par
duoti. 

MUsėum 4-9659 
6249 S K E N W O O D 

Batų taisymo dirbtuve 
Kepurių valymas. Batų valymui 
"stand". Pilnai įrengta. Toj pačioj 
vietoj veikia jau 28 metus. Gyvena
mieji kambariai . Labai gera proga 
porai. D61 l igos priverstas skubiai 
parduoti. 

B l s h o p 7-5497 arba 
H Y d e p a r k 3-2158 

RŪBŲ VALYKLA 
Ideali v ieta siuvėjui. Labai geroj 
apylinkėje. N u o m a $80. Garu apšil
doma. P a m a t ę įvertinsite. Dėl kitų 
interesų reikia skubiai parduoti. 
Kaina $800. Susitarimui skambinki
te savininkui: 

Mich igan 2-6177 
• 

TAVERNA 
su 12 apstatytų kambarių. Visi mo
dernūs įrengimai. "Direct draw". 
Didelė apyvarta. Jkainuota skubiam 
pardavimui dėl Ilgos. 

RAILROAD TAVERN 
9246 BliACKSTONK A V E . 

R E g e n t 4-981» 

GROCERY BIZNIS 
Pardavimui! Grocery biznis, krautu
vė pilnai įrengta. Prekyba vedama 
tik grynais pinigais. Sav. parduoda 
namą kaip pirmos rūšies 2 augštų 
mūr. narna; 4 kamb. užpakaly krau
tuves ; 6 dideli kamb. 2 - m e aujęšte. 

Didelis tuščias skly-
Geras investmentas, 

savininkas gerai pasipelnė šioj 
daugelį metų, dabar 

Uždari poreiai. 
pas šalia namo. 
nes 
krautuvėj per 
nori eiti ant 

2459 S. 
poilsio. 

MH.i \ i : i» AVE. 
Tel. URaivford 7-1489. 

RESTORANAS, 
'Covtfcil liorniRc ir 2-jų augsi , namas 
su 4 kambarių butu. Visi modernūs 
įrengimai. Veikia 30 metų. Gerai 
c inas biznis. P a m a t e įvertinsite. Tu
ri skubiai parduoti. Geras pirkinys. 
Skambinkite savininkui dėl pasima
tymo. 

ALhany 2-9233 arba 
ROdney 3-8S54 

S I U V Y K L A V A L Y K L A ir 
( C l e a n i n g & Tailorinj? S t o r e ) 

SU gražUi b u t u u ž p a k a l y . Ge ra i )-
rengta. l^abai geroj vietoj šiaurės 
vakarų daly. N u o m a $45. Gera su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Tik
ras pirkinys skubiam pardavimui. 

\Vritc BOB D. 1166 

TAVERNA 
Geroj vietoj prie judrios autobusų 
linijos. Gerai einųs biznis. Nuoma 
$85. Gera sutartis. Pilnai įrengta. 
Dėl l igos turi skubiai parduoti. 

HAyinarkct 1-9580 
arba 

Lincoln 9-3971 

DAftąj I R T A P E T V K R A V T I V K 
(Pa ip t & VVallpaper Store) . Gerai 
einys biznis; gerai įsteigta; pilnai 
įrengta; pilna prekių. Nuoma $60. 
i lgalaikė sutartis. Reikia parduoti. 
Skubiai perleidžia už $5.000. Pama
tę įvertinsite. 

3352 \V. MONTKOSK AVE. 
COrnelia 7-4477 

— 
K O R T E I J V K R A l T l V f t 

(Card Shop) ( H a l l m a r k ) . Gerai ei
nas biznis. Daug prekių. Gražūs į-
rengimai. Prie inama nuoma. Gera 
sutartis. Perleidžia už $2,500 ar!>a 
kitokį prieinamą pasiūlymų. Turi 
skubiai parduoti.. 

63Pi STONV ISLAND 
Rcpubl ic 7-3283 

i.MAlSTC) P R O D I R T P I R 
D E M KATES į K R A l TL V K 

(Groeery & nel icatessen) . Gerai 
Steigta. Gerai einas biznis. Puiki 
proga mėsininkui. Prieinama nuo
ma. Gera sutartis. Pamatę įvertin
site. Dčl l igos turi skubiai parduoti. 

4120 \V. North Avc. 
SPauldlng 2-0482 

REAL ESTATE 

BELIAVOOD'E 
Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
namų, 10 mėenesių senumo, moder
nus — 20x12 salionas, židinys (f ire-
place) , 2 miegamieji , 60 pėdų skly
pas, gražus kiemas. Geroj vietoj 
arti bažnyčia bei mokykla. Gera 
transportacija. Kaina $16,750 407 
Bcllwood, Tel. Bdlu-ood 5792 sek
madieni, š iokiadieniais MAnsficld 6-
l o H i ) , \ 

Savininkas Parduoda 
7 kambarių "bungalouf" — 5 apa-
ėioj, 2 viršuij. Kokl inių plytelių vo
nia; 2 auto. gar. Visas v idus nau
jai dekoruotas. Puikios, talpios rū
binės. Uždari insuliotai poreiai. Ar
ti bažnyčios bei mokyklos . Gera 
transportacija. 

PEnsaoo la 6-1604. 

F O R SALE B Y OYl'NER 
Corner 3 story brk. 10 apts. 

2 stores with 4 irooms and bath. 
Bteam ht., 2 car garage, alsetaoi 
story frame vvith 2—6 room apts., 
s team ht. Located 6756-58 Went-
worth Avenue and 212 W. 68th St. 
Incomc $6.487 all for price of— 
$40,000. Call: — 

ABei-deen 4-2872 

WEST ROGERS PARK 
2 butų namas. Tuojau ga l ima už
imti abu butu. 6 dideli kamb. Karš
tu vandeniu al iejumi apši ldomas; 2 
auto. mūrinis garažas. Namas ge
rame stovyje. 

AMbassador 2-4093 

Parduodamas NAUJAS 
zu apši ldomas. 3 butai: 
Pirkėjui tuščias butas. 

7224 S. F a n c i s c o 
Tel. REpubl i c 7 

NAMAS. Ga-
5-4-3 kamb. 

Avc. 
1364 

11 kambarių n a m a s vasarnamių 
srityje ir 10 akrų miške, 600 pėdų 
upės pakraštys. 4 kambarių kate -
džius. ' Furnaso šiluma, visi baldai. 
Gera proga žuvauti, netoli ežero ir 
P S 12 kelio. Turi būti tuojau par
duotas. 

14 akrų geros žemės. 4 kamba
rių namas, 5 akrai tankaus miško. 
Galima tuojau užimti. 

3 akrai i: 
puti miško. 

kambarių namas, tru-

3 akrai, S kambarių namas Ir 2 
kambarių katedžius. Visi baldai, ge
rai įrengtas pogrindis. Purnaso ši lu
ma. Truputis miško. Savininkas iš
vyksta į pietus. 

6 kambariu naujus namas, upes 1 

pakraštys. Pilnai įrengtas pogrin
dis. Furnaso šiluma, visi baldai. Sa
vininkas išvyko į Floridą. Gal ima 
tuojau užimti. 

NICK DUDIAK -
NE\V l U I F A l i O , M1CH. 

P H O N E : 
EAKES1DE 4134 

l'nion IMere pasukite i dešinę prie 
J's kavinės, kitoj bėgių pusėj ant
ras narnas dešinėje. 

B U S I N E S S S E R V I C E S 

F l l t COATS Stored %'!. I-ulies or 
Men's eoats stored $1. Froo pie-up. 
Furrier \vill call to give lowest esti-
mate on repairs and restyling. 2-
way Sling: Cape Jaeket Made from 
your old Kur Coat—reaonable. Spe-
eial Fnr Coat relined beavy saliu 
$12. STVEE F P R R J E R S 1125 Wil-
son A v., at Clark. S l n n y s i d c 1-3CMI7 

CONVALE8CENT H o m e — l n I p p e r 
Peninsula of Michigan. Apylinkėje 
y ta 25,000 gyventojii. Gera pro»r.M 
vedusių porai. Ligoninėj ar ligonių 
priežiūros (nursing) patyrimas pa
dėtų bet 'nėra būtinas*. Dabar yra 
14 paeijantų. Nuosavybe yra "frec 
and clear". Pritaikinta visiems val
stybės reikalavimams. Mėnesinė j -
plauka apie $800. Vieta ir visi įren
gimai dėl 1\ pacijento. atskiras 
sklypas*: trijų vietų garažas; daržas. 
Vienas blokas iki didžios gatvės Ir 
paplūdimio. I,akc Michigan. Kaina 
$18,000. š ios apyl inkes banką t ino 
kad gal ima gota paskola ant šio 
biznio. Pirkite nuo savininko, aš tu
riu kitus interesus. Perimti galite 
tuojau. Rašykite: . lones Convale**-

cent Home, Mcnomince, Michigan. 
Tel. OAK LA\VN 1815 

PARDAVIMUI 

CHEVROLET — 1950 
REDAN 
DE LUXE, 

H KATE It. 
8EEL 
P R t C B D FOR 
BY O W N E R 

i b o o i i 
8TYLE-L1N1-: 

RADI O & 
MIST 

REASONABKY 
QUiCK SALE 

EUcl id 6-4667 

MEL0DY MANOR -

PASII ;<)!)<) KAS V AR AR A 
GEORGE De CARL ir JO 
"SNIPŽDANCIO TRIMITO" 

DIXIELAND ORCHESTRA 
Apribotas pasirodymas, plins 

Ali R 1 S S I . I J . Ir B A R B A R A S l . U J . R S 
P K IK HAMMONI) ORGAN 

Chicagos naujausioje Cocktail Lounge 
Visuomet prieinama kaina. 

103-čia ir Vincennes. 

Sveikatai ir patogumui 
visi tiUKlcrnūs klubo 

įrengimai 

J L S M OŠIIIŽ.DIAI KVIKČIAMi: 

ŽAISTI GOLFft 
( ;RA/JAMI; 

TURKEY CREEK 
COUNTRY CLUB 

651h & Harrison Si. GARY, INO 
Pilnai informacijai skambinkite GARY 1-1107 

**m i ' i i " 
, 
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šeštadienis, birželis 30, 1951 DIENRAŠTIS 
S S 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Skaudi nelaime 

ROCHESTER, N. Y. — Bir-
» u o m. 23 d. apie 11 vaj. prieš 
pietus kelyje iš Rochesterio į 
Westfield (Mass.), įvyko auto
mobilio nelaimė. Automobiliu 
važiavo Rochesterio ateitininkų 
dramos trupes artistai su gas
trolėmis į Westfield (Mass.) 
birželio įvykių minėjiman. Ten 
turėjo būti suvaidintas Baisu
sis Birželis ir Mokyklos drau
gai. Labai sunkiai sužalotas tos 
trupės režisierius J. Kaributas, 
kiek lengviau vairavęs -mašiną 
A l i Dziakonas, D. Podelytė, 
Alb. Sinkevičius ir Juozas Ra
šymas. Ligoninėje guli tik vie
nas J. Kaributas. 

Katastrofa įvyko dėl smar
kiai palyto kelio tuoj už Al-
bany (N.Y.). 

Masina visiškai sudaužyta. 
—ne.— 

5 dol., J. Sprainaitis, L. Janu-
levičius — po 3 dol, kiti — 
po mažiau. 

Prano Vilimo pastangomis 
atvyko iš Vokietijos P. ir A. 
Juraškų šeima ir padidino mū
sų koloniją. Vilimai jau kelintą 
šeimą atkvieeia į Ameriką ir, 
kiek gali, padeda įsikurti. 

"Draugas" pas mus labiau
siai mėgiamas lietuviškas laik
raštis. Yra namų, kur gyvena 
trys lietuviškos šeimos, ir vi
sos trys prenumeruoja "Drau
gą". 

Du paminėjimai 

DRAUGAS, CHICAGO, ILUNOIS 

Ibininkų yra lietuviai. Ginsberg šį 
(kartą, per iždininką K. Mątulifcus 
'ką, Balfui paaukojo $50.00. Viso 
Balfui jis yra jau paaukojęs $250. 

Po $25.00 paaukojo: Vincas Vel 
žya ir Tremtinių Draugija. 

Po $10.00 paaukojo: kun. Dr. 
L. J. Mendelis, Bradūnai: Jurgis, 
Kazimieras ir šeima bei Lith. Na
tional B. and L. ASSn., Inc. 

Po 5.00 paaukojo: Aramanvi-

Surinkta daugiau (450 
Hartford, Conn. — Tragin-

gųjų birželio dienų minėjimas 
įvyko birželio 17 d. parapijos 
salėje. Buvo daug žmonių. Tarp 
atsilankiusiųjų garbingų lietu
viškų organizacijų — draugi
jų atstovų buvo ir parapijos 

Vaidino "Partizanus" klebonas prelatas Ambotas. Jis 
INDIANA HARBOR. Ind. — &"* kartą pabrėžė, kad Lietuvai 

PORTLANDAS, Oregon. — 
Siaubingosios birželio dienos 
šiemet nepraėjo nepaminėtos ir 
šioje Pacifiko pakrančių lietu
vių kolonijoje. Cia jos paminė
tos net du kartu. Birželio 9 die
ną lietuviai kartu su latviais 
ir estais jas minėjo Coach čiai ir Treiderienė, J. Astrauskie-
School Auditorium. Tai buvo £ t^T^S^JL W ^ f 

. , , . . * , » ,w. . Burbuliene, K. Butkus, F. J. Den-
grynai akademinio pobūdžio mi veF | j Džuvė, P. Ėringi* ir šei-
nėjimas su visų trijų tautų at- ma, -M, Frankas, J. Gralinaitis, A. 
stovų kalbomis, menine trijomis 9 # * ^ Jokūbaitis, K. Jonča A. 
i ii. i.i-1 i w Jucis» M. Jucys, E. Bush - Jus-
kalbomis atlikta programa bei, k a u s k a i t ė > 0 juškauskienė, V. 
tautine paroda. Visuomenės su- Juškauskas, Kalinauskai, M. Ka-
sidomėjimas buvo didelis. Sa- j naukiene, V. Karalius, Kareivių 

Motinų Draugija, Kukarskas, F. 
A. Leščikauskas, V. Lukas, J. 
Mahanuskas, V. Matulaitis, Matu-
liauskai, J. Mickevičius, K. Mičiu-
lis, Dr. Edv. Milan, Mockevičius, 
Pupeliai ir Rudavičius, Pastor 
Paul Saudaugi, K. Šilališkis, Dr. 
J. P. Urlock, V, Vaakys, St Ya-
nušas, X. Y., M. Zalgirienė. 

Po $3.00 paaukojo: J. Ankuda-
vičius, J. Bučinskas, Dūliai, Edv. 

lė, kuri paprastai talpina apie 
500 žmonių, buvo pilnutėlė. 

Birželio 17 skaudžiuosius mū
sų tautai birželio dienų jvykius 
lietuviai minėjo atskirai. Rytą 
šv. Vincento ligoninės bažny
čioje išklausyta šv. Mišių, pri
taikyto pamokslo, lietuviškų 

Baisiojo birželio įvykių sukak
tis buvo vietos LTB iniciatyva 
paminėta birželio 17 d. Minė
jimas pradėtas bažnyčioje šv. 
misiomis ir kun. dr. P. Celie-
šiaus momentui pritaikintu pa
mokslu. Vakare šv. Pranciškaus i 
lietuvių parapijos salėje Zigmo 
Moliejaus paskaita ir Roselan-
do Tremtinių bendruomenės ak 
torių trupė, vadovaujama Br. 
Macevičiaus, suvaidino S t Lau 
čiaus: "Partizanai" su Br. Ma
cevičiaus prologu. Į minėjimą 

kurtis po I pasaul. karo Ame
rikos lietuviai labai daug pa
dėjo (suaukavo arti 2 milionų 
dolerių). 

Minėjimas vyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu. Jį ati
darė Gižienė — ALTo pirmi
ninkė. Programa buvo rimta ir 
gana įdomi. Bendoriaus kalba 
buvo įspūdinga, drąsi ir turi
ninga. Be to, buvo gražiai pa
dainuota bei padeklamuota. 

Čia skaitė paskaitą ir ukrai
niečių atstovas. Be to, ukrai-

giesmelių bei šiaip maldų. Iš Ližaitis, K. Misiūnas, Br. Radaus 
bažnyčios visi susirinko į A. 
Račkausko ūkį bendriems pie
tums, kurių metu turėta pro
gos plačiau pasidalinti prisimi
nimais bei įspūdžiais apie šiur
piuosius mūsų tautai tų dienų 
įvykius. 

susirinko gausiai ne tik nau-, niečių mišrus choras (tautiniais 
jakuriai, bet nemažai atėjo ir į rūbais apsirengęs) atkreipė vi-
senųjų .lietuvių ateivių. i s ų dėmesį — gražiai padaina-

Ar nevertėtų "Partizanus" iš j vo kelias savo tautines dai-
versti į anglų kalbą, kad ir ang- nas. 
liškai kalbantieji lietuviai bei Į Lietuvos atstatymo reika-
kitataučiai galėtų bent dalinai lams paaukota (šio minėjimo 
pamatyti ir suprasti partizanų proga) daugiau kaip $450. 
veiklą ir jų ryžtą. 

Džiugu ir malonu, kad ren
gėjai pasistengė šį minėjimą 
pravesti su giliu susikaupimu 
ir be svaigalų. 

—Jonas Ervydis 

Minim ir aukojam 
PATERSON, N. J. Tremtinių 

D-jos rūpesčiu čia paminėtos 
tragiškosios Lietuvos kančios 
dienos. Birželio 16 d. kun. Vyt. 
Dėmi kis už kritusius ir nukan-

BaltLmoriečių aukos Balfui 
Baltimorės Balfo 64 skyrius su

tikęs sunkumų surengti šiais me
tais viešą rinkliavą nutarė pa
rinkti aukų savųjų tarpe. Suorga
nizuotas būrelis rinkėjų pagal nu 
ordytus adresus aplankė aukoto
jus namuose. Be to, buvo pasiųs
ta apie 200 laiškų kai kurioms 
bažnyčioms, biznieriams, profesio 
nalams ir veikėjams. Deja, j laiš
kus ne daug kas atsiliepė, kai 
tuo tarpu asmeniškai apsilankę 
rinkėjai pasiekė gana neblogų re
zultatų. Daugiausia surinko Dar 
nutė Vieraitytė — 102 dol. Ant
ruoju buvo Vytautas Noreika, su
rinkęs $75, — trečiuoju — Balys 
Rėkus, surinkęs $63.50. Toliau 
eina Kęstutis Pažemėnas, surin
kęs $51.25, Donatas Buračas — 
51.15, J. Bučinskas — $40.25, Ed 
Jurgelaitis — $35.50, Sofija Vi-
čiulienė — $35, L. Burbuliene — 
$3.15, J. Kirstukas — 30, — Em. 
Raliene — $28.05, Edv. Vyšniaius : 
kas — $25, J. Ignatavičius — j 
$23, P. Šapranauskas — $22.25. 
Kiti rinkėjai surinko mažesnes | 
sumas. Viso šio pavasario rinklia | 

MILAVAUKEE, Wisc. — Lie V0J* surinkta $718.95. Prisime- | 
nant, kad neseniai Šv. Alfonso 
parapijos klebonas kun. Dr. L. 
Mendelis, parinkęs bažnyčioje ir 
pridėjęs savo auką, Balfui įteikė 
čekį $300.00, matome, kad balti-
moriečiai šiais metais tyliai Bal
fui jau sudėjo $1,018.95. 

kas, J. Rakauskas, Z. Vičiulis, 
Vyšniauskienė, Zacharskienė. 

N. Gintalas paaukojo $2.50; Li
žaitis — $2.20. 

Po $2.00 paaukojo: V. Aleksa, 
V. Armalis , V . Bačanakas, P. Ba-
kanauskas* J. Balčiūnas, S. Bal
čiūnas, Edv. Bandrys, M. Bra
zauskas! Ad. Bučienė, M. Bulota, 
Buračų šeima, H, Campbell, V. 
Čaplinskas, O. Čėsnienė, Chester, 

> O. Daukantas, A. Dranginis, R. 
1 Dūda, O. Durienė, J. Estller, V. 
Galeckas, Alf. Gavelis, Gelažienė, 

Gelgudai, J. Gražys, Gričiūnas. ka, J. Pauliome; P. Pauliukonia 
Grudzinskienė, Ada Joneckis, M. K. Pažemėnas, J. Pečkaitits, A. 
Jokubaitienė, F. Jurgelaitis, J. Ka Proščiūnas, M. Raila, E. Remei-
shinskas, Alice Kiaunis, Povilas ir kis, K Rakūnas, A. Stripaitas, K. 
Elena Kundrotai, Kraus, Pr. Lo-. Stupuras, J. Šilgalis, M. Šimkus, 
zaitytė, Lietuvninkiene, J. Lizai- Selma Skelps, Andrew Špatais, 
tis, Dr. Machokas, K. Marcnike- M. špura, Z. Tvaronas, Ona ir 
vičius, St. Metelienė, Walter Med- Elena Vasiliauskas, U. Venclovai-
vakis, J. Mikalajūnas, V. Nastop- te, Večerskis, O. Voteriene, Žalgi

ris* B. Zajenkauskas, W. Zelins-1 '•' ki, Žiedeliai, T. Žolynas, J. Žilins-
WĘpĘ0RKKKtHHKĘ0KKNpĘKĘĘRM»kas, žulienė, X. Y; 

4. "f" A. 
ANNA PECKAITIS 

Gyv. 2016 Canalport Ave. 
Tel. TAylor 9-3851 

Mirė birž. 29 d., 1951, 3 v. 
ryto, sulaukus 45 m. amž. 

GimS Harrisburg, 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me vyras Antanas, dvi dukte-
&rys: Antoinette, žentas Leo-

nard Paciora; ir Sylvia. Mo-. 
tina Marijona Ramanauskie
nę. Sesuo Mary, švogeris Leo. 

| Bruce. Keturi broliai: John 
Romonosky, brolienė Anna; 

fPeter, broliene Virginia; A-
dam, broliene Gertrudę; ir 

• Frank. ir jų. šeimos ir kiti gi-
, minės, draugai ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Beckard 
JkopL, 1729. S. Halsted St. 

Laidotuves įvyks pirmadie
nį, liepos 2 d. Iš kopi. 8:30 v. 

i ryto bus atlydyta į Dievo Ap^ 
vaizdos parapijos bažn. kurio

je je įvyks gedulingos pamaldos 
I už veliones sielt^ Po pamal-
- dų bus nulydėta į šv. Kazi-
" mie kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, 
Motina, žentas, Broliai, Bro
lienes. 

Laidotuvių direkt. P. J. Ri
dikas. Tel. YArds 7-1911. 

Toliau žymi aukotojų dalis da
vė po $1.00 ar mažesnes aukas. 

Visiems, aukotojams ir rinkė
jams Balfo šelpiamieji, Vokieti

jos ligoninėse ir sto^kiose ken-
čiantieji ir vargstantieji lietuviai, 
be abejo, bus labai dėfcmgi. 

Cezaris Surdokas 

Budriko Radijo Programa 
§į sekmadieni Budriko radijo 

programoje iš stoties WCFL, 
1000 kil. 5:30 vai. popietų dai
nuos Victor Bender, tenoras iš 
New jYork. 

Programą leidžia Juozo Budriko 
Prekybas Namai Cbicagoje, 3241 
Sa Halsted St, 

PADĖKA 

l 
* * W r 

A. A. 

Pauline Rainis 

»mmmv 

-Masčio banga 
— — 

Lietuviškas žodis radijo 
bangomis 

mmm 

tuvos žmonių trėmimo minėji
mą birželio 17 d» suruošė Kul
tūros Klubas. 9 vai. ryte buvo 
atnašautos iškilmingos šv. mi
šios ir pasakytas kun. J. Dam
brausko tai progai pritaikintas 
pamokslas, per kurį vienas ki 

Žymiausiuoju aukotoju pasku
tinėje rinkliavoje buvo nelietuvis 

kintus del Lietuvos laisves at- tas ir ašarą nubraukė. Per šv. Leo Ginsberg. Jis yra dalininkas 
laike egzekvijas, o birželio 17 • mišias giedojo soliste Klimai-
d. pasakė pritaikintą pamokslą. 
Minėjimas jvyko birželio 17 d. 
parapijos salėje. Po draugijos 
pirmininko žodžio parapijos cho 
ras, vadovaujamas V. Yusto, 
sugiedojo Amerikos ir Lietu
vos himnus bei giesmę "Ma
rija, Marija". Atsiminimus a-
pie trėmimus savo paskaitoje 
vaizdžiai nupasakojo J. Kubi
liūnas, o kleb. kun. J. Kinta 
šia proga pareiškė gražių vil
čių dėl Lietuvos laisvės. J. A- k^cms^ susipažinti su lietu-

te iš Chicagos. 
Vakare per Milwaukee's WF-

OX radijo buvo transliuojamas 
lietuviškas pusvalandis. Pirmą 
kartą per MUwaukee's radijo 
skraidė lietuviškas žodis. Pro
gramoje dalyvavo: kun. Sop-
lys, MIC, Klimaitė ir B. Ketu
rakis, Visi radijo klausytojai 
turėjo progos išgirsti lietuvių 
ir anglų kalba apie Lietuvos 

domaitytė, A. Poškaitytė ir St. 
Augulis padeklamavo B. Braz
džionio ir St. Santvaro eilėraš
čius, o parapijos choras dar pa
giedojo: "Kur bėga Šešupe", 
Ar tu žinai" (Vanagaičio) ir 
Pražydo jazminai" — parti

zanų giesmė. Po minėjimo da
lyviai sudėjo 76 dol. aukų, ku
riuos persiųstos ALT, kovai 
dėl Lietuvos laisvės. 

u 

« i 

siuvyklos, kurioje dauguma dar-

PADĖKA 
A. f A. 

KAZIMIERAS 
GRIKŠAS 

kuris mirė birželio 17 d., 1951 m. 
ir tapo palaidotas birželio 23 d., o 
dabar ibis Šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilęs ir negalėdamas ati
dėkoti tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir palydėjo 
jį į tą neišvengiamą amžinybes vie
tą. Mes, atmindami ir apgailėdami 

i jo pasitraukimą iš mūsų tarpo, dė
koj anie mūsų dvasiškėms tčvelianis 
kun. kleb. B. Urbai, kun. J. Gri
niui ir kun. B. Būdvyčiui kurie at
laike įspūdingas pamaldas už jo 
sielą ir kun. J. Griniui kuris daly
vavo kapinėse. 

Dėkojame *•. Mišių ir gėlių au
kotojams Dėkojame vargoninkui 
prof. A. Pociai ir Moterų Chorui 
už giedojimą.. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui 
Jurgiui F. Rudminiu kuris savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį į amžinastį, o 

- mums palengvino perkesti nuliūdi
mą ir rūpesčius. Dėkojame grabne-
šiams ir visiems, kurie paguodė 
mus nuliūdimo valandoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau 
Kazimierai lai Dievas suteikia am
žiną atilsį. 
Nuliūdę lieka: Sūnus, Marti, Anū
kai, Seserys, švogeris ir Giminės. 

Širdis, kurioje gyvena daina, 
piktui visados uždara. 

—Koerner 

kuri mirė Birželio 19 d., ir tapo palaidota Birželio 23 d., 1951 m., o dabar 
ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negalėdama atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją į tą neišvengiamą 
amžinybės vietą.. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jos pasitraukimą iš mūsų tarpo, dėko
jame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. F. Kelpšui ir svečiams kunigams 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jos sielą ir kun. J. Griniui už daly
vavimą kapuose. 

Dėkojame varg. A. Pociui ir poniai A. Giedraitienei už giedojimą. 
Dėkojame iv. Mišių ir gėlių aukotojams. 
Dėkojime kun. J. Vyšniauskui už lankymą ligoje. 
Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips. 
Dėkojame grabnešiams ir Raudonojo. Kryžiaus Lietuvių Seimininkių 

Vienetui už dalyvavimą laidotuvėse ir visiems, kurie paguodė mus nu
liūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms; o tau mylima žmona ir mūsų brangi motinėlė lai Gailestinga-. 
sis Dievas suteikia amžina ramybė. 

Nuliūdę, lieka: Vyras, Sūnūs, Marčios, Anūkai 

^ 

• 

MALONI 2INIA, DRAUGAI* 
ŠILTAS ORAS LAUKIA Ms\ 

SUSIKRAUKITE VALGIUS DABAR 
\ tJtui pirma* :io dienu saldymo .spinteles 

naudojimas jei išnuomojama metams. 
Kodėl i i/iUu«»ti su valgiab* del 2 eentų dienoj. 
Mes turime visokių spintelių, įrengimų, 

ntesų bei \ algių. 

Du Page Mills & Lockers 
5145 MAIN ST., DOWN£RS GROVE 30 

Savininkai ir vedėjai: 4710 COTTAGE GROVK BLDO. COIll' 

viška daina ir t t 
Vakare parapijos salėje vyko 

minėjimas su menine dalimi 
Šia proga Mihvaukee's lietu

viai dėkoja Klimaitei už neat-
sisakymą atvykti MHwaukee'n 
ir dalyvavimą radijo progra
moje bei giedojimą bažnyčioje. 
Klimaitės prisiminimas ilgai 
liks milwaukiečių širdyse. 

Prie radijo pusvalandžio su 
Aukojo: kleb. kun. Kinta, organizavimo daug prisidėjo 

kun. Vyt. Demikis, Step. Au- kleb. kun. J. Dambrauskas ir 
gulis, Butkai, P. Juška — po V. Bulkaitis. 

Pranešu visiems savo klijeutams, kad mano KONTORA 
nuo liepos mėn. 2 dienos yra perkeliama į naujas patalpa* 

2405 WEST 5IST STREET, CHICAGO 32, ILL. 
(WESTrJUN AVE. IR 5USIOS GATVKS KAMPAS) 

Tel.: PROSPECT 6-7238 
Kontoroje atliekami kaip ir ligi šiolei Šie -reikalai--— 

namų pirkimas (rcal estate), dokuiueittų sutvarkymas, paskolų 
panipinima>. gyvybes ir sveikatos draudimas (Insurance), imigracijos 

bei pilietybes dokumeutų sutvarkymas, vertimai. 
DARBO VALANDOS:— &—7 vai.., šeštad.: 9—2 vai. 

J. KUTRA REALTY 

"Drauge" rasite vėliausiu, geriausiu žinių. 

Š T A I K O D Ė L 
CHICAGO SAVINGS and L O A N 

ASSOCIATION 
Per pirmus šių metų 6 mėnesius paaugo VIRŠ $1,100000.00 DOLERItJ — dabar mūsų turtas siekia beveik 

$7,000,000.00 dolerių. Paskolų per tą patį laiką davėm virš $1,400,000.00 dolerių. 

1. — TODĖL 

kad CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION yra tvįrja finansinė įstaiga, kur taupytojų pinigai yra 

išimtinai, saugiai ir pelningai investuojami [ mažus gyvenamus namus pagal lengvus mėnesinius išsimokėjimus, ir 

maža dalis yra investuojama į Jungtinių Valstybių Savings Bonds ir Fedcral Home Loan Bank Stock. Dar, del 

didesnio saugumo, kiekvieno taupytojo indėliai šiai įstaigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 dolerų by an 

agency of thc United States Government. 

2. — TODĖL 

kad CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION visada išmokėjo ir išmoka pinigus pagal pareikalavimą. 

Mūsų casb reservai išmokėjimams, įskaitant investacijas į valdžios įstaigas ir Federal Home Loan Bank credit, yra 

virš $2,500,000.00 dolerių. 

3. — TODĖL "" "jufjl 

kad CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION raštinė yra vienoj iš gražiausių ir privažiavimui patogiau

sių biznio vietų. Čia, arti mūsų įstaigos, yra didžiausios automobilių įstaigos, Department krautuvės, bankas, teatras 

ir visokios rūšies kitų biznio įstaigų, kur mūsų taupytojai, atlikę finansinį biznį, gali parankiai atlikti savo kas

dienį pirkimo biznį. 

4. — TODĖL 

kad CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION valdyba ir direktoriai sumaniai ir teisingai veda įstaigos 

biznį ir visada išmoka savo taupytojams aukštą dividendą. 

5. — TODĖL 

mes ir tamstą kviečiame: dėl saugaus ir pelningesnio atlyginimo už taupomus pinigus.ir dėl šviesesnės ateities; 

pasidėkite savo santaupas pas. mus. 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION valdyba, direktoriai ir visas raštinės štabas — tariame šir. 

dingą AČIŪ už kooperaciją ir paramą visiems mūsų Bendrovės nariams ir rėmėjams. Prašome ir toliau mus 

reanti. 

Special for J ui y —Pinigai padėti nevėliau kaip July 15 d., gaus dividentą už visą mėnesį. 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 So. VVestern Avenue Chicago 36, Illinois 

JOHN PAKEL, President Phone GRovehiU 6-7575 

^ 
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Ansamblis stato labai grąžų 
lietuvišką montaže: 

ŠVENTO JONO VABALELU1" 
••> 

-

Šokiams gros 

a 5 

or H 

AVOS" ANSAMBLIS IR CHICAGOS BALF APSKRITIS 
— R u o š i a — 

^ ŠE 

Liepos 1 d., sekmadienį, 11 valandą ryto - - - Rivervlew didžiajame parke 
(Važiuoti We&tern Ave. j šiaurę iki Belmont Ave., 3200 N.) 

3 

Sporto klubai PERKŪNAS ir ATEITIS 
ruošia futbolo, krepšinio ir tinklinio 

rungtynes 
-

Laimėtojams bus įteikiamos taures* 

Veiks bufetai, .šalti-šilti išgėrimai, šokiai, 
maudynes, poilsis, karnavalas. 

— 4*-' • ' 
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Kviečia — RENGĖJAI 
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IS ARTI IR TOLI Lietuvis kunigas vyksta Japonijon Žinios iš tremties f U O G O J E 
-

i mus. 
X Kan. J. Končius lankėsi 

Chicagoje, turėjo pasitari
mų su Chicagos lietuvių ku
nigais dėl jaunuolių ruošinio 

| Lietuvos pastoracijai. Tėvai 
Jonas Stoškus, Mar- j marijonai sutinka tokius pri 

quette Parko vyčių veikėjas, i m t i į s a v o seminariją, o to-
atostogaudamas Michigano i į m e s n e s studijas jie tęstų 
valstybėj, Allenvilės apylin- §v> Kazimiero kolegijoje Ro-
keje susipažino su visa eile m o j e Kan Končius tuo rei 

Kun. Edmund Shambaris kad vienuolyne jis &alės 
gimė 1925 m. vasario 7 d. daugiausia nuveikti Dievui1 Ąii^liiiio VI f> vii H K 
Šv. Juozapo parapijoje, Wa- ir saviesiem*, stropiai ruo~ | f l l lS«JV i? ******* 

lietuviu gimnazijoj terbury, Conn. Jaunasis Ed- šiasi prie kunigystės idealo. 
mund nuo pat mažens pajų-į Būdamas apdovanotas ne
to pašaukimą tarnauti Vieš 
paties vynuogyne. Dar ma
žiukas būdamas jis įstojo į 
Šv. Juozapo parap. pradžios 

paprastais gabumais, jis 
greitai pasiekė paskutinį se
minarijoj kursą ir šiais me
tai? birželio 9 d. tapo įsven 

sikėlė į Crosby high school, 
senųjų Amerikos lietuvių. k a J u lankys lietuvių parapi- [ Tais pačiai? metais jis per-
Vienas jų, Stasys Jankist i j a s i r ^kyg pamokslus. Kan. 
(Jankauskas), Allenvilėj tu- Končius taipgi su lietuviais 
rįs nuosavą maisto krautu- kunigais apsvarstė kaip pa-
ve, pasakoja, kad apylinkėje gyvinti Vokietijoje likusių 
gyveną indėnai labai mėgsta! lietuvių tremtinių šelpimą. 
lietuviškas dešra®. Iš pra- K a n Končius dalyvavo NC-
džių reikėjo dykai jiems duo w c i r kitų tautinių: grupių 
ti paragauti. Bet dabar dau- i t r e m t į n i u s globojančių įstai 

mokyklą ir ją pasekmingai; tintas kunigu Maryknoll, N. 
baigė 1938 m. birželio mėn. Į Y. 

Po šven imų kun. 
• 

Ed-

Birzelio 18 d. Lietuvių Va-

Garsus Apollo choras 
Grant parke 

Šiandien, birželio 30 d., ir 
rytoj, liepos 1 d. 8 vai. va-

cario 16 gimnazijoj, Diep-1 kare Chicagos Muzikinio 
holze, Vokietijoje, lankėsi Apollo Klubo garsus cho-
Anglijos Catholic VVomeii's. ras išpildys Mendelsono ora 
League Ltstovės: Mrs. W. 
Pickering ir Mrs. W. Hut-
chins, reziduojančios Han-

kurioj studentaudamas jau-1 tąjį V\ aterbury apsilankyti 
pas savo mielus tėvelius ir 
artimuosius. VVaterburio šv. 

mund sugrįžo į savo gim-! n o v eryje. Be 'to, iš Ham 

gų pasitarime Chicagoje, kur 
buvo svarstoma kaip pasiek
ti DP imigracijos įstatymo 
pratęsimo; taipgi svarstyta, 

gelis net iš toliau atvažiuoja 
'-Lithuanian kilbasų" nusi
pirkti. 

X Jaunimo savaitė. Lie
pos mėn. pirmoji savaitė bus kaip susiorganizuoti globai 
Chicagos lietuvių jaunimo tremtinių, kai baigs veikimą 
savaitė. Rytoj Riverview par IRO. Iš Chicagos išvyksta 
ke "Dainavos*' ansamblis j New Yorką, greit lankysis 
ruošia pikniką-koncertą. Lie VVashingtone, o liepos mė-
pos 4 d. Vytauto parke bus nesį vyks į Kanadą, pakeliui 
Lietuvos Vyčių diena, o lie- aplankydamas didesnius lie
pos 8 d. taip pat Vytauto tuviškus centrus, 
parke Dainų šventė ir Vai- ALT nariai, prof. Lemkin 
kų diena. Visuose tuose iš- ir kan. K o n č i u s Chi-
važiavimuose jaunimas turi cagojfc tarėsi kokių žygių 
pajusti senesniųjų šiltą pri- j imtis, kad būtų pagreitintas 
tarimą ir nuoširdžią para- Genocido sutarties ratifika-
mą. i vimas. 

X "Bridgeport News", 
Bridgeporto apylinkės sa-

Juozapo parap. didžiuojasi j s t o y § ' M i s s Q E H e sketh. 
ir džiaugiasi sulaukusi nau-, D r a i l g e su K.talikių Mote-
jojo Viešpaties vynuogyno ^ygos atstovėmis apsi-

' darbininko ir birželio 24 d., Į a n k - h . p L B Vokietijos 
jis atnašavo iškilmingas K r a š t o Valdybos atstovas 
šv. miUu. I M a k a r s k a s 

Kun., Shsmbaris dar ku 

toriją "Elijas". Choro vedė 
ju yra Edgar Nelson. 

Koncertų patalpą (band 
shell) galima pasiekti ir 

burgo tą pat dieną atvyko tramvajais. Bile kuriuo iš-
ir gimnazijos nuolatinė re- i l g i n i u tramvajum reikia 
mėja, Anglijos skaučių at-s, v a ž i u o t i i k i Roosevelt Rd. 

Kun. Edmund Shambaris 
nasis Edmund aktyviai da-

rį l a i i i pasiliks Waterbu-
ryje, o paskui vyks į To-
kyo, Japoniją, kur jis mo
kysis japonų kalbos Mary
knoll mokykloje. Kiek žino
ma, kun. Shambaris yra 

Ta proga, g i m n a z i j o s 
moksleiviai gražiai pasiro
dė scenoje su puikiai paruoš 
ta programa, kurioj dalyva
vo 32 moksleiviai. Progra
mą išpildė anglų kalboj, nas 

Čia paimti tramvajų į ry
tus ir važiuoti iki linijos 
galo. 

"DAINAVOS" ANSAMBLIS 
ir CHICAGOS BALF apskr. 
Liepos 1 d., sekmadienį, 

Riverview didžiajame parke, 
(važiuoti We8tern A ve. J šiaurę 

Iki Belrnont Avenus.), 
— ruoftia — 

, KONCERTA-PIKNIKĄ 
Ansamblis stato lietuviška montažą 

ŠV JONO VABALĖLIAI 
SPORTO RUNGTYNĖS. 

Veiks bufetai. Salti-Siltt išgėrimai, 
šokiai, maudynes, poilsis — 

karnavalas. 

REAL ESTATE 

Savininkas parduoda tikrą narna di
delei seimai. Kampinis namas; 9 
kamb.; '"face briek" — "bungalow". 
Plienine konstrukcija. Aliejinis ap
šildymas karštu vandeniu. Gražus 
vidus; 2 židiniai: 2 vonios. Gražiai 
apsodinta. Arti bažnyčia ir mokyk
la. Geras susisiekimas. Teisinga kai-
nn TAIoott 3-4208 

Skerdykla darbininkai 
vėl laimėjo 2c. 

trečias • lietuvis^ kuris tapo I viešnių tikslas buvo patik-
įšventintas kunigu kaip 

lyvavo C. Y. O. laimėdamas | Maryknoll vienuolis. Kiti 

— Marijona KiiytS, LAIC 
.. Wx. . . . . . . sekretorė, birželio 27 d. per 

vaitrastm, jsidejo nuotrauką N e w y o r k o r a d i j o s t o t į 
WNYC papasakojo apie lie
tuvių veiklą. Tai padarė pa* 
sikalbėjimo (su knygos "A-

viams yra dovana "Hearfs r
T

ound, N ~ ^ a U t ° r h T 
Desire- namas 2624 West 83 į U r o s l * v ChYz) f ° r . m ° ^ 
St., kurį kasdien galima ap- T a r F ,klt

f
k<\ J1 P a n » n e ^ Pa

žiūrėti nuo 9 vai ryto iki I m « j ^ v y m ų r a n t ą Alek 

ir aprašymą Tėvų Marijonų 
Statybos Fondo šiemet pra
dėto vajaus, pažymėdamas, 
kad didžiausia vajaus daly-

sandrą Curtius, atvykusį į 
JAV 1659 metais. 

— Ona Spurgaitiene, naš
lė, Heidenheimo stovykloj 
gyvena viename pereinama
me kambaryje su septyniais 
vaikais, kurių vyriausias 15 
m. Dviej'ose patalpose 90 
kv. pėdų ploto iovos sustaty 
tos viena ant kitos. Trūks
ta net kėdžių ir jų pastatyti 
nėra kur. Kai vaikams rei
kia ruošti pamokas, tai dali
nasi palange. Vargų palauž
ta motina jau pradeda sirg
ti. Maitinasi dažniausiai bul 
vėmis, duona ir kopūstais. 

9 vai. vakaro. 
X Mis* Annette Margolis, 

1832 N. Talman Ave., daly
vauja artistų sąstate, kuris 
šiandien, birželio 30 d. 8:30 
vai. vakare atidarys vasari
nių teatrų laiką (sezoną) 
Garfield parke. Parko patal
pose bu8 atvaidinti trys vei
kalai: Ringing in the 
Groom", uWhich Way to 
Boston'' ir "The Jeweled 
Hand'\ 

X Lietuvh) krautuvei a-
timtus leidimas. Vienai lietu 
vių krautuvei Bridgeporte 
(prie Halsted St.) mero įsa
kymu atimtas maisto ir ci
garečių pardavimo leidimas. 
Padarius kratą policija ra
do joj feierverkų. Kitoj vie
toj uždaryta kita krautuvė. 

X Berniukų stovyklą or
ganizuoja tėvai jėzuitai, ku
ri prasidės liepos 6 d. (tesis 
visą vasarą). Stovykla bus 
prie Pow Pow ežero. Smul
kesnę informaciją galima 
gauti pas tėvus jėzuitus, 
5541 So. Paulina, Chicago, 
I1L, telef. HEmlock 4-1677. 

X Zenonas Gailius, prieš 
11 mėnesių atvykę® iš trem
ties, sunkiai serga Cook ap- gametė lietuvių veikėja ir 
skrities ligoninėj (35 ward). choristė Glasgowe, ištekėjo 
Jis yra daug kentėjęs nacių už tremtinio Aleksandravi-
kacetuose. Chicagoj neturi čiaus Stasio. Vedybines Mi 
jokių giminių ir yra sunkio- šias atlaikė ir moterystės 
je medžiaginėj būklėj. Ge- ryšiais jauną porą surišo 
raširdžiai prašomi ligonį ap- kun. J. Gutauskas. Didelė-
lankyti. ; je St. Columba bažnyčioje 

£ M Roo^e,t koleg 1-1 £ ^ * » Į * * į į į 
ją. Ši pavasarj Roosevelt ko- . . . ,. . r . u 
i • - m.- - »- • naite ir lietuvių choras. 
legiją Chicagoj baigusiųjų _ 
sąraše randame tokias lietu
viškas pavardes: Bruno E. 
Banis, Edvard J. Barkaus
kas, Jonas A. Gylys ir John 
R. Randis. 

X Raymond A. Naujokas 
iš Bridgeporto, USNR na
rys, pašauktas dviem savai-

tris aukščiausio pasižymė
jimo medalius ir intensy
viai dirbo piešimo srityje. 

Edmundo tėveliai Anta
nas ir Marijona Shambariai 
gimė ir augo Lietuvoje, jau
nam Edmundui giliai įspau
dė širdyje Dievo ir tėvynės 
meile? diegus. Jis pasirinko 
aukštesniam mokslui ' šv. 
Tomo prirengiamąją semi
nariją, Bloomfield, Conn. 
Čia per du mokslo metus 
jis dar labiau pamilo savo 
aukštą kunigystės idealą ir 
pasirenka vienuolio gyveni
mą ir pasiryžta tapti kuni
gu. 

1947 m. jis jau randasi 
pas Maryknoll vienuolius. 
Vadovaudamasis mintimi, 

du yra kun. Kazys Girnius, 
Maspeth, L. I., kuris dabar 
randasi Puno, Peru, ir kun. 
Antanas KarloveČius, Chi
cago, m., kuris dabar yra 
raudonoje Kinijoje už bai
sios rusų "geležinės uždan
gos . 

Nuo pat jaunystės dienų 
kun. Edmund pasižymi pa
maldumu ir švelniu būdu. 

Mielas kunige Edmund, 
telydi Dievas tave gražiau
siais keliais, o mes waterbu-
riečiai drauge*su tavo myli
mais tėveliais prašysime 
Kristaus, kad tavo gyveni
mas būtų sėkmingas, pilnas 
gražių darbų > ir papuoštas 
dorybių žiedais. 

Nell P. Meškiinas 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 

DID. BRITANIJOJ 
— Kard. Griffinui ganyto 

jiškame laiške paraginus 
mokinius melstis už komu
nizmo apvaldytas valstybes, 
La Sagesse Convento mer
gaičių viena klasė nusiuntė 
auką lietuvių bažnyčios Lon 
done klebonui, prašydama 
atlaikyti mišias už persekio
jamus Baltijos katalikus. 

— Juškevičiūte Anelė, ii-

I iduvos partizanai 
tebekovoja 

Pereinamoje F r i edlando 
stovykloje, netoli Goettinge-
no, Vokietijoje, atsirado 23 
vokiečiai, kurie anksčiau gy 
veno Karaliaučiaus apylin
kėse, o 1947 m. drauge su 
1,500 kitų Rytprūsių gyven 
tojų, buvo pabėgę į Lietuvą. 

Pirmaisiais metais jie slap 
stėsi pas lietuvius ūkinin
kus. Tačiau vėliau — sovie- .H®7^0 P a t v s bolševikai pri

sipažįsta, kad vyriausias įsa 
kymų davėjas yra Sniečkus, 
o vykdytojas — Ged vilas, 
gi Paleckis lieka tik iškaba. 

' MINOJ 
— A. Pauliukonls iš Rio 

buvo sutikęs nelaimę: pul
damas nusilaužė du šonkau
lius. 

— Rašyt. P. Babickas jau 
tėm į rezervistų apmokymą j grįžo iš Amazonės miškų, 

tų pareigūnai daugelį jų su
rinko ir š. m. gegužės 8 d. 
juos iš Kauno perkėlė į Bi-
8chofwerderio stovyklą Vo-
kitijoje, sovietų zonoje. Vė
liau kaikuriems pasisekė pa
siekti vakarų zoną. 

Iš Lietuvos atvykę vokie
čiai praneša, kad paskuti
niuoju laiku partizanų vei
kimas Lietuvoje paaugęs, 
nes sovietų prievartos veiks 
mai prieš lietuvius labai pa
didino neapykantą prieš bol 
ševikus. Daug kur bolševį 
kai išvarė iš namų ištisų 
kaimų gyventojus, kad suar 
dytU jų ryšį su partizanais. 
Lietuvoje didelis skurdas ir 
gana įprasta gatvėse, keliuo
se sutikti elgetaujančius ūki 
ninkus. 

bausku, J. Petraškevičiūte, 
J. Stasiūnu, J. Dautartu, J. 
Švedu. J. Lingiu, Pr. Stepu
liu ir kitais stalininiais 'lau
reatais" turėjo žingsniuoti 
pro tribūną Vilniuje, kartu 
su visa "liaudimi". O tribū
noje stovėjo Sniečkus, Ged
vilas, Paleckis bei kiti "va
dovai". Tų "vadovų" išvar-
dinime s o v i e t ų spaudoje 
Sniečkus minimas vis pir
moje, Gedvilas antroje, o 
Paleckis tik trečioje vieto-

rinti, kaip toli anglų kalbo 
je yra pažengę gimnazijos 
moksleiviai. Programos pa
baigoje pašokta du tautiniai 
šokiai: "Lenciūgėlis" ir "Šus 
tas". Gimnazijos sadė prisi
rinko pilna stovyklos gy
ventojų, 

Visą programą kruopš
čiai paruošė anglų kalbos 
mokytojos: H. Skvirblienė 
ir I. Skirpstūnaitė. Viešnių 
žodžiais, jos liko sužavėtos 
taip gražiu mokinių pasiro
dymu ir geru anglų kalbos 
mokėjimu. Jos apdovanojo 
moksleivius angliškomis kny 
gomis. 

Programai pasibaigus vieš 
nios apžiūrėjo mokinių ben
drabutį, virtuvę, valgyklą, 
daržą ir liko sužavėtos vi
sur viešpataujančia pavyz
dinga tvarka. Visos trys 
viešnios apdovanotos Lietu
vos vaizdų albumais ir tau
tinėmis juostomis, p a č i ų 
moksleivių - mergaičių ran
komis laisvalaikiu išausto
mis. 

Pavaišintos kuklia vaka
riene, viešnios išvyko, išsi-
veždamos geriausių įspū
džių ir palikdamos pažadus 
remti Lietuvių Vasario 16 
gimnaziją ir ateityje. 

n.spor 

Tel. HUmboldt 9-3898 

SAVININKAS PARDUODA 
2 Vį butu mūr. namą—6-6-4 kamb. 
l-an aukStan latovaa. Gražus kie-

Gyvulių skerdyklų visose j maH- A, t i į f i f f* J* »»okykia. Qe-
•J . , 1 r a transportacija. Geras pirkinys.. 

JAV darbininkams vėl pa
keltas atlyginimas 2 centais 
į valandą. Tai priedas prie SAVININKAS P A R 1 ) r o D A , 
9c, kuriais paskutiniuoju MIUIMIS NAMUS: 
l a i k u bUVO p a k e l t a s a t l y g i - Į viena* 6 ir 4 kamb.. kitas — 5 ir r ° I 4 kambaritj ir krautuve. Pajamų 

$250. mėnesiui, t butą galima tuo
jau užimti. Mažas kiemas. Arti mo
kykla ir bažnyčia. Geras susisieki, 
mas. Skanib, -savininkui vakarais. 

EVerglade 4-4470 

nimas. Tai sudaro viso 11c, 
dėl kurių prieš porą mėne
sių buvo disputai tarpe sker 
dyklų savininkų, sutinkan
čių pakelti darbininkams at
lyginimą, ir Kainų Stabiliza I £ * £ ! * a l l T lfumt5 V"1** ^JS 

J ° "** ' Palikimą reikia likviduoti. 2 butų 
C I J O S T a r y b O S . D a r b i n i n k a i mūr. namas 5-6 kamb. Karstas 

. . . . vanduo; centralinis apsild.. gara-
a i i m e j O . Į jaS- pamatę vidų, įvertinsite. Gera 

galimybe d61 pajamų. Gera trana-
portaclja. 5052 Fulton 8t.. Salnt 
Thomas Aquinas parap. Geras pir
kinys už $14,500. Susitarimui pa
saukite MISS BERG. BKlm. 5-2252 

Elks suvažiavimas 
Sekmadienį Chicagoj pra

sidės Elks organizacijos su
važiavimas, kuriame sako
ma dalyvaus 35,000 atstovų. 

Jau išėjo Vinco Ramono 

DULKĖS RAUDONAM 
SAULĖLEIDY 

Romanas apie lietuvių išgyventas 
dienas bolftevik-ų okupacijoje. 
:i»« pusi. Kaina $3.00 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
DRAUGAS, 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, III. 

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

pakietelius įvairaus maisto. 
Krieptis: 

2554 SO. HALSTED STR 

Tel. DAnnbe 6-3245 

TAVERNA SALfi 
4 BUTAI 

3 aukšty kamp. mūr. namas Ap
lankymo (Visltatlon) parap. Pelnin
ga taverna: 4 butai po 6 kamb.. 
apSild. pečiais ir gazu. 1 butas ap
šildomas karstu vandeniu. 3 butai 
pečiais. Nuoma $4.164. Kaina $45,-
000., įskaitant taverna, blznj Ir įren
gimus. Tuojau galima perimti ta
vernų ir 1 butą. 2-jų vietų gara
žas. r»S pSdų kamp. sklypas (lot). 

ROSAIN, REALTOR 
5983 SO. HAI„STKT> 

\Vkht\vorth 6-2452 

Pardavimui 24 akrų ūkis. Dviejų 
kambarių namas, gera vifttidS ir 
svirnas (granary). Gražioje vietoje 
prie gero kelio. Tinkama vieta me
džiotojams; taippat g«u-a slėptuve 
nuo atominiu bombų. Kaina $2.S00. 
.1. Dermeitis. lt. S, Box 208. Caro, 
Michigan. 

7 RM. BRK. RES. 
4 bedrooms. 

POSSIBtiE $200 1IO. 1NCOMR. 
STA1R CARPETING: 

RKFR1GEKATOK: 
1RONER: 

VEN. BIJNDS; AWNINQS. 
AUTO HOT WATKR HEAT. 
PRIOE $17,500 BY OWNER 

5616 S. WOOD ST. 
Ainis PLATINKITE "DRAUGĄ" 

• 

US Navai Training stovyk
lą Great Lakęs, 111. 

kur išbuvo daugiau kaip du 
mėnesius. 

[r Kipras turi 
žygiuoti gatvėmis 

Bolševikai n e a t l e i d o 
nuo pareigos dalyvauti gat
vių eisenose gegužės pirmą
ją net senuko Kipro Petraus 
ko, kuris kartu su J. Gry-

MacTsetungas Vilniaus 
gatvėse , 

Demonstrantai V i 1 niaus 
gatvėse nešiojo, savaime aiš 
ku, visus savo raudonųjų 
stabų atvaizdus, nebuvo už
mirštas nė MaoTse-tungas, 
raudonosios Kinijos vadas, 
nė Korėjos bandų vadai. De 
monstrantai judėjo gatvė
mis tokiomis vergų kolono
mis, kokias dar atsimename 
iš pirmosios bolševikų oku
pacijos. Per iškilmes buvo 
pareikšta, kad Vilniuje sta
toma keli nauji fabrikai, 
konditerijos, duonos kombi
natas. 

PASIDŽIAUKITE PUIKIOMIS ATOSTOGOMIS SALOJE 
Gražioje Istorinėje MADELINE Saloje Superior Ežere 

Sezonas: nuo birželio 28 iki rugsėjo 15. Atvažiuokite į šitą salos rojų 
atsipalaiduoti nuo visų rūpesčiu, pailsėti ir smagiai praleisti laiką 
atvažiuokite jūs ir jūsų šėma atostogoms, 
kurias ilgai prisiminsite. 

Nuosava golfo aikšte, tenisas, pakrantes pik
nikai, plaukiojimai mėnesienoj, žuvavimas 
jūroj. Vesi jūros pakrantės atmosfera. 

Tiktai su pensionu (American plan), įskai
tant maistą, nuoma $47.50 savaitei: vaikams 
duodama nuolaida. Parašykie d€l informaci
nio leidinėlio ir mes jį jums prisiusime. 

0 1 0 M1SSIOK INN, MADIUNf~iŠiAXD,lLA N M B i VIS. 

Priimami užsakymai rezervuoti vietas savaitgaliams 

J A R U S Z Ų 
VACATI0N PARAOISE 

H META DAl^G PAGRAŽINTAS 

Jau laikas vietas rezervuoti 

BEVERLY SHORES, 
INDIANA 

MICHIGAN CITY 3-3013 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ IR 
. MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 

Pasinaudokite proga nupigintomis kainomis. Galite gauti čia apatinių ir viršuti
nių aprėdą!M vyrams ir moterims, taip pat lovoms uždangalų (paklodžių), niegs-
tinių, rankšluosčių, moteriškų suknelių, Nylon kojinių ir daug kitokių dalykų 

širdingai kviečiame atsilankyt ir būsite patenkinti mūsų prekėmis patarnavi
mu. LIETUVIS SAVININKAS. 

JOSEPH'S DRY GOODS STORE 
HIGH GRADE MERCHANDISE 

JOHN PIKEL, savininkas 

3218 So. Halsted Street Chicago 8. Illinois 

N O R B U T 
MEN'S SHOP 

3358 SO HALSTED ST, 
LIETUVIŠKA 
KRAUTUVE 

I 

X • 

Ruga§jo 15 d. Japonijoj 
bus Senių diena (01d Mans 
Day), kurioj bus pagerbti 
visi senukai ir senutes Pa
gerbimą rengia Japonijos So 
dalinės GerovSs Taryba. 

556 STATE LINE 

P ARK - IN GRILL 
Geriausiems Pietums Prieinamomis Kainomis 

ATVE2KJTE SEIMĄ VIENĄ KARTĄ...ir busite 
nuolatinis klijentas. 
SPECIALIZUOJA VESTUVĖMS, BANKETAMS 

IR PUOTŲ TORTAMS — 2<iniausiomis Kainomis 
NAMŲ NUOTAIKA 

CALUMET CITY, ILLINOIS 

Turime Vyriškų Smulkių 
Rūbų Iš Geresnių Rūšių 

• BALTINIŲ - VIRŠUTINIŲ 
IR APATINIŲ 

• KELNIŲ 

• KKRYBfiLIV 

• KAKLARYŠIŲ 
• KOJINIŲ 

• VASARINIŲ MEGSTtKŲ 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

. . . ; TMĮ - T ' C , ' , % • « - '-V • 

* . : 4 ; • 

• '.• - . 

• • X 

file:///Vkht/vorth

