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DARBININKAI KAUJASI SU POLICIJA 
Kaesongo derybos sukliuvusios 
Komunistai įnešę politinį klausimą 

Sovietai bando 
* naują A-bombą? 

HONG KONGAS, liepos 
19. — Kinų komunistų žinių 

MUNSAN, liepos 19. Nors oficialiai nieko neprane- a g e n t ū r a skelbia, kad Sinkian 
šamą apie Kaesonge su komunistais aptariamus būsimos pa- g 0 provincijoje gegužės 27 d. 
liaubų konferencijos dienotvarkes klausimus, tačiau neofi
cialiai prasitarta, kad komunistai vakar iškėlė sunkiai nuga
limą klausimą. 

Tas sunkiai n ugalimas 

SOVIETŲ BAZES KINIJOJE 
"MM 

klausimas esąs komunistų 
reikalavimas įrašyti į dieno
tvarkę visų svetimų kariuo
menių iš Korėjos ištraukimo 
klausimą. Sąjungininkai yra 
nusistatę šioje konferencijo
je to klausimo neljresti, nes 
tai išeina iš karo veiksmų su 
stabdymo srities. Šitą klausi
mą, karo veiksmus sustab
džius, vėliau turėtų svarstyti 
Jungtinės Tautos ar kiti po
litiniai organai. 

Sąjungininkų delegacija va 
kar sutikusi su kitų dviejų 
dienotvarkės klausimų komu 
nistų pasiūlytu suformulavi-

Jugoslavija rieda į 
vakarų erdvę 

mu, bet atsisakiusi svarstyti 
kariuomenių ištraukimo klau 
simą. 

Delegacijai grįžus iš posė
džio, gen. Ridgway tuojau iš
vyko iš Munsan į Tokio. Spė
jama, kad yra reikalo tart is 
su Washingtonu dėl principi
nio pobūdžio sprendimo. 

Italai paprašė keisti 
taikos sutartį 

išsiveržė vulkanas. Tas pra
nešimas sukėlė įtarimą, kad 
Sinkiange ne vulkanas išsi
veržė, bet sovietai sprogdino 
naujo tipo atominę bombą. 
Kad taip galėję būti, kalbą 
šie daviniai: 

1. Sinkiango teritorijoje nė 
ra vulkaninių kalnų; 

2. Sinkiango provincijoje 
sovietai suradę uranijaus klo 
dus ir ten pradėję rengti ato
mines laboratorijas; visiems 
darbams ten vadovaująs iš 
Anglijos pernai pabėgęs mok 
slininkas Pontecorvo; 

3. Sinkiango provincijoje 
yra pakankamai dykumų, pa
našių į Nevados dykumas 
Amerikoje, atominėms bom
boms bandyti; 

ROMA, liepos 19. — Itali
jos vyriausybė įteikė JAV 
oficialų prašymą dėl taikos 
sutarties karinių nuostatų *• Sinkiangas prieina Azi-
pakeitimo. Prašoma panaikin j jos vidury prie Taškento erd-
ti visus apribojimus, uždėtus vės, kur sovietai, manoma, 
taikos sutartimi kariuomenei, yra įrengę visas svarbiausias 
laivynui ir aviacijai. Kadangi j savo atomines bombos garny 

BELGRADAS, liepos 19. | Italija yra Atlanto pakto na- bos įmones. 
— Vakar Jugoslavijos užsie-j rys ir turi išpildyti pasiimtus 
nių reikalų ministerijoj JAV,; įsipareigojimus, tai italų ka-
D. Britanijos ir Prancūzijos! rinėms pajėgoms uždėti apri-
ambasadoriai pradėjo formai bojimai nebesuderinami su 
lias derybas dėl ekonominės! nauja politine padėtimi. 
pagalbos suteikimo Jugosla
vijai. Pagalba faktiškai jau 
yra teikiama, bet tuo reika-
hi dar nėra padaryta forma
lių susitarimų dėl pagalbos 
apimties ir teikimo būdų. Tai 
yra šių derybų uždavinys.. 
Vakar ambasadoriai ir Jugo
slavijos užsienių reikalų mi-

t-nistras aptarė pasitarimų są
lygas. 

JAV į šį prašymą žiūri pa
lankiai ir tuo reikalu vykstą 

Acheson apie Ispanija 
VVASHINGTONAS, liepos 

19. — D. Acheson spaudos 
konferencijoj patvirtino, kad 
JAV ir Ispanija tiria bendra 
darbiavimo galimybes kolek
tyvinio saugumo sistemai su
stiprinti, visai neatsižvelgda
mos į prancūzų ir anglų pro
testus. Jei Europą norima gin 

tačiau niekas nemano, kad ji 
sutiktų ją pakeisti. Tai bus 
padaryta be jos sutikimo. 

• Italijos ir JAV laivynai 
šiuo metu manevruoja Sardi-
nijos salos erdvėje Vidurže
mio jūroje. 

Persai nebeduos teises 
Sovietams žvejoti 

NEW YORKAS, liepos 19. 
—- I Ameriką atvykęs Persi-

pasitarimai su kitais Italijos Į jos parlamento narys Ghaah-
taikos sutarties signatarais, ghai praneša, kad sekančiais 
Sov. Rusija irgi yra pasira- metais Persija nebeatnaujins 
šiuši Italijos taikos sutartį, sovietų Rusijai suteiktos kon 

cesijos žuvauti Kaspijos jū
ros Persijos vandenyse, nes 
Persija yra nutarusi pati eks 
ploatuoti savo vandens ir že 
mes turtus. Po britų ateisian 
ti ir Rusijos eilė. Koncesijos 
sutartis baigiasi 1952 m. ko-
vi mėn. ir ji nebūsianti atnau 
jinta. Buvę manyta ją anka* 
čiau nutraukti, bet nutarta 
palaukti jos pasibaigimo ter 

Užmušta 40 fabriko darbininku 
Sudegintas fabrikas ir odos sandėliai 

STOCKHOLMAS, liepos 19'. Švedijos laikraščiai 
skelbia gavę žinių, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje esąs 
didelis gyventojų įsitempimas dėl padidėjusio okupantų 
spaudimo ryšium su sovietų kariniais pasirengimais Balti
jos jūros erdvėje. 

Visur patvarkyta, k ad _ ^ _ ^ - _ _ _ _ — _ m , 
šiais metais visas kolchozų mė didelius plotus nežino-
derlius būtų tuojau atiduotas miems tikslams, 
į kariuomenės sandėlius ir ka Švedų laikraščiai praneša, 
riuomenei reikalingi pramo
nės gaminiai (avalinė, dra
bužiai ir k.) išimtinai būtų 
atiduota kariuomenei ir nie
ko nebūtų skirta gyventojų 
reikalams. 

Kolchozininkų ir fabrikų 
darbininkų darbo laikas pra
ilgintas, darbo disciplina su
griežtinta, maisto kortelės 
sumažintos, uždrausta kelti 
atlyginimus. 

Lietuvoje nuotaikas įtem
pė ir vykdomi gyventojų iš-

kad neseniai Vilniuje tos nuo 
taikos išsiveržė aktyviai vie
no batų fabriko darbininkų 
kova su slaptąja sovietų po
licija. Buvęs prailgintas dar
bo laikas, bet nepakeltas at
lyginimas. Darbininkai pra
dėję bruzdėti ir buvusi iš
šaukta policija juos sutvar
kyti. Užvirusi kova tarp 200 
darbininkų ir slaptosios po
licijos. Esą užmušta 40 dar
bininkų, bet darbininkams pa 
sisekę sudeginti fabriką ir 
visus odos sandėlius. Fabrii 

Chiang Kai-sheko šaltiniai skelbia, kad Sov. Rusija sudarė su Kini
jos komunistais slaptą susitarimą 10 aviacijos bazių Kinijoje ir Man-
diiurajoje įsteigti. Trys aviacijos bazes numatytos Mandžiūrijoje, o 
septynios pačioje Kinijoje rytiniame jos pakrašty. Bazėse ir jų apy
linkėse Sovietai gavę teisę laikyti ir savo kariuomenę. Bazių vietos 
pažymėtos žemėlapy juodais rutuliukais su kūju ir pjautuvu vidury 

(INS) 

Persijoje bijoma komunistu riaušių 
Harriman sunkumų dar nenugalėjo 

kėlimai Vilniaus apylinkėse, kas dirbo avalinę sovietų ka-
kur sovietų kariuomenė užė-1 riuomenei. v 

Kinai teigia, kad sąjungininkai puola 
Propaganda ar piktų kėslų maskavimas? 

Dewey ragina laisvinti 
pevergtus kraštus 

TAIPEI, liepos 19. — New 
Yorko gub. Dewey išvykda
mas iš Formozos spaudai pa
reiškė, kad visas laisvasis pa 

mino. Sovietų Rusijai ta žve- ka (j riaušes gali sukelti kada 
jyba esanti pelninga, nes čia1 tik nori. Kariuomenė yra iš-

TEHERANAS, liepos 19. — Harrimano pastangos iš
vesti Persijos naftos krizę į tyresnius vandenis dar nedavu
sios apčiuopiamų vaisių, bet dar bus bandoma įtikinėti abi 
šalis padaryti nuolaidų. 

Persijos oras esąs pilnas 
parako, kurį pavojingai bars 
to komunistų agentai. Užda
ryta Tudeh (komunistų) par
tija atvirai grasina demons
tracijomis, kurių laukiama 
ir bijoma. Komunistai esą 
taip gerai susiorganizavę, 

ti, o ne laisvinti, tai Ispanijos saulis turi sujungti jėgas ko-
strateginės galimybės negali munistams išmesti iš visų 
likti nepanaudotos. kraštų, kuriuos jie užgrobė 

jėga ar klasta. Dewey iš čia 
Adm. Sherman po ilgų pa- i š v y k o j Filipinus. 

sitarimų su pačiu Franco, 
laivyno bei aviacijos ministe 

gaunama daug ikros, už ku
rią sovietai užsieniuose gau
na vertingos svetimos valiu
tos. 

-

• Izraelio parlamentas pri-
riais ir kitais_ ispanų reika-j tog l y g i ų t e i s i ų m o t e r i m s s u 
lingais pareigūnais jau įsvy 
ko iš Madrido į Paryžių ir 
Londoną. , 

Jautienos mėsos kainu 
numušimas paliktas 

teikimo įstatymą. 
• Nuo Korėjos karo pra

džios Kanados karinės jėgos 
padidėjo 70 proc. 

KALENDORIUS 
Liepos 19 d.: šv. Vincentas 

Paulietis. Senovės: Šventara
gis ir Sluogsnė. 

dėstyta strateginėse vietose 
ir galės riaušininkus sutvar
kyti, bet tai reikš kraujo pra 
liejimą. 

Bijoma, kad riaušės nebū
tų sukeltos Abadane, kur yra 
didžiosios naftos valyklos. 
Ten atsiųsta daugiau kariuo-

Liepos 20 d.: šv. Margari- menės * ir ginklų. Komendan 
ta. Senovės: Anis ir Tautgi-
mė. 

Oras Chicagoje 
Giedra. Temperatūra apie 

70 laipsnių. 
Saulė teka 5:33, leidžiasi 

BELGIJOS KARALIŲ PASIKEITIMAS 
• II I llill m, >i "III 

tas turi įsakymą riaušes už-

Jugoslavija atlieka 
pareigas prie sienų 
NEW YORKAS, liepos 19. 

—Jugoslavija pranešė Jungt. 

gniaužti pačioje užuomazgo 
je, kad nebūtų sunaikinti | ro. 
brangūs įrengimai. 

TOKIO, liepos 19. — 8-ji armija stropiai seka komunis
tų kariuomenės judesius vakariniame fronto ruože. 

Pastebėta, kad komunistai 
telkiasi šiaurės rytuose nuo 
Kaesong, už neutralios kon
ferencijos vietos zonos. Są
jungininkai ten pasiuntė stip 
rius žvalgybinius dalinius ko 
munistų stprumui ištirti. Ne 
tvirtinama betgi, kad komu
nistų telkimasis ten būtų la
bai pavojingas. Bet ką žino
si? Atsargumas gėdos neda-

Jei tai nėra tik eilinis pro
pagandos p liaukštelėjimas, 
tai reikėtų daryti išvadą, 
kad komunistai numato pa
liaubų derybas nutraukti ir 
per derybų metą sustiprinto
mis jėgomis bandyti toliau ka 
riauti. 

Griaun? Suezo 
4 

JAV ambasada yra papra
šyta nieko neskelbti apie Ha
rrimano pasitarimus ir jo bu 
vimo vietą, kad jo vardo pri
minimas nekaitintų ir taip 
jau karštų nuotaikų. 

Kodėl persai atima 

Peipingo radijas betgi pra 
dėjo mėtytis naujais kaltini
mais. Jis skelbia, kad sąjun
gininkai pradėję didelį puoli
mą visame Korėjos fronte tuo 
laiku, kada vykstanti taikos 
konferencija. 

Tas kaltinimas yra įtarti
nas, nes yra neteisingas. Są 

' NEW YORKAS, liepos 19. 
— Izraelio vyriausybė papra
šė Saugumo Tarybą tuojau 
svarstyti Egipto vykdomos 
Suezo kanalo blokados klau
simą. Blokadą Egiptas vykdo 
nuo Palestinos karo pradžios 

- kad pereitą antradienį nežu-
IS anOlŲ n a t l į ; v o fronte nė vienas jų karei-

j vis. Taip tikrai nebūtų, jei jie 
NEW YORKAS, liepos 19.. būtų pradėję visuotinį puoli-

— Persijos ministerio pirmi-1 mą. 
ninko pavaduotojo Fatemi j m 
brolis ,dabar Princeton uni-

jungininkai vakar paskelbė, — sulaiko visus laivus, kurie 
veža Izraeliui prekes per Sue 
zo kanalą. Mat, visos arabų 
valstybės sutarė ūkiškai bfo-
kuoti Palestinoje įsikūrusią 
žydų valstybę. 

VVASHINGTONAS, liepos 
19. — Atstovų rūmai, be
svarstydami kontrolių įstaty 
mą, netikėtai surinko reika
lingą daugumą už jautienos 
mėsos kainų sumažinimo 10 
proc. palikimą ir leido suma
žinti 10 proc. kainas kitiems 
žemės ūkio gaminiams, kurių 
kainos pakils virš kitais įsta
tymais numatyto lygio. Res
publikonai pajuto, kad kraš
tas nepritaria jų politikai 
prieš kainų kontrolę, todėl ir 
balsavo už prezidento pasiū
lymus. Ypatingai nusigando 
nniiii a t s tovu narpišk imn kad Kmre^e naujasis karalius Baudoiunas L dešinėje buvęs karalius Leo-unijų a t s tovų pareiSKimų,Kaaj p o l d a s L ^ ^ t u r ė j c p a 8 i t r a u k t i tautoje kilus nepasitenkinimui dėl 
be k a m ų kont ro les nega les bu j 0 įsakymo kapituliuoti prieš vokiečių armijas 1940 m. Sūnus per
t i i r a t lyg in imų kon t ro lė s . I ėmė sostą pereitą antradienį, (INS) 

versiteto profesorius, vienose I VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
diskusijose pranešė, kad Per 
sija davė britams eksploatuo' ~~ MgU** karaliams pasikeitus^ pagal konstitucines 
ti savo naftos šaltinius ir nau tradicija* atsistatydino Belgijos vyriausybe. Karalius pa-
dotis pelnu todėl, kad Anglija v e d 6 *»* P * 1 ^ 1 vyriausybei valdyti kraštą ir toliau, 
gintų Persiją nuo Rusijos in- — Kansas i r Missouri potvynio aukoms padėti kongre-
vazijos. Dabar Anglija y r a . ^ s paskyrė 25 mil. dol. Prezidentas pavedė apskaičiuoti 
silpna ir tų pareigų eiti nebe-j kiek dar kreditų reikės paskirti. 

Tautoms negalinti dabar skir gali. Tad kam jai beduotii —Gandai virto tikrenybe — atsistatydino Ispanijos 
ti karinių dalinių jos reika- naudotis tokiu dideliu pelnu ?j vyriausybe. Bet pranešama, kad* nereikia laukti politinių 

sensacijų. lams, nes turinti saugoti sa
vo sienas. Ji mano prisidedan 
ti prie saugumo palaikymo 
laikydama Balkanuose pri
rištą sovietų ir jos satelitų 
kariuomenę. 

• Radaro stotis Amerikoje 
ir Kanadoje dabar jau aptar 
nauja 25,000 specialistų. Jie 
nuolat budi ar nenugirs pri
siartinant n e pageidaujamų 
lėktuvų. 

• Pasitraukė 2 Nehru ka
bineto nariai ir perėjo į nau
ją partiją, paskelbusią kovą 
galingai Gandžio ir Nehru 
kongreso partijai. 

De Gasperi lipdo 
naują vyriausybe 

ROMA, liepos 19. — Naują 
Italijos vyriausybę preziden
tas vėl pavedė sudaryti krikš 
čionių demokratų vadui A. 
de Gasperi. Senoji pasitrau
kė todėl, kad atsirado nesu
tarimų dėl finansų ministe
rio,. respublikonų partijos na 
rio, siūlytų finansinių refor
mų. Krikščionys demokratai 
buvo nepatenkinti jų atsargu 
mu didžiųjų kapitalų atžvil
giu. 

— Jugoslavijos žinių agentūra praneša, kad Rumunijos 
gyventojus iš Jugoslavijos pasienio padeda išvežti Sovietų 
kariuomenė. 

— D. Acheson praneša, kad' valstybes departamentas 
vra padaręs žvgių Čekoslovakijoje nuteistam žurnalistui 
OaHs išlaisvinti. Čekų komunistu atsakymas dar negau
tas. Kongrese įneštos rezoliucijos, reikalaujančios nu
traukti su Čekoslovakija visokius santykius. 

— Prancūzijos vyriausybe pranešė, kad iki šių metų ga
lo Prancūzijoje bu s pastatyta 17 naujų moderniškų aero
dromui Atlanto pakto armi ios reikalams. 

— Korespondentai praneša, kad geri santykiai tarp jų 
ir komunistini delegacijos palydovų Koesonce vakar žy
miai pablogėję, komunistai pasidarę labai šalti ir nekal
būs. Korespondentams nebeleidžiama laisvai vaikščioti 
po Kaesong apylinkes — jie turi laikvtis arčiau derybų 
vietos. 

• 

i 
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Pasitarnauja išeivių 
kultūros istorijai 
Kun. Jonas Gasiūnas PRELA

TAS MYKOLAS KRUŠA, švento 
Pranciškaus Seserų Vienuolijoj 
Kūrėjo Prelato Mykolo Krnšo 
1879^1950 nuopelnams įamžinti. 
N.P. Ses. spaust. Putnam, Conn. 

Amerikos^lietuvių spaudoje pra 
dėjo rodytis leidinių, kurie ryž
tasi nušviesti ryškesnius lietuviš
kosios veiklos asmenis bei įvy
kius ir tuo pasitarnauja JAV 
lietuvių išeivių kultūros istorijai. 
Neseniai spauda paminėjo prof. 
Simo Sužiedėlio išleistąją h.tori-
ne studiją "Jėzaus Nukryžiuoto
jo Seserų Kongregacija*', So. Bos
ton, Mass 1950, dabar gi pasiro
dė naujas autorius — kun. Jonas 
llasiūnas, šv. Pranciškaus Sese
rų ligoninės, Mt.'Vernon, 111., ka
pelionas, parašęs vertingą istori
nę studijėlę apie Prel. Mykolą 
Krušą, Šv.' Pranciškaus Seserų 
Vienuolijos kūrėją, kuris,v anot 
autoriaus, "pats išėjęs vargo mo
kyklą, mokėjo ir kitus užjausti* 
(7 psl.). 

Leidinio autorius, giliai įsijau
tęs į carines Lietuvos gyvenimo 
sąlygas, suglaustai supažindina 
su prel. M. Krušo gyvenimu nuc 
jo gimimo 1879.IX.28 Lietuvoje, 
Šilalės parap., Žąsinų vienk., ik 
išsišakojusios jo kunigiškosios-
visuomeninės veiklos, kurią mir 
tis 1950 m. nutraukė. Kunigu 
įšventintas 1908.6.13, M. Kruša, 
"visas savo jėgas ir gabumus ati 
duoda žmonių sieloms, čia jis pa
sireiškia kaip gabus administra
torius ir uolus dvasios vadas 
Nuo 1912 m. pasidarė vienas stip 
riaušių "Draugo" rėmėjų ir per 
eUę metų buvo vienas iš jo lei-
dėjų-direktorių. Daug dirbo ir 
labdaringose draugijose; steigt 
parapijines mokyklas ir puikiai 
administravo jam pavestas para
pijas" (6 psl.), šv. Jurgio para
pijos Čikagoje klebonu buvo apie 
32 metus; Čikagos kardinolas Mun 
delem rūpesčiu pakeltas į prela
tus 1924 m. Už nuopelnus mūsų 
tautai Lietuvos vyriausybė 193b 
m. apdovanojo jį augštu Gedimi
no ordenu" (15 ps l ) . 

Autorius ilgiau sustoja prie 
Prel. M. Krušo darbo steigiant 
seserų pranciškiečių vienuoliją, 
paimant lietuves seseles iš šv. 
Šeimos vienuolyno. lietuvaičių 
pranciškiečių vienuolija šiuo me
tu yra išaugusi į gražų kultūrinį 
veiksnį, turintį 215 ąeserų, ku
rių vedamas mokyklas lanko 5,-
139 vaikai (plg. 9 psl.). 

Leidinėlį puošia skoningai pa
rinktos iliustracijos, vaizduojan
čios prel. M. Krušo gyvenimą, 
Šv. Kryžiaus ligoninės Čikagoje 

. statybos darbus, Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolijos darbą, įstair 

* " g a s etc. 
Norėtųsi pastebėti, kad auto

rius kartais nevienodai rašo prel. 
M. Krušo pavardę: vienur mini 
Krušas (plg. psl. 4,5,6,15 e t c ) , o 
tituliniame leidinio puslapyje ra
šo Kruša. Tikroji pavardė—Kru
šas. Be to, pasigendama ir leidi
nėlio puslapių numeracijos. Šiaip 
spaustuvės darbai atlikti skonin
gai ir iliustracijų technika gera. 
Visas leidinėlis yra tarsi gyvas 
ir šiltas a. a. prel. Mykolo Kru
šo prisiminimas, kurį garbinga
jam kultūrininkui "skiria dėkin
gos Šv.. Pranciškaus Seserys". 

. Tai bendras autoriaus kun. Jono 
Gasiūno ir darbščiųjų Seserų įna
šas lietuvių išeivijos kultūros is
torijai. 

J o n. P e t r S n a s 

TEN KALBA APIE TAIKĄ, O ČIA A n i e armiiAft i r t t r p i l c u * i r h * gyvenimo metų draugė ir C 
np.L armijas u sir< u a m ū s ų m y l i m a m a m y t § Zenta-Ele- 1 Komunistų "Vilnis" šiandieną 

skyriuje "Kasdieną" maskoliško
je kalboje rašo sekamai: 
, Kremlius laikomas šventąja vie 

ta, centras komunistiškosios im
perijos. Ten sėdi "neklaidingasis" 
komunistų "tėvas", kurio kįek-

įe^a.. i^dK yra fatatyttm visjems 
komunistams. Kremliaus finansi-

na Grubaitė-Strolienė. 
Giliam * liūdesy pasilikę Juozas 

Strolia ir sūnūs: Vytautas-Valde
maras, Faustas - Viktoras, Her? 
kulis-Edmundąs. Schoningen, Vo
kietija, 1951 m. liepos m. 11d. 

: " ri • 
Kaip kriaušmedis atsilygina 

n ame b ūaiete niekad nėra defi- berniukui už mestą akmenį gra-
cito. Ižde p .t'rrų niekad netrūks- „. . A 
ta. J i 3 J lat papildomas vergų gaus iu vaisiumi, ta ip taurio-
prakaitu :r krauju, prievarta ir šios sielos už joms padary tas 
smurtu. liek Stalino asmeninė skr iaudas atsi lygina malone-
g v a r d i j a , t i ek m i l i o n i n e e n k a v e - ».._ _ *?„„ m*o»*~««.i^.«o^i« i 
distų armija, persekiojanti kiek- m i s . - ^ u a j i Eiig. Hartzenbusch. j 
vieną prasižiojimą bei sumurmė-
jimą prieš tėvo Stalino tvarką, Koks r amus gyvenimas to, 
yra viskuom gausiai aprūpinta. . - nasaulio triufkš-
Ten enkavedistų gvardijos ne- k u n B ^ a n u o pasaulio muKS 
streikuoja, nes yra patenkintos; mo į slaptą taką, kuriuo y ra 
be to, jos, būdamos visko per- §ję negausūs išminčiai, gyvenę 
tekusios, stropiai prižiūri, kad 
nebūtų pažeidžiama "teisė" ne-

šiame pasaulyje. 
— F r a y Luis de Leon streikuoti. Toliau tas viskas pa

lyginama su Romos popiežiaus 
gvardija ir pabrėžiama, kad tai m A v̂̂ ^̂ JT̂ :TT«̂ <, "FiPATTr'A 

tik "gvardija" miniatūroje... 
Iš maskoliškos kalbos verte: 

Vilnietis J.S. (aut.) 

»» 

Jungtinių Tautų ir komunistų atstovai tariasi taikos klausimais Kae-
;cnge, o pvt. James D. Blake (kairėje), Milton, W. Va., ir pfc. Art 

-: 

dar tebesiaučia. 
, kin 

Dėl laikraščių 
Dėl mūsų laikraščių brangu

mo, ypač dabar negalima skųs
tis .Sakysim toks "Draugas" kas-

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

John A. Kass 
(Kazakauskas ) 

DEIMANTŲ 
LAIKRODŽTTJ 
Brangenybių 

SIDABRINIŲ 
INDŲ 

SIENINIŲ 
LAIKRODŽIŲ 

RADIO IR 
TELEVIZIJOS 

A P A R A T Ų 
Ir kit. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 
Specialisto 

» 
Duodama 1 metų 

Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAIayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuve Brighton P a r k e 

Įsteigta 1916 metais . 

STATYBAI IR NAMI 
PATAISYMAIS 

PRISTATOME 
VISOKIŲ R Ū M Ų 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel Vlctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P R I 

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

Raštine atidaryta, kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak.* Ir šeštadieniais 

iki 3 vai. vak. 

C0NRAD PHOTO STUDI0 
(Lietuvis Fotografas ) 

Vobio.Saginavv. Mich., randasi priešakinėje linijoje, kur karo ugn s \ dien išeina ir gana platus 6-8 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

LAIŠKAI, PASTABOS IR NUOMONES 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllHIMIIIIIIIIIIIII 

Neužmirštinos pastabos 

(INS) | pusi. Jo savikaina, tikriausiai, di
desnė už parduodamą kainą. Po
pierius, darbo jėga, mechaniza
cija pabrango. Uždarbiai irgi ne
blogi, todėĮ verkti dėl savo spau 
dos brangumo būtų gėda. Kodėl 
neverkiame, kad gėrimai ar rū
kalai brangsta? Kitiems reika-

apie SSSR. 

kiek tų 
kacetininkų kaulų ! guli to kana
lo dugne. Yra sakoma, kad to 
kanalo dugne galinpa būtų išgrįs 

tininkų kaulais. 

Amerikietis W. L. White 1944 
m. lankėsi Sovietų Sąjungoje, 
kaipo oficialus JAV. pareigūnas 
ir aprašo ten matytas neteisybes 
ir žiaurumus. Cia paduodu tris 
charakteringesnes vietas iš jo at
siminimų. Jis rašo: 

"Stornovikų motorų fabrikas 
Maskvoje. Jame dirba 15,000 dar 
bininkų. Iš jų 65* moterų. Dir- ' flpįe i š t r e m t u s Ž m o n e s II 
ba po 66 vai. savaitėje ir už tai 
gauna 175 rublius. Tai būtų te
oretiškai apie 87 dol. (2 rubliai— 
1 dol.4, bet tų pinigų—rublių 

statulos. Kanalas buvo iškastas j lams mes kartais nešykštūs, tai 
per dvejus metus. I Jį kasė apie ' neliksim ubagais, kada savo spau 
3,000,000 darbūifnkjų-kacetinin- dą palaikysime, 
kų." Ba!. Brazdž. 

Deja, nėra pažymėta. 
PRANEŠIMAS 

Pranešame giminėms, pažįsta-
ti prie jo kasimo žuvusių kace- ! mdems, visiems mūsų gerada-

J. Vaič. 

išdaužtus langus 

įpirkimo galia prilygsta apie 8 
dol. jpirkimo galiai. Už maistą 
fabrike kiekvienas darbininkas 
moka 5 rublius per dieną ir gau 
na: juodos duonos, sriubos ir ko
šės. Bosai ir inžinieriai dar gau
na sviesto, baltos duonos ir kar- | 
tais ikrų. Fabriko direktoriaus, 
komunisto, valgiai ir mane nu
stebino: Jam specialiame kamba
ryje ant stalo buvo padėta deg
tinė, raudonas vynas, baltas vy
nas, šampanas, įvairūs ikrai, svies 

•tas, rūkytas* erškėtras, rauginti 

Kai ponas Prusejika prieš kiek 
laiko "Vilnies" redakciniame 
straipsnyje ("editoriale") užsi
gynė nieko nežinąsį kad rusai bū
tų nors^ vieną lietuvį iš Lietu
vos ištrėmė ar nugalabiję, ir, kai 
"Draugas" paskubomis įvardijo 
keliolika lietuvių kankinių (žy
mesniųjų asmenybių), tai Prusei-
ka. kuris šiaip labai iškalbingu 
d e d a s i , nebepajdavė į tai 
nei trumpo atsakykno. Bet Prū-
seika daug rašė \v priekaištavo 
dėl savo sėbro namuose išdaužy 
tų langų. 

Kas gi lietuviui svarbiau: ar 

riams ir buv. Klapėdos Konser
vatorijos laikų kolegoms-ėms, kad 
š. m. liepos mėn. 10 d. pusiau 
pirmą vai. po ilgos ir skaudžios 
vėžio ligos mirė mano bendro 24-

Visi Pitsburgho lietuviai 
KLAUSO IR REMIA 

Pittsburgho Lietuviu 
Katalikai Radijo Programą 

— vadovaujamą — 
Lietuvos Vyčių Pittsburge 

JI TRANSLIUOJAMA 
Kiekviena Sekmadieni n u o 

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

W L'O A 
RA PIJO STOTIBS B R A D D O C K B 

Visais reikalais, to-eipkites , š iuo od 
resu l.ithtutninn "'utimi*; ffour, R * 

I Nuoširdžiai užkviečiame visus atsi-
I lankyti į mūsų sandelį ir apžiūrėti 
i 1951 metų vasaros prekių išparda-
' vimą. 

N a m a m s rakandų č ia rasite visų 
žymiausių išdirbysčių. Pagaminame 
rakandus pagal užsakymus. 

Naujų še imų kūrėjai, čia sutau
pys didelius nuošimčius. Parduoda
m e urmo kainomis baldus viešbu
čiams, Rooming House, apartmen-
tams. Karpetai—kil imai , klejonkos, 
Parlor setai, gaziniai pečiai, skal
biamos mašinos, šaldytuvai, miega
m o kambario setai, va lgomo k a m 
bario setai, minkšti krėslai, lempos, 
staleliai ir kt. re ikmenys. 

Rašomos mašinėles , rašomos auk
sinės plunksnos, laikrodėliai, dei
mantai , brilijantai, aukso ir s idab
ro papuošalai , radioa, ir televizijos 
aparatai. Lietuviškos plokšteles, l ie
tuviškos gaidos. 

Virš 38 metai prekyboje. 
Lengvi daliniai išsimokčjimal. 

JOS. F. BUDR1K, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Te). CAlumet 5-7237 
Atidaryta pirmadienio ir ketvir

tadienio vakarais. Sekmadieniais už
daryta. 

Tel.: Ofiso YA.7-3526, rez. Rl . 7-0057 

DR. G. J. BYLAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ave. 
(prie California Ave.) 

VAL.:. kasdien 6:30 iki 9 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 vai. p. p. 

Sekmadieniais uždaryta-

TeL: ofiso VI.7-0<J00, rez. FR.6-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ave. 

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

DR. I E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VALANDOS:: pata i susitarimą 

SPECIALYBE 
VESTUVĖS 

$15.00 vertės 
dovana 

Jaunavedžiams 
atsinešus ši 

skelbimą. 

(M M JaĮ r\jfil 

414 WE8T 63BD 8TBEET 
Tel. ENg. 4-588S — ENg. 44*4* 

Tel.: P f iso PR.6-3S3S, rez. f CK 7 » Hr» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAM) 
2500 West 63rd hireai 

VAL.: kasdien nuo 2—I p.p. Ir T;f4> 
iki 9 vak. sestad. nuo t—4 

trečiad. ir seknuuL utAurytšk, 

W C F L 1,000 kil. 50.000 VVatts jėgos 
Radijo Stoties programos leidžia
mos sekniadiehio'VaKkri i i 6:30 p.m. 

dio Stathm WliQA. BMddook. Pa . I Chicagos laiku. 

X t a t ^ i^TlorTlt oku^to naikinara^ lietuvi« tau 
i u a > i a » j a u č i o n e z u v i s , t o r i a s , s o | i.n nw. j s ^ „ „ s + o a Iv^i,;^ - * " •* ta, ar išdaužtas 
koladas, kava. Direktoriaus me- , l a n f f a s ? Paaiškink 
nesine alga — 10,000 rublių. Jo ]įn° t a r n e i 
gaunamų rublių pirkimo galia, 
specialiose komunistams skirtose 
krautuvėse, mažai kuo skiriasi 
nuo pirkimo galios doleriais." 

kokio 
ištikimasis Sta 

piliečio, n 

A. Damauskas 

Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui aukos 

Per Dr. B. Matulionį auko jo : 
Brocktono lietuviai 

Laurinaitienė, Stasė 5 dol., Lau 
r ina i t i , Jurgis 5 dcj., Vasiliaus
kiene, Filomena 3 dol. , 

Bostono lietu\uu 
Skudzin'skienė, Jadvyga 2 dol., 

Vaitkevič us, Stasys 2 dol., Gal
dikiene, Sofija 2 dol., Ulpa, Anta
nas 2 do!., Ulpaitė, Gražina 2 d., 
Briedienė, Elena 2 dol., Eidukie-
nė, Liudvika 1 dol., Ulpienė, Jo-

.ana 2 dol., Volteryte, Elena 2 dol. 
Providence lietuviai 

Bartuševič enė 1 dol., Gumaus-
kas, Ambraziejus 3 dol., Simana
vičius, Bronius 1 dol., Avižinis, 
Antanas 1 dol. 

Per Vytautą Jurgelevičių au
kojo Providence lietuviai: 

Valaskas, Petras 2 dol., Mar-
tinkus, Algirdas 2 dol. 

Po vieną dolerį aukojo: 
Cironka,, Kazys, Birznikas, Sta

sys, Stan ulis, Jonas, Kairys, Juo
zas, Venskus, Jonas, Beinoris, Jo
nas, ša» eikis, Vladas, Kačinskas, 
Leonas, Vaitekūnas, B., 2vicevi-
čius, Stepas, Antanavičius, Bro
nius, Gumaskas, Joseph, Jurgele
vičius, A., Waitonis, Mary, Čio 
čys, Kazys, Waitonis,Joseph, Pe
čeliūnas, Juozas, Kapiškas, Vito 
Kirlys, Povilas, Cyronak, Marion. 
Avižynis, Helen, Savickas-, Ber-
tha. Matulionis, A. 50c., Levec-
kaa 50c. 

Viso 63 doleriai. 
Pinigai pasiųsti per Šveicarijos 

banką Schvveizerischer Verein-
bank. 

Tik maisto ir atlyginimo sritį 
paliečiant, matome kokios nely
gios žmonių gyvenimo sąlygos ta
me "lygybes" krašte. Sovietų Są
jungos despotai iš darbininkų 
ir kacetininkų (iščiulpia) išspau
džia milijonus rublių, todėl jie su 
pinigais nesiskaito. Jie išleidžia 
milijonus propagandai, papirki
mams, dovanoms ir panašiems 
dalykams. 

S o v i e t a i s t e n g i a s i d o v a n o m i s , 
kyabais papirkti kitų valstybių 
sau palankius asmenis ar ir ne
palankius, norėdami juos padary
ti palankiais savo reikalams. 

Nenuostabu, jei JAV vyriausias 
Ieand-lease vykdytojas iš Stali
no gavo tris arabiškus eržilus ir 
daug kitų brangių dovanų. Ir ko
dėl neduoti milijono, jei to as
mens įtakos dėka gaunami mi- ! 
lijardai. Apie tokius pompastiš-
wm kyšius rašo ir pats White. 
"Aplankėm " šokolado fabriką. 
Čia prie šokolado gamybos nau- ! 
dojama 5 0 ^ leand-lease būdu 
gauto cukraus. Kai grįžom į vieš- I 
būtį, mums iš to fabriko sunk- Į 
vežimiu atvežė dvi mažesnes ir 
vieną didelę dėžę. Mažose dėžė
se buvo šokolado gaminiai. Di
džioje — beveik normalaus dy
džio šokoladinis Leninas. Tai do
vana mums." m * 

Jis aplankė ir garsųjį Volgos 
kanalą. Tas kanalas ne tiek gar
sus savo techniška, kiek morališ
ka prasme, nes prie jo. kas'mo 
darbų žuvo daug kacetininkų. 

\\ hite rašo: "Prie kanalo sto
vi milžiniškos Stalino ir Lenino 

Mirti, tai niekią: baisu nebe-
gyventi. 

-V. ffugo 

JAU IŠSPAUSDINTA r. 
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Marijos apsireiškimai Fa tūnoję 
1917 metai* aprašymas. 

128 pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigais siųskit*: 

"DRAUGAS" 
2334 So. Oakftey Ave., 

Chicago % Ui 
Užsakytos knygos s iunčiamos paštu 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ DRARŪŽIŲ , 

- Pasinaudokite proga nupigintomis kainomis* Galite gauti 
eią apatiniu ir \ it šutiniu apredalti vyrams ir moterims, 
taip pat lovoms uždangalu (paklodžių)* megztinių, rank-
šlui»s<'tii, moteriškų suknelių, Nylon kojinių ir daug kl-
tokiii tutlykų. 

širdingai kviečiame atsi lankyt ir būsite patenkinti 
mūsū prekėmis, patarnavimu. LIETUVIS SAVININKAS 

JOSEPH'S DRY G00DS STORE 
HIGH G R A D E MERCHANDISEJ 

. lOSEPH P1REL, savui inkas 

3218 So. Halsted Street Chicago 8f Illinois 

TAUPYTOJŲ SKAIČIUS DIDĖJA! 
Atsilankiusieji džiaugiasi gražiai įrengta mūsų raštine 

ir skubiu patarnavimu. 
Tau pyto jams mokame gerus dividendus. 

Prieinamomis sąlygomis skoliname pinigus už namus. 

Parduodame ir keičiame Jungtinių Amerikos Valstybių 
Taupymo Bonus. 

TeL: Ofiso PR.6-6446 rez.HE.4-a 150 

DR. F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: Ofiso \VA.8-3060, rez.00.4^1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

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

l iezid.: 10838 So. YYabash Ave. 

Tel.:t Ofiso Y A 7 - 5 5 5 7 rez.RE.7-4066 

DR. FRANK C. KWINN 
( k VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47tfa Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
V̂ j vaj iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
VI l v. v. Išskyrus trečiadl ir šeštad. vak. 

Visų santaupos yra 
apdraustos iki 

$10,000.00 

JJg4#-

UNIVER8AL SAVINGS 
i * & L0AN ASS0CIATI0N 

1800 So. Halsted Si. Chicago 8, Illinois 
Telefonas: HAJYMARKET 1-2028 

VALANDOS: l'lrmatlieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 
ryto iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais m o 9 ryto iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais ir Šeštadieniais nuo 9 v; ryt<> iki 12 vidudienio. 
^ 

SOUTHWEST FŲRNITURE CO. 
6200 SOUTH WESTERN AVENUE 

GHICAGO 36, ILLINOIS 
(PRIEŠAIS SEARS ROEBUCK & CO.) 

• • 

> 

Pirkite sau baldus ir visus namų reikmenis jūsų kaimyni
nėje draugingoje krautuvėje. Aukščiausios kokybes bal
dai už žemiausias kainas. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Nereikia jokios finansines kompanijos tarpininkavimo. 
Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvų kalba. 

Krautuve, atdara Pirmad.' ir Kctvirtad. vakarais iki 9:30 vai. vakare • 

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

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS LK CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

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

Emerg . Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

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

VAL.: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., p e n k t ir Sedt. J2—2:30 
6 2 3 4 A r c h e r R o a d , A r g o , I l l ino i s 

Tel. Sumini t 1580 
VAL.: penktad. 1:80 iki 8 vai. vak. 

i e t tad . 1:10 lkl t vai, vak. 

Telefoną* OLymplc 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

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

Telefonas: RKliance 5-1811 

OR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

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

TeL: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDiYTOJAS LR CHIRURGAS 

756 West 35th Street 
(kampas Halsted Ir 35-tos gatv.) 

V A L : 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Res . 3247 S. EMKRALD AVE. 

Tel.: Ofiso H K. 4-5849, rez. HI;. 4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

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

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

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDiYTOJAS IK CHIRURGAS 
6255 South Western Avenue 

VAL.: kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta. 

TeL: ofiso 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—I ir 6—t 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te lefonas Vlrglnia 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
V A L : kasdien nuo 2:00 iki 8:00 m L 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso te lefonas GRovehi l l 6-4020 
Rezidencijos telef. iUUtop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Bd. 

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

' DR STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRUCGAS 

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez .PR.6-1930 
Jei neatsi l ieps viršminėti te lefonai 

saukite: Mldvvay 3-0001 

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

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
l iezid. 6600 S. Artesian Ave. 

V A L : 11 v. r. iki S p.p; 6—9 v.vak. 

TeL: Ofjso VL7-6583, rez.KE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

šeštad. tik nuo 1—3 v̂ al. popiet. 
l iezid. 3241 W. 66TH PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALAJNDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo California 

TeL YArds 7-7772 

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

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1-5 ir 6-8 pirmad., trečiad. Ir 
penktad. Kitu laiku pagal susitarimą 

Kez. 1635 S. 48TH OT.. C4C4£KO 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OI*rOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave. Chicago 9, m . 
VAL.: nuo 6 v.v. iki 9 v. vak.. šešt 
nuo 10 v.ryt. iki 6 v.v. Išskyrus trefi. 

šaukite — YArds 7-7381 

| Egzaminuoja Pr i ta iko 
Akis Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OFflOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketv*rtad 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v v" 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9-80 iki 

12: 1:30 Iki 6 vai. vak 
( A n a i 6-0523, Plat t BIdg. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

J25 metų patyrimas 
TeL YArds 7-1821 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu Hirbtuve 

766 W. S6th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre
čiad. nuo 10—12. ia i tad . 10—s v D-

http://1879.IX.28
http://rez.HE.4-a
http://rez.DA.6-
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D R A U G A S 
THE UTHUANIAN DAILY FRIEND 

S, <j*Me> Are. . Chicago 8, III, Tel. Virpinta 7-6640; 7-6641; 7-6642 

JAV PASIRAŠ& ABIPUSIO APSICwVNWO PAKTĄ 

*?a,iered as Second-Class Matter March 31, 1916 at Chicago, 
Tnder the Act of Mareh 3, 1879. 

Illinois 

kfember of the r'atholio Press Ass'n 
Publlshed daily, exeept Sundays, 

*>y the 
' i t h u a n i a ^ Catholic Press Soclety. 

P R E N U M E R A T A : Metams 
"•Meaicoj ir Ciceroj $8.00 
*C*tur JAV ir Kanadoje $7.00 
'i t a i * n y j + $10.00 

9UBSCRTPTTON RATES: 
$7 00 per year outside of Phloago 
$8.00 per year in Chlca#o & Cicero 
17.00 per year In Canada. 
For^iirn $10.00 per year. 

H met . 
$4.50 
$4.00 
$f..ft0 

S mSn. 
$2.50 
$2.25 
$2.»0 

1 niSn 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

TvedakclJw straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne-
t-*J«*>. Juos gražini, tik iŠ anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turl-
fc} neatsako. Skelbimų kainos pris iunčiamos gavus prašymą. 

Pasitarimai su Ispanija ir protestai 
Jungtinių Valstybių vyriausybė, pagaliau, pradeįjo 

p rak t i škus žygius daryti , kad sueitų į glaudesnius santy
kius su Ispanija. Admirolas Sherman keletą dienų /tarėsi 
su gen. Franco. Pas i t a r imas liete mili tarinius reikalus. 
Jungt inėms Vals tybėms yra reikalingi kaikurie Ispanijos 
uostai ir aerodromai. J ie reikalingi mili tariniams reika
lams, supran tama, ryšium su Vakarų Europos gynyba. 
Amerika, atrodo, jau l inksta ir į tą pusę, kad į t rauktų 
Ispaniją į Šiaurės At lanto Saugumo Sąjungą. Bet šiitam, 
ka ip spaudoj pastebim, griežtai priešinasi Prancūzija. Di
džioji Bri tani ja ir ki tos tą Sąjungą sudarančios, valsty
bes. 

Mes esame linkę manyt i , kad Sherman-Franco pasi
t a r imas duos teigiamų rezultatų. Amerika galės naudotis 
Ispanijos uostais ir aerodromais, o Ispanija gaus iš Ame
rikos kariškų reikmenų. Prancūzų, bri tų ir kitų *'griežti" 
ir formalūs protestai neturi esmines reikšmes. 

Galime būti t ikri, kad pačios Vakarų Europos vyriau-

P. GUDAS 

Korėja, Iranas ir Cicero 

Jau metai su viršum kai 
viso pasaulio akys atgręžtos 
į Korėją. Ar t i pusės metų 
kai pradėjo iškilti I ranas su 
savo žibalo versmių klausi
mu. I r štai visai netikėtai 
žybt prieš pasaulio akis Ci
cero, m., USA. 

Ar daug yra tokių, kur ie 
abejoja apie tai , kad Korėjoj 
ir I rane veikia Maskvos ran
ka? Galima prileisti, kad ir 
Ciceroj ta pati ranka yra 
prisidėjus. Bent tai y ra aiš
ku, kad tokie įvykiai kaip 
r*Lmwi aiidaro didžiausio ' *° e l s £ i r d a u grasinimo toną, supykau. As JĮ labai seniai pa-

u V . . H 7 , „ 1 M m f l Sovietų darbo ko4eksai nu-1 Už perėjimą iš vienos dar- žinojau, tad pasakiau: "Ar prisimenate, jog dar keturi mėnesiai 
pasitenKinimo ir aziaugsmo | m a t o ž i a u r i a s bausmes už dar I bovietės į kitą be at i t inkamo Kaip mes nežinojome, ar jūs tik nestosite vokiečių pusėn prieš 
K emliuje. J bo drausmės nesilaikymą. So-; leidimo darbininkas gali būti m u s . Mes tada galvojome, kad tai pilnai galimas d 

Maskvos propagandine v i e t ų d a r b o j>Dosas" gali bet baudžiamas kalėti nuo 2 iki visvien mes buvome įsitikinę, jog į pabaigą laimėsime. 
" ' ' T1 ' ' 4 mėnesių, o karo pramonėje 

Jungtinės Amerikos Valstybės, Australija ir Naujoji Zelandija pasi
rašė Washingtone savitarpinės pagalbos sutartį, kuria minimi kraš
tai įsipareiguoja padėti viens kitam ginkluoto užpuolimo atveju. Vidu
ryje sėdi John Foster Dulles, JAV atstovas, kairėje Australijos am
basadorius Percy Spender, dešinėje Naujosios Zelandijos ambasado
rius Carl Berendsen. (INS) 

SOVIETIŠKOJO DARBDAVIO GALIA 

tl Pasaulinio Karo Paslaptys 
V Y t . ARŪNAS 

( T ę s i n y s » 
— Jūs tyčiojatės iš mūsų, — atkirto Churchillis Stalinui. — 

Ištisus metus jūs leidote mums vieniems priešintis. Su savo pak
tu leidote Hitleriui paglemžti visą Europą ir bombomis sugriauti 
Angliją. Bet mes išsilaikėme ir dėl to nesakome jums ačiū. Dabar 
jūs reikalaujate, kad mes, negavę net atsikvėpti, skubiai rizikuo
tume išlipti į kontinentą, kad jums ateitume į pagalbą. Turėkite 
kantrybės. Mes ateisime į pagalbą, bet to negalime padaryti šiuo 
momentu. 

Rusai šaukiasi pagalbos 
Bet rusai nedavė ramybės. Jų ambasadorius Maisky padarė 

naują demaršą pas Churchillį, apie ką šis pasakoja savo memua
ruose: 

"Maisky man išdėstė baisiais žodžiais sunkumą krizės, kuri 
plečiasi rytų fronte, jog aš pradėjau reikšti simpatiją. Bet kada 

sybe? nori, kad prieškomunistinis frontas stiprėtų. Ispa
nijos į t raukimas į bendrąją gynybos sistemą tam frontui I penktadienį a ts isako ir sil 
s t iprinti y ra reikalingas. To negal i nežinoti nei r imtas kės valgyti, t a i j is pasidaro 
prancūzas, nei r imtas b r i t a s a r k i tas europietis. 

Bet kodėl jie protestuoja? Neužmirškime, kad dau
gumoj Europos valstvbių, pažymėtinai Prancūzijoj, ko
munistų elementas tebėra st iprus. Par lamentuose jis su
daro nemažą procentą. Jei jų vyriausybės be protesto įsi

sunktoji art i leri ja yra nu- k u r į darbininką pasiųsti į ka 
kreipta prieš Ameriką. Tos įėjimą, dvidešimčiai dienų už 
artilerijos sviediniai y ra atsisakymą vykti į kitą dar-
melas ir prasimanymai. Bet bą. Ta t j is gali padaryti be 
kai atsi t inka tokie įvykiai | jokio teismo; čia jokia ape 
kaip Ciceroj, tai Maskvos 
ar t i ler is tams da r geriau. To
kių įvykių gaminimas yra 
logiškas Maskvos pastumdė
lių darbas. 

Perdidelis uolumas 
Kai kata l ikas pasninką 

ta ip griežtai užlaiko, kad 

katalikiškesnis ir uz popie
žių. O tokiu nėra reikalo bū
ti. Perdideliu uolumu sutei
kiama meškos patarnavi- Vę. Dvylikos metų vaikai gali 
mas. 

liacija nepripažįstama. 

Tai tik vienas darbininko 
laisvės netekimo pavyzdys, 
apie kurį rašo mėnesinis „Dar 
bo Apžvalgos" žurnalas, lei
džiamas Darbo Departamen
to, darbo statist ikų biuro. Au 
torius dr. Vladimiras Gsovs-
kis, Kongreso bibliotekos už
sienių darbo įstatymų specia
listas. 

Nuo to laiko, kai Rusijoje 
nustojo egzistuoti privati nuo 
savybė, darbas prarado lais-

Kovoje su rasine diskri-
leiss'ų Ispaniją į gynybos sistemą, komunistai j as kal t intų j m į n a c i j a kaikurie parodo 

panašų uolumą, kaip minė
t a s katal ikas, ku r s penkta
dienį ats isako silkę valgyti. 
Bet tokių katalikų y r a di
delė retenybė, o tokių kovo
tojų prieš rasinę diskrimi-

— iki 8 metų. Ypatingu draus 
mės įs ta tymu varžomi gele
žinkelių, pašto, telegrafo ir 
radijo darbininkai. Čia apie 
apeliavimą nėra nė kalbos. 
Atsakomybė už nuostolius 

Taipogi gana griežtas įsta
tymas, kuriuo nusakoma dar 
bininko atsakomybė už pada
rytus nuostolius darbdaviui. 
Esančios trijų laipsnių sank
cijos : pilnas nuostolio atlygi
nimas, tam tikros darbininko 
algos dalies išlaikymas, kelia 
riopas faktinojo nuostolio ap 
mokėjimas. 

1940 metais įsigaliojo taip 
vadinamas darbo „jšaldini-
mas", ir neteisėtas pasitrau
kimas iš darbo buvo teismo 

S u s ^ b e T a m a t į *1Sju£ i b a u d ž i a m a s k a l * i m U - A t 8 e i t ' rmus UGI amatų moKVKias, ^«rbininka<» e-ali* tvčia neatima i«iirsx.vio«; ira«.{£L>sv« A„n„~ aarDininKas gaus tyčia įieaL kur laikomasi kariškos draus 
mės. 1941 metų vidaus darbo 
organizacijos pagrindinės tai
syklės pabrėžia, kad „kiekvie 
nas nusižengimas prieš darbo 
drausmę gali susilaukti dis
ciplinarinės bausmės ar teis-

naciją y ra daug. Tokie vie- mo sprendimo". 
toj gero atsiekia atbulų re
zultatų. O tokių atbulu re
zultatų kaip sykis pageidau
ja Maskva. 

Siekiant rasinio sugyve
nimo reikia skai tyt is su gy-

Bausmės už vėlavimąsi 
1938 metų vienas darbo 

įs ta tymas buvo nukreiptas 
prieš vėlavimąsi, išėjimą iš 
darbo prieš laiką, neteisėtą 
pietų pertraukos pratęsimą ir 

venimo faktais . Amerikos, tinginiavimą darbo metu. Nu 
negrų būklė nėra tokia bai
si, kaip Sovietų Rusijos žmo
nių. Negi tokia kaip žydų 
prie nacių. Amerikos negrų 
būklė ir vergijos laikais bu
vo nepalyginamai geresnė, 
negu sakysime lietuvių ir 
kitų tautų būklė dabartinėj 

" f a š i z m o " rėmimu. Tos vyriausybės bijo, kad dėl to ko
munistai nesustiprėtų. 

Šiuo metu jos skubiai protestuoja prieš su Ispanija 
besi tariančias JAV, turėdamos ypatinga t i kalą. Jei bet 
kada jos bus kal t inamos talkinimu Ispanijos " faš i s t ams" , 
galės pasakyt i , kad jos ne f protes tavo prieš JAV, norėda
mos išvengti santykių su Ispanija. Bet jos nekaltos, jei 
Jungtinių Valstybių vyriausybė jų nepaklausė. Žodžiu, 
visą, kal tę tur i prisi imti JAV, kurios to i r nebijo. Tuo 
būdu prancūzų ir kitų protes tus reikia laikyti formalumo 
reikalu, turinčiu vidaus politikos tikslą. 

JAV, užsimojusios į t raukt i Ispaniją į Vakarų Euro
pos gynybos st iprinimo darbą, elgiasi gerai, išmintingai. 
Strategi jos atžvilgiu Ispanijos geografinė pozicija t ikrai 
y ra nepamainoma. 

Stalino dukters vestuvės 
Stalino duktė Svetlana ištekėjo (jau antrą kartą). Kas at

sitiko su jos pirmuoju vyru, niekas nežino. Jis dingo panašiu 
būdu, kaip ir daugelis žmonių sovietijoj. Stalinaitė ištekėjo už 
politbiūro nario Lazaro Kaganovičiaus sūnaus. Bet tas ne tiek 
įdomu. Įdomu yra tai, kad Stalinas ilgą laiką trukdė šias ve
dybas. Mat, Kazanavič yra žydas. Stalinas jokiu būdu nenorėjęs 
sutikti, kad jo duktė tekėtų už žydo. 

Šiuo savo nusistatymu Stalinas dar kartą patvirtino, kad 
jis yra anti-semitas. Kituose kraštuose jo agentai skelbia, kad m a * _ i r k a J v a l f * a ir visuo-, ^ ° ^ U 1 * * } fi£S2 
LT _. tl , . „ .. - tt ,.„ u menes vadai tą teisę pare- uo™DU *aro atveju, r a ty r i au , 

sikaltusieji buvo siunčiami 
prie menkesnio darbo. Vieno
je 1938 metų įs tatymo vieto
je sakoma, kad už 20 minučių 
pavėlavimą darbininkas gali 
būti at leistas iš darbo. Įmo
nių vedėjai turi teisę darbi
ninkus atleisti iš darbo ir 

vykti į darbą, kad būtų at
leistas, o vėliau — susirastų 
kitą darbą. Todėl jau 1940 
metais buvo įs tatymu atšauk 
tas atleidimas iš darbo už vė
lavimąsi bei neatvykimą į 

Rusijoj. Todėl kai negrai i r fe * a U S t i U Ž b e t - k o k | n U S i ' 
jų užtarėjai perdaug šaukia 
apie diskriminaciją, tai jie 
užsimerkia prieš gyvenimo 
tikrovę. 

O kai negrai žūtbūt ver
žiasi ten, kur prieš juos 
reiškiasi griežtas nusistaty-

Atomines slėptuves lietuvio ūkyje 
J . VfiGftLIS, Hudson, N. Y. 

„The New York Times" ap
rašo JAV pasiruošimą apsi-

mia, ta i vietoj gero sukirši
nama visuomenės dalis i r 
paaš t r inamas rasinis anta-

Stalinas yra "visų tėvas", jis visų tautų žmones "myli", tačiau 
savo dukrai draudė mylėti žydų tautos vyrą. Jis, kaip žinom, 
tiek "myli" tautas, kad joms (už geležinės uždangos esančioms) 
virvę ant kaklo neria ir jas smaugia. Smaugia jis ir žydus. 

Pažymėtina ir tai, kad Stalinas savo dukrai surengė dviejų 
savaičių vestuves ir joms išleido per $900,000. Per dvi savaites , * a i s v e s tiek, kad ir be kirši

nančių poelgių žingsnis po 
žingsniui galime eiti prie 

kad tai y ra teisybė ir susipa
žinau su vienoje vietoje daro 
mais įrengimais. 

Dievui, tur ime ir erdvės ir 

Stalinas su savo vyriausiais komisarais girtuokliavo, ūžė, iš auk
sinių lėkščių valgė ir gėrė. Tokių vestuvių niekur nesą buvę. 

Matot, kaip lėbauja šitie pasaulio lygintojai. Jie apipiešė 
Rusijos žmones, keliolika kitų tautų, jie badu marina mUionus 
žmonių, tačiau patys jau nebeišmano kaip ir bepotauti. Ir jie 
potauja ant jų pačių rankomis nužudytų lavonų, jie ūžia brai
dydami po žmonių ašaras ir kraują. 

Oidžfoii nelaimė 
Didieji potvyniai Vakaruose, kokių dar nėra buvę šio krašto 

istorijoj, parodė, kad žmonėms suvargintų ir medžiaginiams 
nuostoliams pakeltų ir karo nereikia. Potvynis paskandino mies
tus, šimtus tūkstančių žmonių iš namų išvarė, daugiau kai už 
bilioną dolerių nuostolių padare, nemažai ir gyvybių atėmė. 

Reikia sveikinti JAV kongresą ir vyriausybę, kad skubiai 
į pagalbą atėjo nukentėjusiems. Reikia būti dėkingiems Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, kuris atsiskubinęs su pirma ir stipria 
parama daug gyvybių išgelbrjo. 

vi 8 geresnio rasinio sugyve
nimo. 

Biologija, biblija ir negrai 

Krikščionybė reikalauja 
broliško sugyvenimo su visų 
tautų ir visų rasių žmonė
mis. Tas idealas reikalauja 
lygybės ir negrams. Už tą 
pat idealą stoja ir mokslo 
vyrai. Pavyzdžiui, Pince-
t o n o u n i v e r s i t e t o p r o f . C o n -
khn pareiškė: "Biologija ir 
biblija vienodai teigia, kad 
Dievas sutvėirė vieno krau
jo visas tau tas . ' ' Bet krikš
čionybė taipgi reikalauja, 
kad krikščioniško idealo 
siektume krikščionišku bū-

emigrantas Miliauskas pirko 
geležies rūdos kasyklų ūkį. 
Cia, po mišku apaugusiu kal
nu buvo palikti didžiausi, net 
kelių augštų, urvai uolose. Il
gus metus ūkininkavę ir už
auginę t r is sūnus ir dukterį 
tėvai Miliauskai mirė. Vaikai 
tą ūkį pardavė milionieriui 
Knaustui , kuris kalno urvuo
se keletą metų augino gry
bus. Dabar gi tas turtuolis, 
valdžios leidimu, giliai po kai 

dalykas. Bet 
Mes niekad 

negalvojome nei vienos sekundės, kad mūsų likimas priklauso nuo 
bet kokio įsikišimo iš jūsų pusės. Kas beatsitiktų, ir ką jūs be
darytumėte, jūs esate paskutinieji, kurįe turi teisę daryti mums 
priekaištus... 

Vokietis paklupdytas 
Pagaliau, atėjo didžioji Rusijos žiema. Vokiečiai pradėjo 

tūpčioti vietoje. Laimės ratas staiga pasisuko. Rusų akyse jis 
pasisuko prie Stalingrado, sąjungininkų akyse-prie Tuniso, kur 
buvo sumušta Romelio armija. Kaip ten bebūtų, galima pasakyti 
viena, kad jei prie Stalingrado vokietis buvo paklupdytas ant vie
no kelio, trims mėnesiams praslinkus, jis buvo paklupdytas prie 
Tuniso ant kito kelio. 

Nuo to momento sąjungininkams beliko tik nuspręsti kada 
ir kur priešui suduoti pasigailėjimo smūgį. Bet tuo pačiu metu, 
besiruošiant sutikti pergalę, užkulisiuose jau pradedama svars
tyti — kas bus po pergalės? 

Išlipimas Europoje buvo ilgai diskutuojamas. Jis jau buvo 
pradėtas svarstyti dar besimušant sąjungininkams Afrikoje. Ka
da buvo nutarta padaryti išlipimą Prancūzijoje 1944 metų pava
sarį, visiems buvo aišku, jog jis atneš pergalę, bet taip pat buvo 
aišku, jog mažiausiai 12 metų duos neramų politišką gyvenimą. 

Pasitarimai Moroke 
Kada 1942 metų pabaigoje Rooseveltas su Churcsilliu nutarė 

susitikti, į konferenciją pakvietė ir Staliną, bet šis sausai atsa
kė negalįs pasišalinti iš Rusijos nuo kariuomenės vadovavimo ir, 
pagaliau, neturįs jokio intereso dalyvauti tokioj konferencijoje. 
Viską ką sąjungininkai turi nutarti, tai greičiau atidaryti antrą
jį frontą. 

Ir taip Rooseveltas su Churchilliu vieni du susitiko pirmoj 
darbą. Tuo pačiu buvo numa- išlaisvintoje teritorijoje Maroke su pagelbininkais ir kariškais 
ty ta drausmes bausme uz ve- patarėjais aptarti tolimesnę veiklą. 
lavimąsi ir teismo sprendi- Rooseveltas plačiai išdėstė Amerikos kariškos produkcijos 
mas už neatvykimą į darbą, pažangą, jog Churchillis pilnas entuziazmo padarė skubią išvadą: 

Visos darbininkų atlygini- _ Vadinasi, už kelių mėnesiu mes galėsime duoti ginklų tur-
mo lentelės buvo pavestos vy- kams... 
riausybės nuožiūrai 1947 me- V i s i s ė d ė j ę p r i e s t a lo , nustebo. Niekas nesuprato kame reika-
tų darbo įs tatyme kalbama, l a s # Churchillis jau seniai brandino idėją, kurią buvo pasiryžęs 
jog abišalis susi tar imas vai- apginti. 
dinas tik antraeilę rolę atlygi J i s i š deS te, su puikiu iškalbingumu, stipriais argumentais pa-
nimus nusta tant . Tik vyj1&£- remdamas, net atsivežtais iš Londono karininkų paliudijimais, kad 
sybė tegali sudaryti darbo invazija į Europą geriausiai esą daryti per Balkanus. Turkija te-
planus. Darbininkas, noreda- i a u k i a n t i tik vieno žodžio ir ginklų, kad tuojau prisidėtų prie ša
mas gauti minimalų atlygini- jungininkų 
mą, privalo išpildyti nustaty- Roosevelto klaida 
tą normą. Be to, jam gah tek- B e t Rooseveltas nenorėjo pykinti Stalino, nes Chuhrchillio 
ti kasdien dirbti iki trijų ant- p i a n as leistų sąjungininkams įsiveržti į centrinę Europą ir atkirs

ti raudonajai armijai kelią ateiti tiek toli į vakarus, kaip ji yra 
dabar. . , 

Kiekvieną kartą, kada vėliau Churchillis paliesdavo Balka
nus, amerikiečių diplomatai užvesdavo kitą kalba. 

Rooseveltas stengėsi kiekvieną Churchillio pasiūlymą sukri-
! tikuoti, nes tame įžiūrėjo Anglijos tradicinę politiką, bijodamas, 

kad po karo Anglija neišeitų galinga. Bet, kaip ten bebūtų, Chur
chillis buvo tikrasis sąjungininkų strategas. 

Per Maroko konferenciją Rooseveltas papildė pirmą didelę 
klaidą redaguojamoj deklaracijoj, kad Vokietija turi besąlyginiai 
pasiduoti. 

— To kaip tik ir reikia rusams, — pareiškė tada Churchillis. 
Jo pranašavimas buvo teisingas. Atėjus valandai derėtis, šie 

žodžiai pridarė didelių keblumų. 
Pergales receptas 

Kada Rooseveltas su Churchilliu susitiko šeštą kartą Kana
doj, aptarti pasaulinius klausimus, įvykiai jau buvo toli pažengę 
pirmyn. Visa Afrika jau buvo išlaisvinta, Cicilija užimta ir Itali
joje Badoglio kapituliavo be sąlygų. 

Gen. Marshallas į šią konferenciją atsivežė atspausdintą bro
šiūrą iš 113 puslapių su dešimčia žemėlapių, ant kurios didelėm 
raidėm buvo atspausta "Visai Slaptai". 

Ši brošiūra buvo pergalės receptas. Joj buvo aprašomos visos 
priemonės, kaip daryti išlipimą Europpje ir visi nurodymai, kada 
šio išlipimo nereikėtų daryti. 

Anot tos brošiūros, išlipimas Europoje tegalimas tik tada, 
kada mėnulio užtemimas ir potvyniai La Manche sąsiaury su
taps, kas atsitinka tik viena kartą per mėnesį, kad vėjas būtų 
nestiprus ir jūra būtų rami. Jei meteorologijos pranešimai skelbs 

J. Paš-čius 

perėjus, toliau į požemius tie
siasi visas labirintas korido
rių, laiptų ir šimtai gražiomis 
betono sienomis, įvairaus dy
džio kambarių — seifų bran
genybėms sukrauti . Iš maši
nų kambario į visus korido
rius ir seifus bus paduodama 
šviesa ir oras. Seifus galima 
bus nuomoti. Čia galės su
kraut i savo tur tus bankai, 
muzėjai, išradėjai patentus, 
turtuoliai brangenybes ir kt. 
Darbai vykdomi valdžios spe
cialistų priežiūroj. 

Įdomu, ta rp kitko, kad čia 
matavimo, branžymo ir pla
nų gaminimo darbus atlieka 
lietuvis emigrantas, šios rū
šies darbus dirbęs Lietuvoje. 
Darbas čia labar eina didele 
sparta . Traška mašinos, ju-

no uolomis s ta to slėptuves da„ kala darbininkai, .sprog- nestiprus 
nnn atnminin KorviKn dinami akmenvs ir kt. Čia ne-1 nepalankų ora kitai dienai, tai išlipimą teks atidėti kitam mė 

nesiui. O tokių mėnesių metuose tėra tik trys 
nuo atominių bombų. 

(Nuke t a | 4 pus i ) 

dinami akmenys ir kt. Čia ne 
mažai dirba ir emigrantų pa-

Vaizdas yra gražus. Priešą- baltiečių. 
ky kalno nuverčiant miško 
medžius ir akmenis į skar- -Kentėjimo neauklėtas žmo-
džių, įrengta aikštė automo- ^ g v ^ d a pasilieka vaikas. N. 
biliams sustoti. Prie angos į Tommaseo 
požemį pas ta ty tas didelis na- j 
mas administracijai. Angą J j Pavyzdys yra paskaita, kurią 
požemius uždaro trejos sto-i kiekvienas gali išskaityti. 
ros geležinės durys. Tik jas l — West 

Tarp kitko, reikia, kad vokiečių garnizonai nebūtų padidinti 
ir vokiečiai neturėtų vakarų Europoje daugiau kaip 12 divizijų 
rezerve, kad per pirmuosius du mėnesius jie negalėtų permesti iš 
rusų fronto 15 divizijų. Reikia, kad vokiečių aviacija būtų suma
žinta iki minimumo. 

Jei visa tai bus išpildyta, tai išlipimas galimas, bet dar su 
sąlyga, jei Amerikos industrija sugebės pagaminti išlipimui rei
kalingus laivus. 

(Bus daugiau) 

J 
/ 
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Skyrių veda ALEKSANDRAS $ATAS 
1258 So. S t Louis Ave., Chicago 23, 111., 

Ateitininkų stovyklai praėjus 
Š. m. birželio men. pabai- mosios puses, 

goję (VI. 23 — Vn. 1 d.) i Stovyklautojai turėjo pro-
šimtas su viršum mylių į gos išklausyti šių paskaitų.: 
šiaurės rytus nuo Chicagos,! K u n j Borevičiaus, S. J. 
Michigan'o valstijoje, Wa- <.B e r n i uk 0 uždaviniai" (ber-
tervliet, Paw-Paw ežero n i u k a m s ) . k u n . K. Jurše-
žalumynais skęstančiuose "'Mergaites uždaviniai" 
krantuose buvo suruošta; ( m e r g a į t ems) ; Dr. V. Ma-
gražiai nusisekusi ateitinin- | p e l i o "Aplinkos itaka ir at-
kų vasaros stovykla. Sto-' r a n k o s reikalas dvasinių 
vyklavo daugiausia moks-i v e r t y b i ų s r į tyje"; Dr. J. Pi-
leiviai-moksleives ateitinin- k ū n o ><MŪSU tikslai"; stud. 
kai-kes. Nors tarp s tovyk- , v gvirzdžio apie Prof. Pr. 
lautojų buvo taip pat ne; Dovydaitį ir Prof. St. Sal-
moksleivių ir ne ateitininkų, k a u s k j 
bet per tas dienas visi su
sigyveno į vieną jaukią šei-' Literatūros vakare savo skatins vėl ką nors panašaus 

Ateitininkų S-gos pirminin
kas dr. P. Kisielius, Chica
gos Stud. Ateitininkų sky
riaus pirmininkas V. Gylys, 
suud. A. Prapuolenyte ir vi
sa eilė kitų svečjių. Į sto
vyklos uždarymą specialiai 
iš Clevelando atvyko Atei
tininkų. Federacijos atstovas 
Pr. Joga, kuris perdavė Fe
deracijos sveikinimus sto
vyklaujantiems ir pasidžiau
gė gražiu ateitininkiškos 
veiklos pasireiškimu, suren
giant šią stovyklą. 

Laiko atžvilgiu stovykla 
slenka vis toly4 į praei į, 
tač'iau jos dalyviai ir dabar 
ją dažnomis progomis prisi
mena. Tenka manyti, kad 
stovyklos teigiamas povei
kis kūninio poilsio ir dvasi
nio atsigaivinimo atžvilgiu 
bus ir toliau pajuntamas, o 
j o s m a l o n ū s p r i s i m i n i m a i 

PADOVANOJO ŠUNĮ 

mą. Iš viso stovyklavo apie kūrybos> paskaitė: A^ Baro-
80 asmenų, atvykusių iš Chi- nas, C. Gnncevicius, A. Mer-
cagos, Indiana Harbor, Mt. ^ - ir iš jaunesiuųjų: L. 
Vernon, Clevelando. Detroi- j Sirm '.lyte ir D. Memenaite. 
to, St. Louis, Rochesterio ir Stovyklos metu buvo su-
net iš Amsterdamo. ™oHa ^ » " S S ^ S v .K™1 

laimėtojais įsejo: įskalbin 
Prie stovyklos suorgani- j g u m o 

suorganizuoti kitą vasarą. 
J. M. 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

rė? Išgriovė sienos dalį? 
frasiveržel pro sienos var
tus? Ne. Papirko vartų sar
gus. Dėl sargų neištikimy
bės siena pasirodė maža ap-

du. Tos taisyklės privalo s a ^ a - D a b a r K i n i J a J ? » 
laikytis ir baltieji ir juodie- r a n k o s e ^ k u r i * protėviai 

Taika Korėjoj — tuščia 
svajonė 

seniau ją puldinėjo ir kurių 
protėviai duodavosi papirk
ti. Kaip su tokiais galima 
ką nors tveriančio sukurti, 

Ar galį būti kas gera iš ypač kai jų užpakalyje sto-

Moksleiviu Ateitininku 
žiniai 

i Krašto apsaugos sekretorius George Marahall gavd^4 mėnesių šunį 
j iš Norvegijos. 

Chicagos moksleivių atei-
A. Bielskytė, dai- j tininkų kuopos susirinkimas 

žavimo ir jos pravedimo Į faUs skaitymo — L. Šimuly- i įvyks šį šeštadienį, liepos 
daugiausia prisidėjo Chica-|tė, deklamavimo — D. Va-j men, 21 d., 6 vai. vak. Liet. 
gos ateitininkų dvasios va- Jančiūtė, literatūros mokė-'Vyčių salėje (2453 W. 47ith 
das kun. J. Borevičlus, S. J. 
— stovyklos vadas su visu 
savo štabu, kurį sudarė: 
stovyklos kapelionas — kun. 
K. Juršėnas, stovyklos ko
mendantas — V. Bindokas. 
berniukų vadovas — P. 
Aleksandravičius, mergaičių 
vadov§ — O. Stankaitytė, 
meninės ir sportinės dalies 
vadovą? — J. Manelis. Sto
vyklos vyriausia šeimininkė 
buvo p. G. Musteikiene, ku
riai talkininkavo p. F. Ma
nekenė ir p. A. Katelienė. 

Stovyklos programa buvo 
palyginti labai įvairi. Kiek-

ieną dieną būdavo pamal-

| Socialistu Internacionalas , rusus sulaikyti nuo invazi 
, ir apsiginklavimas 

Atgaivintasis S ocialistų 
Internacionalrs savo kon
grese Frankfurt a. M. svars 
te Britų Darbo Partijos ge
neralinio sekretoriaus Mor-

taikos derybų Korėjoj? Ko 
nors gero iš įto laukti būtų 
savęs apgaudinėjimas. Taip 
yra ne dėl to, kad nebūtų 
vilties ten įvykinti karo pa
liaubas. Kas ten negalima, 
tai tverianti taika. 

Ryšium su įvykiais Korė
joj dabar prisimintina, kas 
netoliese yra buvę daugi me
tų prieš Kristų. Tąsyk Ki
nija, Uuolatai puolama šiau
rės barbarų, sumanė nuo jų 
atsitverti didžiule siena. 
Sumanė ir padarė. Manė bū
sią saugūs. Bet ta milžiniš
ka siena Kiniją tąsyk ap-

\ms) "i s a u š°J° taip, kaip mūsų lai
kais Maginot linija apsau
gojo Prancūziją. Vos kele
tas metų praėjo kai Kinijos 

! siena buvo baigta ir seno-

vi Kremlius? 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

iš W.G.E.S. stoties — Banga 1300 
PIRMAD. iki PENKTAD. 
8:46 iki »:80 Tai. ryt*. 

ŠEŠTA D. 8:30 iki 9:30 vai. ryte. 
LIETUVIŠKOS V A K A R U Š K O S 

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

7121 SO. ROCKWELIi 8T„ 
CHICAGO «9, ILL. 

jimo — D. Brazytė, tvarkin- Į St.) 
gumo — N. Rimkutė ir G. Susirinkims paskaitą apie 
Orvidaitė. Kuopų pasirody- j tautiškumą skaitys kun.' gan Phillipso pasiūlytą rezo 
mo konkursą laimėjo Cleve-kan. V. Zakarauskas. Refe-1 liuciją, šaukiančią visas de 
lando kuopa (konkurse da-jratą apie savišalpą yra pa-' mokratines tautas atstatyti 
lyvavo Chicagos, Clevelan-1 rengęs A. Žemaitis. Be to, savo ginkluotas jėgas, 
do St. Louis ir Detroito bus įdomi meninė programa I Vokiečių socialdemokratų 
at-kų kuopos); stropumo]ir pasirodys "Chicagos Dū-• delegacijai su Dr. Kurt Senu 
b-rtniriir«Q kimšio Detroito da". Po susirinkimo — šo- macheriu pryšakyje smar-

Kuopos Valdyba. 

jos į vakarų Vokietiją. 
M. Philips II Internaciona ; ^ ; į į t a jT'užpuolė šiau-

le pabreze, kad daug vaka- ' r § s b a r b a r a i > K a i ^ p a d a . 
rų pasaulio tautų traukiasi 

konkursą laimėjo Detroito; 
kuopa. 

Sporto varžybų laimėto
jai: krepšinio rungtynes 

nuo gynimosi pareigos, kai! L e n kų socialistas tremti-
tuo tarpu amerikiečių tauta j n y s s C i o l k o s z p a s a kė , kad I 
Korėjos kovoje paėmė ant ; rezoliucija turi reikalauti! 
savęs didžiausią karo naštą, j prJvergtų tautų išvadavimo 

Japonų socialistų vadas | Europoje ir Azijoje, 
ir valstybės tarybos narys 
Hiroo Wada pažadėjo, kad 
jo partijos nariai nevengsią 
gynimosi prievolės. Jis pa-

į s santykiu 39:26 laimėjo ~ j u n g o s Centro Valdybos ini- luos tol, kol vakarų valsty-
Oneagos specialiai rungty- ^ m o t o m Są- bės Eibes linijoje nebus pa-
nems atvykusi CASK Atei- . i m c m f t „ f l H f l m f l v a a a r r t 3 fltn- ' Ofof. * S a j ? ^ ™ i L 
ties" 

kiai užatakavo britų darbiej reiškė: "mes savaime su-
čių pasiūlymą. Vokiečių so Į prantame, nenorime aipsi-
cialdemokratai p a r e iškė, j ginklavimo, bet ši s gali pa

sirodyti neišvengiamas, nes 
STOVYKLA! 

Studentų Ateitininkų Są- kad vokiečių tauta nesigink 

Pranešimas 
Chicago, 111. C. A. S. K. "Atei

tis" vyrų ir moterų tinklinio tre
niruote įvyks šį ketvirtadienį, lie
pos men. 19 d., 7 vai. vak. Ad
resas: 29 ir Halsted St. 

Vadovas 

tik per taiką Azijoje gali 
būti užtikriita taikai pašau-

komanda, žaidusi prieš Junj>os n a r i ^ m s v a s a ™ 3 s t o" >tatę tiek jėgų, kad galėtų' liui". 
vykia jaukiame Wigwam; ^ - : stovyklos naktinę; kiti ^eibutyje a n , ; P a w P a w e f e . , ^ 

, . , . . . . , , , . , - *V°*0 v a r z y b ų , a T f T 'i™ kranto, Watervliet va- | 
d ? f ! . , . r . ! i e t ! , y ^ . t r I v ? f 1 I ! S \fžlJ^mlft~.y- V a l a l ^ S ' i sarvietėj, Michigan'e (11 į 

^ E 

100 m. bėgimas — L. Ra
gauskas, , 4000 m. bėgimas ' mylių nuo St. Joseph mies-

Stovykla prasidės rugpjū
čio 3 d. (penktadienį). Nu-

vėliavos pakėlimas bei nu
leidimas; toliau — stovyk
lavimo metu buvo eilė pa- — A. Žemaitis, 50 m. bėgi-
skaitų, referatai su diskusi-! mas mergaitėms — N. Bal 
jomis, literatūros vakaras, Ičiūnaitė, irklavimas berniu-' J į ^ ''į-įSSS' tris 
partizanų prisiminimo vaka- kams - S. Razmus, irklą- d j e n a w s u s i d a r i u s 
ras su fakelų eisena, kon- vimas mergaitėms — N. 

Balčiūnaitė, mergaičių esta
fetė — Clevelando ketveriu
kė, berniukų estafetė — Chi-

kankamam iš anksto užsire
gistravusių narių skaičiui, 
visai savai'ei, stovykla bus 

certas ant ežero laiveliuose, 
Joninių ir Petrinių minėji
mas, maudymasis ežere, ir-
stimasis laiveliais, šokiai, 
sportas ir kt. Kiekvienos — Clevelando kuopa, 
dienos vakare išeidavo sto- Stovyklos metu buvo pa 
v y k i o s l a i k r a š t i s ' " W i g w a m o r i n k t a a u k ų D i e p h o l z o l ie 
[Dušas", tvarkomas J. Ma- uvių gimnazijai, taip pat 
neiio ir A. Brazduko, kuris, i pasižadėta platinti bei skai-
prieš einant gulti dar kartą tyti k<Ateitį" ir rašyti j ją. ^^SSEacrf S^dontT'^AMka 
paprausdavo daug kartų | Stovyklą aplankė šie žy- So juneos nariai 
e ž e r e n u m a u d y t u s r y š k i u o - m e s n i s v e č i a i : k l e b o n a s k u n . * £ . * . - . . . . 
sius tos dienos stovyklos! J. Paškauskas, kan. V. Za 
v e i d u s , o k a s d i e n i n i o g y v e - k a r a u s k a s , k u n . d r . A . D e k 

L i e p o s 29-tą d i e n ą 

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNO 

LIETUVIŠKOJ SODYBOJ 

Putnam, Conn. 

LIETUVIU SUSIARTINIMO ŠVENTI! 
pratęsta. Stovyklos išlaidos cagos^ ketveriuke, kvadratas s . e k g m lg £ g a y a i t e i fr 

9 dol. trims dienoms. 
I stovyklą kviečiami visi 

studentų At-kų Sąjungos na
riai: abiturientai, studentai, 
jaunimo kuopos ir visi buvę 

S'"o vykios metu įvyks ir j 
studentų Ateitininkų Sąjun
gos suvažiavimas, tat turi 

nimo jvykius ir rimtus daly- snys, kun. Urbonav.c.us, ^ a t s t o v a u j a m c s v i g o s 
ku s pavaizduodavo U luik^ kun. T. Narbutas. stud. v i e t o v § s ^ kuį g a u s i a u 

Z" Tikimės gau?aus dalyva-
>1 vimo, nes stovyklai vieta 

*~uiki ir programa paruošta 
-3*P» jog bus galima atsigai
vinti dvasia ir kūnu. 

Pravome visus ruoš is 
stovyklai ir apie dalyvavimą 
(savaitei ar 3 dienoms) sku
biai pranešti: O. Stankaity-! 
tei x l303 S. Kildare Ave., -
Chicago 23, 111. 

MARIANAPOUO AUKŠTESNIOJI MOKYKLA 
Berniukams 

THOMPSON, CONNECTICUT 

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

Lietuviškos kilmės mokiniams daroma nuolaidos. 
Visais reikalais prašoma kreiptis j mokyklos raštvedį se

kančiu adresu: 
9 

REG1STRAR 
MARIANAPOLIS PREPARATORY SCHOOL 
THOMPSON, CONNECTICUT 

* 

KNIKAS 

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

pakietelius įvairaus maisto. 
Krieptis: 

2554 SO. HALSTED STR. 

Tel. DAnube 6-3245 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PFČIAr, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MASINOS, BALDAI, MAT-
RAOAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BALDAI. 
Didžiausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokė J imat 

Baldai padaromi 
Pagal Užsakymą 

P lt 0 G R E S S 
Furniture Company 

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

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL. 

PLATINKITI "DR.'UGĄ" PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Š V E N T E S P R O G R A M A : 

11:00 Šv. Mišio3, Pamokslas, Procesija 
1:00 Pietūs ir Pramogos — Dovanos 
5:00 Mergaičių ir Berniukų stovyklų 

pasirodymai 

• • 

P Laukiame ir kviečiame atvykti 
Visus Amerikos Lietuvius!!! UL 

R E N G Ė J A I 
* 

E& 

• • 

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

Gelbėti sielas 

Save pašvęsti 

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

VERY REV. FATHER PROVINCIAL 
MT. CARMEL CHURCJH, ORANGE, N. S. 

SAFETY OF YOUR 
SAVING5 

B.R.PIETKIEWICZ PREi 

# 

35a 
^ • ^ 

^ S 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE CIA ĮSIGYTI IR NAUJĄ AUTOMOBILĮ. 

MILDA BUICK SALES 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Lon Labanauskas i i Ant. Bačkys 

^ : 

907 West 35th Street, Chicago, III. Telefonas — LAfayette 3 - 2022 
S S Z 7=33B » «•• J 

\ 1SK0 UŽTEKTINAI —, TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus. 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lemrvl išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą. 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

* ! 

\ 

R00SEVELT FURNITURE C0M Ino. 
LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

2310 WEST ROOSEVELT RD. SEcley M 7 1 1 
Atidarą ir sekmadieniais nuo 11 ryto iki 4 vai. p. p. 

• l i M i I i II i i I •• SI I Į . 
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POLICIJA SAUGO TILTA, KORESPONDENTAI LAUKIA 

Iii* 
Korespondentu klubas plečia savo veiklą 

DETROIT, Mich. —.Detroito 
lietuvių korespondentų klubo 
visuotinis narių susirinkimas, 
jvykes šių metų liepos 13 d., 

Detroito R. K. federacijos 
didžioji gegužine (piknikas) 
jvyks rugsėjo 2 d. New'Liberty 
Park. Federacija uoliai rengia-

nutare klubo veikimą praplėsti, si prie šio parengimo. Bus pro 
ir pagyvinti. Pavergtos Lietu
vos reikalais nutarta daugiau 
informuoti Amerikos ir kitų 
tautų periodinę spaudą. Išrink
ta nauja klubo valdyba: pirmi
ninku — M. Šimonis, vke-pir-
mininku — J. Šlepetys, sekre
toriumi — R. Valatka ir iždi
ninku — P. Grybas. Paskirtos 
šios komisijos: Amerikos spau-

70 Studentu gaVO Fordo Princeton, N. J., rengiama-
Stipendijas me mokinių konkurse. Gau-

,ti pažymiai, veikla mokinių 
Henry Ford H, didžiosios organizacijose ir mokyklų 

Fordo Motor Co. Fondo direktorių bei mokytojų pa-
pirmininkas, paskelbė, k a d i t a r i m a i d a u g nusveria. 
70 mokinių laimėjo stipen-1 stipendija® paskyrė For-
dijas keturiems kolegijos d o stipendijų komisija'ir ko-
kcirso metams. 

Fordas pareiškė, kad ben
drovės vadovybė jau seniai 

lelijų bei universitetų pre
zidentai, birželio 25 ir 27 
dienomis suvažiavę į Detro-

dos atstovais — R. Boris ir A. \ Skiriama $300 U. S. Savings 
Dainius; Moterų skyriaus at-jBonds dovanų. 

gramą, šokiai, vaišės ir spor
tas. Detroito Lietuvos vyčiai 
kviečia Vyčių "basebal l" iš 
Grand Rapids žaisti per pikni
ką. Šio parengimo visas pelnas 
sk i r iamas Detroi to Lietuvos 
Vyčių S ta tybos Fondui. Liet . 
Vyčių ir Federaci jos veikėjai 
jau pla t ina biletus. Neatsisa-1 j u n g t į n i ų Tautų policija saugo Imjin upes tiltą per kurį važiuojama į Kaescng .(strėle pažymi "Kae-
kyki t paremt i kilnų tikslą, song" keliarodį), kur vyksta Korėjos karo paliaubų derybos. Korespondentai stovi ir laukia žinių. 

s tovėmis — P . Medonienė i r 
P . Bandzienė ; J a u n i m o sky
r i aus — B. Pol ikai t is 

galvojo apie būdą pagelbėti \ i t ą I š 255 mokinių jie pa-
Fordo bendrovės darbininkų I r i n k o 7 0 gabiausių, 
vaikams eiti mokslus. Ba-1 
landžio mėnesį nutarta pa- Stipendijas laimėjusieji 
skelbti konkursą, o dabar ' mokiniai liepos 16, 17 ir 18 
gabesnieji mokiniai jau gali diemimis aplanke Detroito ir 

tą veikėjų Mr. ir Mrs. Joseph 
J. Rukšėnų dukrelė Joana 

— o — 

— o — 
Veikėjų Joseph ir Josephine Malvina su Donald Robert 

Sakalų sūnus Staff Sgt. Rudy Criner. Linkime laimingo gy-
Nuterta Detroito korespon- S a k a 1 ' tarnaująs U S. Air venimo. 

dentų tinklą plėsti, plačiau I ^ P 8 l a k ū n u> P * 1 ^ 0 1S A l i a S" 
teikti žinias ir gyvinti Detroito i k o s Detroitas atostogoms. 
katalikų veiklą per Federaciją. . ° __„ „ 

Detroito veikėjas P. Medonis J o s e P h " " ^ 9 9 0 6 „ CaS" 
pareiškė, jog reikia mūsų jau- cade< atnaujino "Draugo ^ pr£ 
nimą Įtraukti j bendrą veiklą. n u m e r a t a ^ 

Smagus lietuviškas piknikas Klubas taipgi nutarė Detroi
to žinių skyrių paįvairinti as-

a S ų nuotraukomis ^ »*» ™ «• Bmite. dar
že, John R. pne 11 Mile Road. menų ir v. 

(fotografijomis ir paveikslais). 

Pirmoji lietuvių gegužine 
Šiais metais pirmoji lietuvių ge

gužine—piknikas St. Catharines, 
Ont. 

Penkių metų sukakties "Lais-

Pikniką ruošia Detroito Lie
tuvių Moterų Draugiškas klu
bas. 

Detroito Lietuvos vyčių iš
važiavimas jvyko prie Sąuare 
Lake, Mich. Buvo atvykusių 

Per Lithuanian Melodies ra-
dio stotj WPAG praeitą sek
madieni kalbėjo Lietuvos Duk
terų draugijos pirmninkė Pet
ronėlė Bandzienė, kuri pareiš
kė šios organizacijos vardu 
padėką visiems prisidėjusiems 
prie pasisekimo pikniko, kuris 
buvo suruoštas kartu su L. 
M. radio programa. Pranešė
jas su ja turėjo pasikalbėjimą 
Lietuvos Dukterų draugi jos 
klausimais. Lie tuvės moterys 

Lietuviu diena 
ROCHESTER, N. Y. — Ro-

chesterio lietuvių diena ruošia
ma liepos mėn. 29 d. Schuet-
zenparke. Pradžia 1 vai. p.p. 
Mašinų paradas prasideda nuo 
šv. Jurgio parapijos salės. Trys 
geriausi papuoštos mašinos 
gaus vertingas dovanas, šioj 
lietuvių dienoje žada dalyvau
ti ir kongresmanas Keating. 
„ /Juozai Baranauskas ir jo 
žmona persikelia gyventi j Flo 
ridą. Rochestery, juodu išgy
veno apie 40 metų5 Juozas Ba
ranauskas buvo veiklus lietu
viškų organizacijų narys ir 
Alto skyriaus iždininkas. 

Įžeidimas — tai kalavijo snuį 
gis: žaizda gali užgyti, bet ran
das pasilieka. 

—Pirožnikovas 

vosios Lietuvos" proga Lietuvos j vyčių ir iš kitų mies tų: Doro thy 
Atgimimo Sąjūdžio St. Catherines S u s a n i š Clevelando; Vytau-
skyrius š. m. Uepos men. 21 d.,' 

kviečiamos įs irašyt i į minimą 
draugiją. Informacijos reikalu D . . I ^ v o s ™ f a i W 
skambinkite pirmininkei tele-! B l r z e U o " l . 1 * Sv" J u r S 1 0 

fonu: UNiversity 3-7087. Parap.jos salėje Kruvmojo Bir-
Per Lithuanian Melodies ra- "**> »v y k l ų • t o M « 0 dalyviai 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Vertinga Knyga 
Partizanų atsiminimai 

iš kovų su okupantais. 

planuoti eiti į augštesnę mo
kyklą. 

Kiekvienas mokinys gaus 
reikalingus pinigus už moks^ 
lą ir kitokius mokesčius jo 
paties pasirinktame bet ku
riame universitete ar kole
gijoje. Be, to, Fondas apmo
kės didžiąją dalį mokinio 
pragyvenimo išlaidų'. 
^Kad Fordo dirbtuvių dar
bininkų vaikas laimėtų šią 
stipendiją, jis turi būti bent 
trečiuoju mokiniu pradžios 
mokykloje ir dalyvauti 

Dearborno dirbtuves. Šią ke
lionę apmokėjo Fordo Fon
das. (Skelb.) 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 

Patarnaujame gerai Ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
TeL Vlrginia 7-7097 

dio programą šį sekmadieni 
ukrainiečio Wasyl Bardadyn far- j ta. * T o n y L u b e r t ir J o h n n y L ^ ^ . . ^ ^ • 

jdomu. 

moję (viena mylia nuo miesto) ' Pocius iš Chicago; Bill Renis, 
r enSa didelę gegužinę - pikniką, J o s e i > h i ) r i e Cizauskas Tom De- r a m o S ' k u n b u V 0 a U l k t a h e p O S 

Numatoma labai įdomi ir plati) F ' Ū A 8 d. per pikniką. Tikrai bus 
programa, kurią daugumoje at- neviez, P a t Norkus , J o a n Re- , ^ _ 
liks svečiai iš Toronto. nis i r Bob Disbolis iš Grand 

Veiks turtingas bufetas su šal- i o a n ; ^ c 
tais ir šiltais gėrimais, šokiai, do- j ™-Vlx*°-
vanos ir kiti įvairumai. 

11 •-

Gegužines pradžia 4 valandą po Detroi to Lietuvių Organiza- t re jus metus , liepos 23 d. Jos 
pietų. Jeigu kartais būtų labai . . Cent ro planuota eisena į mir t ies sukakt į mini vy ra s Jo -
blogas oras, geguzme—piknikas _ J f . . . . ^ T ^ — _ _ * ™ _ ,« _-,„„„ T \ , I ;„„ 
galės būti atidedama vėlyvesniam Detroi to jubi lejaus parodoje 
šeštadieniui liepos mėn. 28 d. 

Važiuoti į gegužinę reikia auto 
strada "Queen Elizabeth Way" ir 
privažiavę įvažiavimą į St. Cathe 

ne |vyks dėl s tokos laiko. Det
roito lietuviai bus ats tovauja-

I^ietuvos laisvinimo reikalams 
paaukojo : Fel. Šlapelis 25 dol. 
Po 10 dol.: kun. J . Bakšys , 
Br. Užemeckas, dr . J . Balčiū
nas , Ulinskaite Marija. P o 5 
dol.: Gan. S t Rašt ikis , Ign. 
Matulis, P . Bliudnikas, Audra , 
Krampas , A. Saunorius, J . Ra
šymas, Pov. Šlapelis, Juozas 
Dauda, Drusiekis, Velminskas 
Br., Andr . Naujokas , Ju rg i s 
J ankus , P r . Ar lauskas , Kleop. 

"Draugu i " žinias teikite per įr H . Dirdai. P o 4 dol.: Jonas 

Veronika Rudokas mirė prieš 

UČdafMOG, 

nas ir sūnus Jul ius. 
o 

398 pusi. Kaina $2.50 
"DRAUGAS", 

2S34 So. Oakley Ave., 
Ghicago 8, UI. 

JONAS CONRAD 
TUCK POIJKITNG BIZNYJE 

mi per menines p r o g r a m a s : da- -Detroito Koresp. Klubą telefo- Adomaitis . Po 3 dol.: VI. Ma- Atnaujiname nusidėvėjusi namą, pri 

o 
pervažiavus važiuoti, kaip jau yra 
nurodyta aukščiau. 

Maloniai kviečiame JAV ir iš 
S T l J W 2 P i 5 r t S 5 X : vers i te to profesorius, ke l iom. 
nes čia gražioje gamtoje smagiai ; savai tėms išvyko poilsiui pas 

grupe, vedama Galinos Zaga- i nevėliau sekmadienio vakaro . n ius . P o 2 dol.: Tadas Belec-
Detroi to Koresp. Klubas k a s Mex. Sabaliauskas, Aug. 

- 4 ° — Poškus, XY, J . Krivickas, 
Juozas Ūsorius ir Elena Nellie Gudeli, Povilaitis, Al. 

Narkl in liepos 14 d. Dievo A p - , Cejauskas, dr . J . Stankai t is , 
veizdos bažnyčioje priėmė mo- ' ,B. Kaunai tė , Pr . Saladžius, J . 

vietos. 

J u s t a s Pikūnas , Detroi t uni-

visi ga lė s pasil inksminti . 

St. Catheriaes , Ont., 
L. A. S. Skyrius 

te rys tės sakramentą . Apeigas 
atl iko kun. d. Cizauskas. Baž
nyčioje buvo daug žmonių. 
Laike iškilmių giedojo Estel le 
Buksait is . 

Jaunas i s y ra plačiai žinomų 
biznierių Jono ir Veronikos 
Ūsorių sūnus. 

Solistė Estelle Buksai t is iš-
pri ima moterys tės sakramen- j vyko savaitei poilsiui į vasar

oj I vietę prie Houghton Lake . t 

gimines į Rochester , N . Y. 
o 

Šv. An tano lietuvių bažny-
(sk.) čioje ši šeštadienį 6 vai. vak. 

rines miestą pro Lake St. reikia' lyvaus Br. Budr iūno vedamas na i s : VInevvood 2-5394 ir V E r - j Asauskas , J. ir O. Pupinskai , S S T r i i p l S p * E 2 S ^ kaminus » 
sukti į priešingą pusę Lake J t m i š r u g c h o r a s taut inių šokių mont 8-2968. Žinias suteikite i Balakaitė, Juoz. Babušis , Bal-
ir važiuoti apie mylią IKI senojo 
kanalo tilto griuvėsių, ten sukti į 
dešinę formon, kur yra gegužines nevičienės ir baleto šokių gru-
vieta. Geresniam svečių susiorien- Į . vedamos Aldonos Šlepe-
tavimui abiejuose užsisukimuose *~ l 
buT^škabintos mažos Uetuviškos j ty tes . Grupes bus ma tomos ir 
tautinės vėliavėlės. j per televiziją. Sekite savo vie-

Iš miesto važiuoti tiesiog Lake t i n i u s l a i k r a š č i u s dėl laiko ir 
S t iki autostrados ir ją skersai 

Planinėas Taupymas Visuomet Moka 
G e r u s D i v i d e n d u s ! 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kaa mėnesi taupo nore tru
putį — tauo planingai v 

• Taupyti reikia ipraatt Taupyk nore mažai, bet refuliariai 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojų! Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu i metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaite apdrausta iki $10,000.00 per F c 
d e n i Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL %<hrat%mm 
AND I O A N ASSOCIATION 
2202 W. C^nvok Rd. • Chkogo 8. 9L 
JOHN J. KAZANAISKAS, Pres. - VI-7-7747 

H $10,000 by r . i L t C 

Valiukevičius, Poškus, H. že-
•nelis, Teop. Karalienė, M. Le-
rickienė, Vai. Vitkus, Lelevi-
5ius, Juozas Sedlickas, Vyt. 
Nakas, Jul ius Avižienis. P o 
$2.50: Juoz. Jurkulevičius, F r . 
Baliutavičius. 

Kiti aukojo po $1.00 ir ma
žiau. 

Dulkes Raudonam Saulėleidy 
Rochesterio lietuvių kolonijoj 
noriai perkamos. Tik per pusę 
savai tės buvo išparduota 30 
egz. Baltic kavinėje, 521 Hud-
son ave., da r galima gau t i : 
Dulkes Raudonam Saulėlydy, 
Taupioji Virėja, Meko ir kt. 
apysakas , Prozą ir daugelį ki
tokių knygų. _ A. 

apie langus. Per daug metų gerat 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui prl-
8ju8 kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So Artesian Ave. GRovebiU 6-4177. 

SOTUS ALKANAM PADEKI 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PL, Chicago 8, 111. Tel. Vlrginia 7-8711 
Aid Overseas Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokie
tijos zonas ir kitus Europos kraštus išskyrus SSSR. Siuntiniai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siuntiniai pakuojami Europos sandeliuose, o užsalffniai 
iš Chicagos siunčiami AIR MA I L. Užsakant didesnius kiekius 

duodama nuolaida. Pristatoma laike 15-20 dienų. 

l 
Siuntinys Nr. 1 — $6.70 
2 sv.kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) kenuoto bekono 
1 d6žut« (400 gr.) margarino 
Siuntinys N r. S — $6.20 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. kiaulienos mCsos / 

Siuntinys Nr. 6 
A. 10 svarų cukraus $2.60 
B. 20 sv. cukraus $4.70 
Siuntinys Nr. 7 
A. 10 sv. balt kvlet. miltų $2.60 

20 sv. balt. kviet. miltų $S.t0 / j s y k a k a v o s 
2 sv. šokolado 

1 sv. marmelado i 
1 sv. kiaulienos mėsos 
?, gabalai tualetinio muilo 
Siuntinys Mr. l t — *»»5 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margariąo 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 

4 K sv. cukraus 
2 gabalai tualet. muilo. 
Siuntinys N r. 24 — f 11.60 
• sv. rūkytų lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
L sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 

Siuntinys Nr. 10 — $6.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
Siuntinys Nr. 12 — $0.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos kavos 
1 sv. kakavos 
l sv. šokolado 

2 sv. cukraus 

2 sv. marmelado 
2 sv. sūrio 40% riebumo 

Siuntinys Nr. 14 — $5.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 

Siuntinys Nr. 25 
4. 9 sv. gryn. kiaulinių tau

kų — $6.26. 
C. 16 sv. gryn. kiaulinių tau

kų $8.00. 

Siuntinys Nr. $3 — $8.50 
.-. sv. kiaulinių taukų . . 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. šokolado 
2 sv. kakavos 

siuntinys Nr. $4 
K g sv bičių medaus—$6.0S 
I 6 sv. margarino $8.70 

V 

y/ 

& 

Kiek žmonių vakaru 
Vokietijoj 

Paskutiniais Bonnos Sta
tistikos Biuro daviniais V. 
Vokietijoj šiuo metu yra 
47,789,400 gyventojų, iš 
kurių tik 22,4 milionai vy
rų, taigi moterų bemaž ke
turiais milionais daugiau, 
negu vyrų. 1950 m. gyven- i S a u l e S paviršiaus temperatū-
tojų skaičius padidėjo 683, r a siekia 10,000 laipsnių karščio 
000 asmenų, iš kurių 279, p a g a i Farenheito. Taip yra iš-
000 yra naujagimiai, o kiti tyrę mokslininkai, naudodamie-
pabegšliai imigrantai. Si įvairiais metodais. 

Vien iš Sovietų okup. zo-
nes atbėgo arba 'Imigravo" 
240,000. Be to, 54,000 grįžo 

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

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 
Federal Savings & Loan Insurance Corporatioa bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

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

JUSTTN MACKIEWICH, prezidentas 
• 

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

Labai karšta 
V* ^ 

j 

Politbiuro tikslai 
iš nelaisvės ir 69,000 yrai uz Vikingų spaustuvė (Viking 
sieniečiai, kurie atvyko V. Press) s p a u s d i n a Edvardo 
Vokietijos gloJx)n. 41,000 y- Crankshaws parašytą knygą 
ra kilę iš lenkų okupuotų apie Kremliaus politbiuro tiks-
rytų Vokietijos sričių ir iš lus ir veiksmus. Knyga vadin-
Čekoslovakijos, kurie tik sis — "Cracks in the Kremlin 
1950 m. tegalėjo pasiekti Wall" (Plyšiai Kremliaus sie-
.vakarų Vokietiją. Inoje). 

Nauji Plymouth 
Business Coupe $1475. 

2 Door Sedan . . . $1603. 
A Door Sedan . . . $1665. 

Su tax'ais 

Nauja Chrysler Windsor 

Club Coupe . . . $2382. 

4 Door Sedan . . . $2404. 
Su tax'ais 

Turim visu firmų vartotu automobilių. Labai numažintomis kainomis. Lengvi išsimokeji-
mai. Tcisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudimams. 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Chicago 32, Illinois Tol. VIRGIUI A 7-1515 
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PROGOS - OPPORTLMTIES jįį^SLZ^PS^!^ 
Mokyklos reikmenų krautuve 

•'FOl NTAlN". Skersai gatvės nuo 
didelės mokyklos. Gerai einąs biz
nis įsigyvenęs G'azus K v kamb. 
«>I>a> aly. Prieinama nuoma, gera 
sutartis. Ideali vieta porai. Pa:..uo-
»:a n« hra/'.̂ 'M. nes apleidžia miestą, 

a;na, $2.750. 
IH14 LF.LANP AVE., 

SI nnyside 4-0iiUu. 

PARDUODAMA 
Maža krautuvių įrengimų 

uirbtuvė. Pilni i įrengta. 
Kreipkitės:— 

MOnroe 6-6998 ar 
CRavvford 7-9092 

MĖSOS PARDUOTUVE 
Pilnai jrengta: gerai įsigyvenęs bi?.-
Mstnis: nueinama nuoma, g*ra su
tartis. Puiki proga tinkamam as
meniui. Par.luoda nebrangiai, pilna 
kaina $1.750. 

82«>r» Cottage fJrove. 
HI.Hm 3-8204 arba 

TI (tanele 4-1185 

MACHINE SHOP 

FUR SHOP FOR SALE 
Well established with 

excellent trade equipped, 

Complete wlth fixturės. 
Living ųuai teis in rear. 

lllness forees sale. 

Phone Ovvner PR-6-8400 

VARIETY SHOP & 
DRY CI.EAN1NG STORE 

Gerai einas biznis, seniai jstpifrtaa. 
metus. Gyv. kam b. užpakaly. Priei
nama nuoma, gera sutartis. Puiki 
proga siuvėjui Nori skubiai parduo
ti, kaina $1.«M. 

8043 S. RACINE AYr.. 
STeuart 3-8850 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
— 

UKAUGAS" AGENCY 
t& E. Jacksoo Blvd 

Tel.: — \VEbster 9-3196 

HELP WANTED — VYRAI 

FITTERS 
L.YPERIENCHD OIVLY 

On Better dresses; sults coats; 
l!xoel!ent opp. good starti^ig salary 
A very good working foaditions. 

QUINTER( 
7X0 LAKK ST. OAK PARIt 

WK.\NDIN£ 
riearlrus Mnnufacturing Dlstriet 

I .a kai pelninga vieta. Pilnai jrengta. 
Ptiiki proga porai. Nuoma $40 su 
<n'iM TIUI į- »n»^tn vandeniu. Ge
ra sutartis. Oėl ligos vergiamas par
duoti n- branrT:ai. pilna kaina $1,100 

STe\vart 3-2096 

S P O T 1 E R S 
TOP'MKN 

NEEDKD AT ONCK 
FOR DRY CLKANING PLANT 

Good wages. Steady. 

UNIQŪE CLEANERS, 
2043 W. CHIOAGO AVE. 

SALDAINIU KRAUTUVĖ 
Mokyklai 
kamb. ir 
$50. gera 
*?a porai, 
duoda dėl 
čik $»>O0. 

reikmenys. Trys gražūs 
vonia užpakaly. Nuoma 

sutartis. Nepaprasta pro-
Pamatę įvertinsite. Par-
geros priežasties. Kaina 

2«|« W. Cortc*. ARml-
ia*e 1J-0729. 

Grosernč ir mčsos parduotuve. 
Gerai einąs biznil.4, seniai įsteigtas. 
Visi modernus įrengimai. Daug pre
kių. Nuoma $49. :? metų sutartis su 
%utu :tr- be. l'niki pro*ra porai. Kai-

. na $4.7ou. Nori skubiai parduoti 
d PI kitų interesu. Pamatę įvertinsi
te. Skambinkite savininku* 

HHunsuick 8-0279. 

VALYKLA IR SIUVYKLA 
C erai einąs biznis, skersai gatvės 
nuo Trane Co.. pilnai įrengtas. Gra
žūs gyvenami kamb. užpakaly. Nuo
ma $55. 2 m. sutartis. Puiki proga 
siuvėjui. Ideali vieta porai. įkainuo
ta nebrangiai nes dėl kitų interesą 
nori skubiai parduoti. 4045 South 
Kedzie, Vlrglnia 7-0455. 

HOT DOG TRAIIER 
Ptnlai įrengtas, kartu ir "steam 
table", šaldytuvas, ir t. t. Viskas 
puikiame stovyje. Geros pajamos 
porai. Pamate įvertinsite. Kaina tik
tai $400, nes nori skubiai pardrioti. 

4745 W. D1VERSEY. 
S|*aiilriing 2-0349. 

RESTORANS ir TAVERNA 
Gerai einąs biznis. Modernus įren
gimai, labai mažos išlaidos (ovcr-
head). Puiki proga porai. Pamate 
įvertinsite. Parduoda nebrangiai, 
vienas negali apselt, kaina $5.000. 

825 S. \YASHTENAW 
SAcramemo 2-9707 

__„___^_^__________mm^m^m___m^m 

A M O N E Y M A K E R 
l>rive in grill. Modern and fully 
equipped for short order <!̂  soft 
d rink service. lvxeellent busiuess 
n o * ' groing on. Fine location lovv 
overhead. Owner mušt sacrifice ac-
eount illneas. 

* Phone ovvner SH. 3-9352 

RESTORANAS — BARAS 
PUIKUS DIENINIS BIZNIS 

Vakarais ir sekmadieniais uždaras. 
Seniai įsteigtas. 

Nuolatine klijentūra. 
Skambinkite savininkui. 

SEeley 3-8663 

— 

m THE HAHDT WAY{ 
• 

OTTHICAtTONI 

BAIKITE SAVO KANČIAS 

arturitia, reumatizmo, skausmus, 
luiui.eng įtampa, kosėjimą s u 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios C jo iš kartos i karta. Sudėtis 
grynu; žolių, daugelis Ju yra re
tos /ir brangius. 

Z-G feOlilU ARBATA No. 17— 
($1.00 — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai lino* 
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STA.V1S Analgesis SALVE — 
$1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

STAMS 1MPROVED POOT 
SOAP. (Stanis pagerintas muilas 
kojoms). 

YA ST. gagatas ftoc Tai trys-į-
vleua kojų sveikatos trytmentas 
pagelbėti ir apsaugoti nuo jaut
riu, degančiij, pavargusių, suti
nusiu bei skaudai* m kojų. Su
minkština ir pasalina nuospau
das (t.y. "corns & calluses"). 

Z-G STANIS COMPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Cbieago 8, UI. Bept. D. 

Confeotkonery * Variety Store 
sti *'Fotmtain". 

Gražūs gyvenamieji kamb. užpaka
ly, įsigyvenus, gerai einąs biznis. 
Nuoma $61. gera sutartis. Apšildo
ma. Gera proga porai. Pamatę įver
tinsite. !>P! ligos nori skubiai par
duoti,* kaina $2.250. 2785 \V. Au
gusta Blwl. EVerglade 4-H922. 

B E A U T Y S H O P 
Fstablished 26 years Nice clientele. 
Well eųuipped. Rent $60. Steam 
heat. Mušt see to appreclate. Kxcel-
lent Northwest Side l^ocation. Sa
crifice $950. For Immediate sale 
due to lllness. Call ovvner for appt. 

IRving 8-3954 

KONCESIJA 
Vaisių ir daržovių koncesija dide-
lioje Super Mart'e. Jtidri vieta, biz
nis įsigyvenęs. Mažas investmentas, 
prieinama nuoma. Tinkamam asme
niui gera vieta. Proga porai. 

1559 Mihvaukee Ave. 
CApltal 7-9177. 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENftJUSIŲ 

IR V T\ IK K ODOS UOŲ 
Tis, kuiie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sedeti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenejuslos žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pasalinti 
tą niežėjimą ir skaudSjimą senų at
virų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
L.EGIJLO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežgjlmą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplysimą 
tarppirSčių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, perštamų ir 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c, 
$1.25 ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at> 
siuskite, money or-
1erl i — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St., Cicero 60, 111. 

Ieškote darbo? Skaitykite smul
kių skelbimų skyriuje darbo pa
siūlymus. 

HELP WAN'JED — VYRAI 

CHAINMAKERS 
SCARF LINK OR STRAIGHT LINK CHAINMAKERS 

FOR 1\Ą" BUOY CHAIN. 
Average Minimum Approximatelv, 

$2.50 PER HOUR 
Write, telegraph or telephone Collect! 

Attention G. T. Knott 

SEATTLE CHAIN & MFG. CO. 
6921 E. MARGINAL WAY, SEATTLE, WASHINGTON 

RANIER 3800 

MACHINE SHOP 
WORK 

• Milling Machines, 
• Grinders, 
• Drill Presses, 
• Hand Screvv Machines. 
• Bench and Floor 

assembling. 
• Tool Room. 
• Spray Painting. 

5V- days 

MR. DONIGER, Supt. 

Snow Manufacturing 
COMPANY 

435 EASTERN AVE. 
BELIAVOOD, ILL. 

HELP VVAN1ED — VYRAI HELP WANTED — MOTERYS 

Pavyzdys geriau p a t a i so, 
kaip barimas. — Voltaine. 

Ranka, kuri supa lopšį, val
do pasaulj. W. R. Wallace 

Sheet Metai Men 
Kxperienced ln blue print reading 
and layout work. Steady; Good 
uorking conditions; Many employee 
benefits. 

• GROl'P INS. 
• P D. VAC. 
• PU HOLIDAYS. 
Hours S a.m. to 4:30 p.m. 

MAGNAFLUX 
CORP. 

5900 NORTHWKST H\VY. 
(Foster ave. bus to the door) 

M A N 
Mechanically inclined 

To assist in service station 
Steady vvork. Good Pay 

Good vvorking conditions 

Apply 

8200 South Halsted 
MECHANIC & FRAME 

MAN — COMBINATION 
$2.50 per hour and up. Steady 

Good working conditions. 

Phone ESterbrook 8-0815 

CEMENT 
FINISHERS 

SEVERAL FOR STEADY 
SOUTH SUBURBAN 

WORK; MUŠT BE A-l 
UNION SCALE 

Call 

Blue Islatid 4675 
^ . P*A^D'AVIįtfUi 

PONTIACS 
LATR MODERN CONVERTIBI.RS 
mušt be sold in the next 30 days. 

SEE OUR PONTIACS 

LOEBER PONTIAC, INC 
1111 N. Clark S t 

SVVTTCHBOARD 
OPERATOR 
SMALL BOARD 

SOME TYPING AND F11JNG 

Also Young VVoman to take light 
dietation and assist bookkeeper. 

VVest Side location, 
SOUTH VVATER MARKET 

Phone for appt. 

CHesapeake 3-2233 

ATTENTION 
WOMEN 

FINE OPPORTUNITY 
FOR TOP PRODDCKRS 

IN DIIUî CT SKLiLilNG FIEL.D 

FIRST TIME OFFERED 
TO W0MEN 

NO CANVASSING 
Digniried lMeasant Work 

INTRODUCE 

NEW PRODUCT 
BY EKCO 

IMlUF.niATE FARNINGS 
ON ADVANCF 

COMMIS8ION BAS1S 

THE MOST LUCRATIVE 
COMMISSION OFFER 

EVER MADE TO WOMEN! 
CAR NEEDED 

ARdmore 1-8920 
CALL FOR APPT. 

'47 PONTIAC Convertable Coupe 
Pilnai Jrengtas. Parduoda privatus 
asmuo. Kreiptis prieš 6 v. v. 

a«01 \V. ft3rtl St. 
U \lhr«N.k 5-1711. 

^ 5 4 V U * G S 

PARDUODAMAS MAŽAI VAR
TOTAS DULKjIŲ SIURBLYS 

(vacuum cleaner). 
Tel. GlUyvehill 6-8328 

CHICAGO'S LARGEST 
MAKERS 

of 
FINE DRESSES 

and 
SUITS 

NEEDS EXPERIENCED 
DRAPERS and SORTERS 

Also Apprentices 
to 

Learn Dressmaking 
Paid Vacations, Health, 

Retirement Benefits 

EISENBERG 
ORIGINALS 

I 22 W. MADISON STREET 
GRAD1ATK ILLINOIS 
RKGISTERED NŪIMH 

(Registr. gailestingoms seselčms) 
YRA VIETA TUOJAU PAT 

Trys (:i) pamainos—40 vai. sav. 
i Alga ?225.00 su išlaikymu. 

Kreiptis: Mrs. T. H. Rernoudy, R.N. 
Administrator of Nurses, Oak Forest 
Institutions. Tel. Blue Island 2360 

Tel. WAterfall 8-4200 

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

— Lamennais 

DESIGNERS 
ARTHUR G. McKEE & COMPANY 

HAS OPENINGS AVAILABLE FOR MEN 
EXPERIENCED AS 
DESIGNERS 

STRUCTURAL — CONCRETE — PIPING 
PRESSURE VESSEL — ELECTRICAL 

ALSO 

CHECKERS 
A N D E L E C T R I C A L 

DRAFTSMEN 
Many Outstanding OPPORTUNTTIES for QUAUFIED MEN 

WITH A DESIRE TO DEVELOP AND ADVANCE 
Among Highest Rates In Industry. 

Permanent Employment With Continuoaly Expanding 
World-Wide Industry 

ANNUAL PROFIT-SHARING BONUS IN DECEMBER 
MOBERN OFFICES 

5 DĄYS — 45 HOUR WEEK — OVERTIME AFTER 40 HOURS 
FORMAL MERIT RATING PROGRAM 

OPPORTUNTnES FOR ADVANCEMENT 
We Are F^pecially Intereeted In Men Experienoed In 

BLAST FURNACE — STEEL MILLS — OIL REFINERIES 
Or Similar Heavy Contaruction Design 

EMPLOYMENT IS AVAILABLE AT EITHER OUR MAIN 
OFFICE IN CLEVELAND. OHIO OR OUR BRANCH OFFICE IN 

UNION, NEW JERSEY 
Allowance For Moving Expenses Will Be Made To Those Outside Of 

Worklng Areas. 

VVrite — Furnishing Complete Details As To Education, Background, 
Experience, Age, Salary Desired, Etc, to 

ARTHUR G. McKEE & COMPANY 
2300 CHESTER AVE. CLEVELAND 1, OHIO 

STENO. - TYPIST 
Must be capable of assuming 
responsibilty. Have some 
knowledge of steel purchas-
ing, expediting and records. 
5 day week. Pleasant vvorking 
conditions. Apply at 

2645 East 75th St. 
Room 203 

Or Phone BAypert 1-2800 for 
appointment 

STENOGRAPHER 
ASSIST IN EDITOR'S OFFICE; 

heating an ventilating buslness pa-
per; convenient location; 5 day 
week; opportvmity in editorial work. 

Phone Mr. Peterson, 
STate 2-6916 

VYRAI IR MOTERJYS 

INSURANCE AGENTS 
Both MEN and WOMEN 
To work for an aigency 

Old established life Insurance com-
pany offers excellent opportunity 
for people wlth sales abllity. High
est commisslons. 

For intervievv call: — 

AMbassador 2-7457 

BUSINESS SERVICE 

GERIAUSIAI PASTATYTI 

NAUJI NAMAI 
4 H kambario, ištisas rūsys 

% Aliejaus šildymas 

FHA ir GI paskolos parūpinamos 
ŠIAURĖJE NUO FIFTH AVE. ANT 

DALIAS ST. IR KING ST. 
3 BLOKAI NUO MOKYKLOS 

Atdara apžiūrėjimui 
Kasdien 

MAX DUB0IS ir ŠONUS 
— STATYTOJAI — 

Telefonas GARY 2-2404 

HELP VVANTED — MOTERYS REIKALINGAS BUTAS 

TYPIST • I 
GENERAL OFFICE WORK 

Modern air conditioned office. 
Near VVest side. 

5 day week. 
Phone 

SEeley 8-1818 

TYPIST 
FOR GENERAL OFFICE WORK 
Must be able to take dietation. 

Beginner acceptable. 
Small air conditioned office. 

Hospitalization, vacation witb pay. 
Apply at 

STANDARD STEEL 
dc WIRE CORP. 

1900 NORTH SOUTHPORT AVE. 

ACCOUNTS 
RECEIVABLE 

Follow up clerk. Typing essen-
tial. A pleasant position in loop 
office. Good salary and chance 

for additional responsibilities 
when ąualified. 

Phone MR. HENRY 

VVEBSTER 9-6336 

TRIJŲ ASMENŲ ŠEIMAI 
(tvarkirrgėm, patikimėm žmonžm) 
reikia buto su 2 mieg. kamb. su 
apšildymu. Pageidauja geroj apy
linkėje pietų daly. Turi geras re
komendacijas Ii darbovietės, nuo 
gydytojo, ministerio bei dabartinio 
savininko. Skambinkite HU. 3-9273 

Katalikiška šeima iš 3 suaugusių 
skubiai jleško 4 kamb. noapstatyto. 
neapšildomo buto pietvakarių ar 
vakarų daly, pirmame ar antramf 
aukšte, su vonia. Dirba vienoj fir
moj 25 m. Bus nuomininkai kokių 
jūs norėjote. Skambinkite MI-2-3072 

Katalikiška šeima dviejų asmenų— 
Veteranas su motina skubiai jleš
ko 4-5 kamb. neapstatyto, neapšil
domo ar namo pietvakarių dalyje. 
Patys dekoruos. Geriausios reko
mendacijos. Skambinkite FA-4-0624 

COLLECTION 
CORRESPONDENT 

Verčiami persikelti. Atsakingai šei
mai, I dirbantieji, jieško neapstaty
to, neapšildomo buto, geroj apylin
kėj, arti katalikiškos mokyklos. 
Nuomos mokės iki $45. Patys de
koruos. 9 metai šioj vietoje. Skam
binkite Šiokiadieniais TAyior 9-44«4 
po 5 v. v. visą diena sekmad.. 

NAMŲ SAVININKAI - LABAI SKU
BU. Atsakinga pora su 2 mažom mer
gytėm reikalinga 3-5 kambarių be baldų 
su apšildymu arba be jo apartmento. 
Mergytės serga del potvynių ir drėgmės 
gyvenant rūsyje. Bus idealūs nuominin
kai. Geros rekomendacijos. Prašome te-
lefonuoti KEdzie 3-7603. 

N AM V SAV IM N KAI! 
Č"ia yra labai skubu 

Atsakinga šeima iš 5 suaugusių. S 
tarnauja, skubiai reikalinga 5-6 
kamb., be baldų apartmento jei ga
lima nuo Rugp. 1 d. Pageidautų 
pietrytinėje dalyje j pietus nuo 75th 
St. Geriausios rekomendacijos. Pra
šau telefonuoti ESsex 5-0305. 

Savininkai dėmesio! Dirbančiai po-
. rai tuojau reikia 3—4 kambarių 

Dispo&ition Shojuld be of interest neapstatyto buto su apšildymu piet-

ąuaiify as a good typist and mendacljos. Skambinkite kiekvieną 
nave had some experience. dieną. HTUtop 5-5545. 

LOOP OFFICE. 
GOOD SALARY. 

Phone MR. HENRY 

VVEBSTER 9-6336 

S E C R E T A R Y 
(Up to 30 yra.) 

TO CONTROLLER. 
General office overlooking lake. 
Publishing co. Variety. Must likę 
figures. opportunity for neat A-l 
giri. Call: — 

Savininkai, štai idealūs nuominin
kai! Vyresnio amž. porai, abu dir
bantieji, reikia 4-5 kamb. buto su 
apšildymu, pietų ar pietryčių daly. 
Nuoma gali būti iki |8G. Dabarti
nėj vieto gyv. IS m. šiokiadieniais 
skambinkite PUllman 5-4400. ext. 
372 9 iki 5 vai.; po 9 v.v. ar sek-

1 madieniais PUllman 5-3155. 

i Savininkai, dėmesio! Atsakingai po-
' rai su 5 m. dukrele kuogreičiausiai 
į reikia *• ar 5 kamb. buto. be bal

dų; vakarų ar šiaurvakarių daly ar
ti katalikiškos mokyklos. Geros re-

| komendaciįos. Skambinkite: — 
COrnelius 7-4094. 

VVHitehall 4-1880. for »PP* Z 

STENOGRAPHER 
Must have general office and short-
hand experience. Transcription must 
be done neatly. VVonderful chance 
for ambitious giri to vvork her 
way up. 

COLUMBfA R1BRON CARRON 
CORPORATION 

902 S. U'abash HA 7-5606 

VVAITRESS 
(PADAVRJA) 

Nuolatinis darbas: geros darbo są
lygos; valgis; geras pradinis atlygi
nimas. 

DE LUXE RESTAURANT 
2406 W. CHICAGO AVE. 

SECRETARY 
UP TO 40 YEARS 

SMALL ONE GTRL OFFICE 
GENERAL OFFICE VVORK 
$70 PER WEEK SALARY 

SOUTH END OF LOOP 

HArrison 7-7008 

SHORT ORDER COOK 
(VIRĖJA) 

Dirbti naktimis; nuolatinis darbas; 
geros darbo sąlygos; geras pradinis 
atlyginimas; valgis. 

UTTLE VTLLAGE 
2401 S. PULASKI RD. 

PRANEŠIMAM 

ISNTJOifOJAMA 

I Išnuomojamas KAMBARYS prie 
i vieno žmogaus, gyventi kartu 4 
j kambarių bute. Matvti galima vi

suomet. 4606 S. PAULINA ST. 
(2-as aukštas iš priekio) 

REAL ESTATE 

VA aukštų mūr. namas 
Savininkas parduoda 1 % aukštų 
mūr. namą — 6 kamb., 1 % vonios. 
Modernus. Vienas miegamasis apa
čioje, 2 viršuje, spintelės virtuvėje, 
gražus kiemas, 40'x300\ St. Christi-
na parap. Arti krautuvės — 3330 
W. 110 St. Gera transportacija. 

CEdarcrest 3-8572. 

Ideali vieta dideliai šeimai su vaikais. 4 
miegamųjų rezidencija: puiki ištisai: ve
randa su sieteliais; ¥2 akerio žemės, vais
medžiai: gražaus pavėsio vieta, moder
nioje apylinkėje ir puikus susisiekimas už 
$23,000. Matykite, rašykite ar patelefo
nuokite Francis Coleman, YV'ayne, 111. 
Tel. St. Charles 4008 J 2 

SAVININKAS parduoda apstatytą 
(furnished) vasarnamj. 4 miegami 
karnb. Sietais aptverta veranda 
(porch). Vaizdas j ežerą. Aliejinis 
pečius, židinys. Arti maudynės, krau
tuvių ir "country" klubo. Gera 
transportacija. Tuoj galima užimti. 
Kaina 12.500. 2302 Fox Dale 
Drive, Longbeach. CEn.6-8441 arba 
MIchigan City 8-8019. 

_ 

THE STORY OF 
U T H U A N I A 

— P a r a š ė — 

Thomas G. Chase 
Trumpas, tikslus ir jdomus ap
rašymas lietuvių tautos istorinių 
laimfijimų per paskutini tūkstan
ti metų. Slai knygai jvadą yra 
parašęs rarsus laikraštininkas is
torikas WllHam Henry Camber-
lin. JI taikoma angliškai skaitan
čiai visuomenei. 

PUIKI DOVANA 
AMERIKIEČIAMS 

Jų mokykloms ir knygynams, pa
skleidimui tikslių i n f ormacljų 
api' Lietuvą svetimųjų tarpe. 

392 pusi. kaina $3.50 
Užsakymu." su pinigais siųskite: 

D R A U G A S 
2884 8. Oakiey Ave. 

Chloago S, IHtnofe 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

I š v y k s t a n t s a v i n i n k a n \ s 
t u o j a u p a r d u o d a m a s 

3528 A R C H E R A V E . 
Dviejų aukštų mūr. namas su 
baldais. Pirmame aukšte 2 butai, 
2 ir 3 kamb., antrame aukšte 6 
kamb. butas. Namas šiltu vande
niu šildomas, stokeris. Neša ge
ras pajamas. VISUS 3 BUTUS 
GALIMA TUOJAU UŽIMTI. Kai
na $13,500. 

1 

J. KUTRA, ReaJty 
2405 W. 51ST ST. 

PRospect 6-7238 

Savininkas parduoda 6 kamb. De 
Luxe mūrinj namą. Koklinių ply
telių vonia, "powder room", 8 rū-
binSs (elosets). Židinys, spintelės 
virtuv5je, "recreation room", pilnas 
rūsys, gražus kiemas, puikiai apso
dintas, kampinis sklypas, arti baž
nyčios ir mokyklos, gera transpor
tacija. 76th prie Hoyne. Galima pa
matyti tiktai susitarus. TRJ. 4-1306 

ALStP 
118TH & CICERO 

LOT 110x250. 
LEASE OR SELL 

Must sell; Reasonably priced 
by owner. 

Lincoln 9-9076 

file:///VEbster
file:///YASHTENAW
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MŪSŲ KOLONIJOSE 
• 

Piknikas Tevy Marijonu i piliečius taupmenas laikyti 
Seminarijoj 

HiiiMlak, Iii. s j sekmadie 
nį liepos 22 d., Tėvų Mari
jonų ūkyje, šalia seminari
jos, Hinsdale, 111., įvyks me
tinis seminarijos piknikas. 
Piknikininkų patogumui 11 
vai. seminarijos koplyčioj 
bus atnašaujamos šv. Mi
šios, per kurias bu s meldžia 
masi už visus Tėvų Marijo
nų rėmėjus ir piretelius, gy
vus ir mirusius. 

Taip jau Dievulis žmogų 
sukūrė, kad čia, žemėje, jam 
greitai Lusibosta vis tie pa
tys, ir tie patys vaizdai. 
Kaimiečiui nusibosta ramus 
kaimo gyvenimas ir jis ilgi
si didmiesčio triukšmo; mies 
čioniui įgrįsta įprastas kas-
dienins didmiesčio triukš
mas, ir jis ilgisi kaimo ra
mumo. Kur gi geriau Chi-
cagos didmiesčio lietuvis ka 
talikas gali sekmadienį pra
leisti, kaip kaime ramiame 
Tėvų Marijonų ūkyje, sode, 

taupymo bendrovėse. 
Midland Savings and Loan 

Association sekretorius Au
gustas Saldukas šiai įstai
gai vadovauja jau 22 metus. 

A. B. 

G o 1 f C l u b a i loš te je , — 
123rd Street ir Bell Road, 
Lemont, UI. žaidynėse ga
lės dalyvauti visi lietuviai 
golfo žaidėjai. Moterims ir 

Plienas vagonams 
National Production Au-

thority skelbia, kad per tris 
mėnesius, iki rugsėjo 30-tos,' • 
JAV bus pastatyta 26,000 

Kilniausia žemes da lykas y r a 
tobula moteris. J. R. Lowell 

šv. Vardo dr-jos nariams 
Cicero, liti. — šv. Vardą 

darugijos nariams esame iš
siuntę laiškus su Tėvų Ma
rijonų Statybos fondo rėmi
mo knygutėmis. Platindami 
Tėvų Marijonų Statybos fon 
do knygeles, taip pat ir Šv. 
vardo draugija turės iš to 
naudos. 

Kas gavote Tėvų Marijo
nų Statybos fondo knygeles, 
malonėkite grąžinti tų kny-
geįįų šakneles (stubs) Pra
nui Zakarauskui, 1801 So. 
50th Ave., arba Juozui Mo-
zeriui, 1603 So. 50th Ave. 

žiūrovams bus organizuota prekinių vagonų ir 2.500 ku 
speciali programa, o po žaislinių ( tarak cars). 
dynių visiems dalyviams 
bus paruošta vakarienė. 
Golfo Dienos organizacinis 
komitetas kviečia visus lie
tuvius atsilankyti į šią gra
žioje gamtoje ruošiamą pra 
mogą. 

Lietuvių Golfo Dienai už
siregistruoti galima pas I i -
thuanian Chamber of Com-
merce direktorius ir Golfo 
Dienos Komiteto Pirminin
ką John J. Kazanauską, 
2202 W. Cermak Road, tele
fonas VIrginia 7-7747. 

Vyčiai, stniorai, visi 
į talką 

Lietuvos Vyčių seniorų 
Jei kas norėtų gauti naujų j kuopos valdyba, nenorėda-
knygelių — tesikreipia pas : ma narių gaišinti nepapras-
anksčiau minėtus asmenis, tu susirinkimu didžiojo kar-

Paremkime Tėvų Marijo-1 navalo reikalui, nutarė per 
ir daržucse. Čia jam ne tik I nų statybą platindami ir dienraštį "Draugą" v i s u s 

čiui, kun. klebonams ir jų vika
rams už paraginimą ir dalyvavi
mą, Liet. radijo valandėles vedė
jams už garsinimus, d a r b in in-
kams-ems už nenuilstantį talkinin 
kavimą, geraširdžiams mūsų prie 
teliams ir visuomenei už atsilan
kymą ir paramą, pagaliaus, vi
siems i r visoms kas tik vienokiu 
ar kitokiu būdu parodė savo pa
lankumą ir meilę mūsų lietuviš
kai kultūrinei įstaigai. 

Visus jūsų labdaringus darbus 
ir aukas pavėsime Aukščiausiojo 
gl6oai, i š Kurio teplaukia jums 
gausių malonių ir palaimos atly
ginimas. Gilią padėką reiškian
čios, Šv. Pranciškaus Seserys ir 
motina M. Loyola. 

JAKE H O M E 
AHANCYCAPTON 

rrooAY 

t 

kūnui, bet ir sielai gera, nes 
ši, Dievo garbei pašvęsta 
vieta tam tikru Atžvilgiu 
Jam priklauso. Be Jo, ir ki
tų geraširdžių katalikų kaip 
Jis pats, Tėvai Marijonai 
nepajėgtų jos išlaikyti. 

Tėvų Marijonų seminari
ja ir ūkis stovi kertėje rou-
te 83 ir 63-čios gatvės. Visi 
labai maloniai kviečiami ir 
laukiami. 

parduodami knygeles. 
Komisija 

Lituanistikos įvedimas į 
anglišką mokyklą 

Brooklynas, N. Y. Apreiš
kimo parapijos mokykloje 
liepos 22 d. 12 vai., tuojau 
po pamaldų, šaukiamas New 
Yorko ir Brooklyno mokyk
las lankančių lietuvių moki
nių tėvu susirinkimas. 

Susirinkime bus pranešta 
apie galimybes turėti litu
anistikos pamokas greta ki-

Autobusy tvarkraštis į T.T. 
Marijonu pikinką 

Autobusai važiuos j Tėvų tų dėstomųjų dalykų ir bus 
Marijonų p i k n i k ą , kuris nuspręsta, kurią mokyklą 
įvyks šj sekmadienį, liepos \ patogiau visiems lietuviams 
22 d. Seminarijos ūkyje,! pasirinkti. 
Hinsdale, Illinois. Kviečiami dalyvauti visi 

Cicero: kreiptis prie V. tėvai, kuriems tikrai rūpi 
Mozerienės, 1603 50th ave., 
arpą prie kuopos naryj. 

18th St. Kolonija kreiptis: 
urie Pr. Vaitkaitės, 1626 S. 
Ruble St. 

Šv. Jurgio: busas stovės 
11:30 vai. prie bažnyčios; 
kreiptis prie Jankauskaitės 
arba Matuliokienės, 3239 S. 
Lithuanica Ave. 
Marųuette Park busas bus 
prie bažnyčios 1 vai.; kreip 

savųjų vaikų ateitis. Asme-

pakviesti į didžiąją darbi 
ninku talką karnavalo pasi
sekimui užtikrinti. 

Kiekvienas narys, ir narė 
prašomi bent vieną vakarą 
pasišvęsti darbui karnavale. 
Atsilankę į karnavalą užsi 
registruokite pas komsijos 
narį Joną Kass arba apskri
ties pirmininką S. Kane, ku
rių žinioje bus visi karnava
lo darbai. Kaip praeityje, 
taip ir dabar pasirodykime 
tikrais vyčiais. 

Kiekvienas p a sidarbavęs 
karnavale bus įtrauktas į 
kuopos metines narių veik
los knygą. 

Ignas Sakalas, pirm. 

STASfi PETRAUSKIENE 
po pirmu vyru Pelcckiene 

(Vizgirdaitė) 
Gyv. 5645 So. Union Ave. 
Mirė liepos 18 d., 1951, 2 

vai. ryte, sulaukus 75 m. am. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Šiau

lių apskr., šiaukenų parapijos, 
P'apleštaki.ų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 7 men. 
Atvykusi iš Oldenburg (Vo-
kiet.), Unternberg stovyklos. 

Pasiliko dideliame nuliūdi
me: vyras Stasys; duktė An
tanina Kleveniene (Kanado
j e ) ; trys anjlkai, proanūkas; 
brolis Feliksas ir brolienė Pet
ronėlė Vizgirdai ir jų šeima: 
sesers duktė Aleksandra Gin-
kienė ir jos šeima; g i m i m e 
čiai: Boleslovas Račkauskas 
ir jo šeima ir kiti gimines. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phillins koDlyė., 3307 So. 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
liepos 21 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies sielą.. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Anū
kai, Brolis ir kiti gimines. 

la idotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

G f i L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE 16 GUŽAUSKŲ 

3901 S. Wentworfch Ave. 
Beverly Kilis Florai Co> 

STewart 3-2454 
HUdKon 2-2224 

PAJIEŠKOJIMAS 
P a j i e š k o m a s B A B E L I S , k i lęs ik 
Aluntos valsč. Padvarnių-Padvar-
nelių kaimo. 

Žinantieji apie j] arba jis pats, 
prašomas pranešti savo adresą: 

JUOZUI 2IČKUI, 
6955 So Maplevvood Ave. 

Chicago 29, 111. 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVES 
VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUV& 

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

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

M0NUMENT W0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

3938 W. 111TH STREET Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Šv. Kazimiero kapinių vartų 

**JM 
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PADĖKA 
Pittsburgh, Pa. Liepos 4 d. 

nuo pat ryto pasirodę tamsus de-

tis prie Dubinskienes, Mic- į 1 * ? 0 8 . 2 0 £ saukiamas U -
kienės, 6957 So. Campbell \ ̂ u a n i a n Chamber of Com-
Ave, Vaišnorienės, 7206 S. 1 merc* P i r e k t o r V± T a r / ^ 
Mozart Str. posėdis, kuriame bu s aptarta 

Aušros Vartų: k r e i p tis 
prie Aitutiei.ės, 2203 W. 
Cermak Road. 

Brighton Park: kreiptis 
prie Skrabutienes, 2439 W. 
45th Place. 

nišfcai p a k v i e t i m a i n e b u s , beseliai ir lietučio lašai nedrąsiai 
s i u n t i n ė j a m i . | anone»^vilioja ^r t ra^c inę l i e t . 

_ _ J . . . , . Dieną, š v . P r a n c i š k a u s Seselių so 

Tėvų susrinkimo įgalioti: | d u o s e D i e n o s m e t u t a i p g i t n e s i . 
K. Budraitiene j }iauJanti k o ^ ; * K ffulutė8 i r 

! lietučio nesuteikė atvykus ems pa 
V . K l i n a v i c i u s , lankių sąlygų šiame piknike tin-

M. S e n k u s karnai pasilinksminti. Visvien, ku 
rie nepabūgę oro nepatogumo at
vyko, be galo nuoširdžiai parėmė 
Seselių pastangas ir reikalus. Vie 
ni stiprinosi skaniais valgiais ir 
gėrimais prie gausaus bufeto, ki
tus traukė laimės šuliniai su įvai 
riais rankdarbiais ir dovanomis. 
Nors ir iš negausias publikos, šio 
pįkniko pasekmėmis mums tenka 
pasidžiaugti. 

Šv. Pranciškaus Seserys šiuomi 
reiškia didį dėkingumo jausmą vi 
šiems bent kokiu būdu prisidėju
siems: gerb. kapelionui kun. J. 
Skripkui, Pitts. Rėmėjų Apskri-

Sutaupysite ant visų dalyku pirkdami pas 
SHĖRMAN'S, Inc. 

INDIVIDUALIOS MADOS VYRAMS 
4648 South Ashland Avenue 

Vyraujanti krautuve vyrjuaą pieti
nėje Čikagos dalyje yra apsirūpinu
si naujausios mados rūbais prieš 
kainu pakilimą. 

• KOSTIUMAI • KELNES 
• MARŠKINIAI • ŠVARKAI 

• PIŽAMOS 
ir kiti reikmenys vyrams 

DUODAME KREDITAN, BE ATSKIRO PRIM0KEJIM0. 
— 

Krautuvė atdara Pirmad. ir Ketvirtad. vakarais iki 10 valandos. 

, 

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

HK12 S0. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEH1LL 6-0142 

1410 S0. 50TH AVE., CICERO, ILL. 
Telefonas TOYVNHALL 8-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

• • I — mtmm 

SENIAUSIOS I R MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ ĮSTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

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

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

i JOHN F. EUDEIK1S 
RADIO PROGRAMOS 

iš stoties WGES (1390 k ) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 0:15 iki 9:30 vaL ryto. 

Ruošiasi Lietuviu Golfo 
Dienai 

C h i c a g o , 111. P e n k t a d i e n į , 

Lietuvių Golfo Dienos pro
grama. Golfo ž a i d y n e s 
įvyks rugp. 22 d. Gleneagle 

Taupymo Sąskaitos . 
Lietuviu Bendrovėse 

Chicago, UI. Midland Sa
vings and Loan Association, 
4030 Archer Ave., šiomis 
dienomis sudarytas metinis 
balansas parodo, kad tos 
bendroves taupymo indėlių 
suma per pereitus apyskai-
tinius metus užaugo dau
giau kaip 60' procentų. Tai 
didžiausias indėlių prieaug
lis bendrovės istorijoje. Taup 
menoms augti daug padėjo 
pereitais m e t a i s valdžios 
priimtas įstatymas, padidi
nantis taupymo bendrovėse 
padėtų atskirų indėlių drau
dimą iki 10,000 dolerių su
mai. Be to, į taupymo bend 
rovės pinigus patraukia ir 
jų mokami augštesni divi
dendai nei bankuose. Ban
kai, paprastai, už taupymo 
indėlius moka tik 1 arba VA 
procento, tuo tarpu taupy
mo bendrovės moka iki 3 
procentų. Valdžios garan
tuota© indėlių saugumas ir 
augštesni procentai skatina 

Vienerių Metu ir Dvidešimtdviejų Metu 
Mirties Sukaktuves 

v 

pastu/i 
shid 

MA 
A. A. JUOZAPAS NORVILAS ir 

A. A. JONAS JOKŪBAITIS 
Jau sukako vieneri metai, kai negailestinga mirtis atsky

rė iš mūsų tarpo mylimą vyrą Juozapą, kurio netekau lie
pos 19 d., 1950. Gimę® Lietuvoje; kilęs iš Kretingos apskr., 
Kartenos parap., šmigždžių kaimo. 

Nors laikas tęsiasi, bet mes niekados negalėsime užmirš
ti a. a. Juozapo Norvilo© ir a. a. Jono Jokūbaičio. Lai gailes
tingas Dievas suteikia jiems amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jų liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, už
prašėme penkiarias gedulingas Šv. Mišias: 6:30, 7:00; ir 8 
vai. ryto (3-jas Šv. Mišias, su egzekvijomis), liepos 21 d. 
1951, Gimimo Panelės Švene. parapijos bažnyčioje. 

Kviečiu visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu pasimelsti už a. a. Juo
zapo Norvįlos ir a.a. Jono Jakubaičio sielas. Po pamaldų kvie
čiu į namus šiuo adresu: 6554 S. Campbell Ave., Tel. PRos-
pect 6-0162. 

Nuliūdę: žmona Ona, dvi seserys: Sesuo M. Antanina, 
Kazimieriete, Sesuo M. Angelika, Praneiškietė, Broliene Ona 
Norviliene, brolio vaikai Eugenia Kay, Alfred ir Walter Nor
vilai ir jų šeimos. 

Jot. M. Moz*m, Strttięrr 

APSAUGĄ . . . kiekvieno taupymo sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000. lią apdraudą tei
kia valdžios agentūra. 

PELNĄ... kas šeši mėnesiai mokame aukšta, 
dividendo, ant kiekvieno padėto dolerio. 

PATOGUMĄ . . . mūsų raštine randasi 
ąridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. FOfV 
sonatas kalba lietuviškai. ^*sij0ŠmŠ ' 

A N D LOAN ASSOCIATIOf l f 

3236 $k Halsled Street 
Phone- CAlyfnot S~< 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West l l l th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

KP*: 

UODĖSJO VALANDOJ 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DI*£*rOtfAf 

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

koplyčią arčiau lūsų namu. 

mmm—Ętm—mmmmm TZĮZ *. 

Taupymas yra turtingumo šaltinis 
mmmmmmmmmmmmmmmammammmmmmmmmmmamm 

Pradek taupyti tuojau . . . Mes mokam 
aukštus dividendus. 

Mūsų bendroves laikomi pinigai Federalinis 
valdžios apdrausti iki 10,000 dolerių. 

Midland Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

4038 Archer Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

— 
J? 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ 

Ainbulan.su patarnavi
mas y r a teikiamas 
dieną i r naktį. Hei-
k a i e , šaukite 
mus. 

Mfes tur im* koplyčias 
visose ChJcagos i r 
KoseJaiulo taiyse ir 
tuojau | > a * M r -
naujama. 

LACHAVVICZ IR ŠONUS 
3314 W. 23rd PLACE Tel. VIrgiola 7-6672 
10756 S. MICH1GAN AVE. PUUman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 W. 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymjftc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
8354 S. HALSTED STREET 710 W. 18tto «TREET 

Telephone: .YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. P i l i ų * * 5-9661 

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

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

JULIUS MULEVIČIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

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

0 
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IS ARTI IR TOU 
VALSTYBE! l -

i mus 
X Prof. V. Biržiška, il

gesnį laiką gyvenę9 River-
side, III, dabar persikėle į 
pastovią vietą 949 West 
59th St., Chicago 21, UI. 

X Laura Yucius, Chica
gos vyčių veikėja, gimtadie
nio proga buvo jaunimo pa
gerbta jos namuose 1731 N. 
Albany Ave. 

X1'Generaline repeticija'', 
lietuviškos filmos, sukimas 
pastaromis dienomis susto
jo susirgus Brunui Vešotai, 
filmos rezisoriui. 

X Vienas ChicagOs lietu
vis praneša, kad ''Amerikos 
Balsas" Chicagoj yra labai 
gerai girdimas 11 vai. vaka
ro. Jis kelis kartus bandė 
ir visuomet viską girdėjo. 

X Chicagos lietuviu pa
rapijų bažnyčiose rugpjūčio 
mėnesį bus padaryta specia
li rinkliava Aukos per 
Balfą bus pasiųstos pasili
kusiems Vokietijoj lietu
viams šelpti. 

X Moteris žada atlyginti 
tai, kuri grąžins rankinį 
laikrodėlį, liepos 16 d. palik
tą šv. Kazimiero kapinių 
išeinamo joj. Radėja gali te
lefonu pranešti Frank Slė
niui, CEdercrest 3-6905. 

X Tėvų Marijonų Staty
bos Komisija jau pradėjo 
vykdyti planą pasisekimui' 
koncerto, kuris'įvyks spalio! 
7 d. Chicago Opera House. 
Tai bus pirmutine didžioji j 
rudens Dainų švente Chi- j 
cagoj. 

X Kazimieras Baltrimas, 
1049 West 59th St. "Drau-i 
sron redakcijai paaukojo! 
Švento Rašto tris tomus 
(I-jį, II-jį ir VI-jį), kurį j 
yra išvertės ir savo komen
tarus pridėięs ark. Juoza
pas Skvireckas, Kauno met
ropolitas. Geradariui redak-1 
ei j a nuoširdžiai dėkoja. 

X Lietuvos Vyčių didyste j 
karnavalas Brighton Parke j 
(prie Archer ir California 
gatvių) prasideda šį vaka
rą. Veiks įvairios karuseles, 
visokie būdai laimėti gerų 
dalykų ir įvairios pramogos 
vaikams ir augusiems. Visas 
pelnas skiriamas Vyčių Na
mo Fondui. 

X Jurgis Stankevičius ir 
Olga Vyšniauskaite, tremti
niai Chicagoj, visai netikė
tai pateko į anglų spaudą,. 
Apskrities rastinėj išsiėmę 
leidimą santuokai išeidami 
iš rūmų dokumentą pametė. 
Išduodant antrą leidimą, 
spaudos atstovo buvo nufo
tografuoti ari apskrities 
sekretorium (klerku) Ri-
chard J. Daley ir nuotrauka 
įdėta į Chicago Sun-Times. 

X M. Varkaliene iš Los į 
Angeles, Calif., po atostogų 
Chicagoj jau praeitą savaitę 
buvo pasiruošus grįžti na
mo. Tačiau jai buvo praneš
ta, kad dėl potvynio Mis-
pouri ir Kansas valstybėse 
sulaikyti visi tiesioginiai 
tarpe Chicagos ir Los An
geles traukiniai. Tad ir šian
die dar tebevieši Chicagoj ir Į 
laukia iš geležinkelio kom
panijos pranešimo, kada ga
lės i'važiuoti. Iš Chicagos į 
Kaliforniją ir iš Kaliforni
jos į Chicagą galima buvo j 
važiuo'i tiktai aplinkiniu 
keliu. 

KANSAS NAMAI APSEMTI POTVYNIO 

— Kun. Kacevičius, Ame- | 
rikoj augęs ir mokslus iš
ėjęs kunigas, šv. Kazimiero 
parapijos Providence, R. L, 
vikaras, savo pamoksluose 
dažnai primena žmonėms Lie 
tuvos kančias ir ragina vi
sus dėtis prie bendrų pas
tangų Lietuvai išlaisvinti. 
Kun. J. Vaitekūnas, parapi
jos klebonas, taip pat yra 
žymus lietuvių veikėjas ir 
i i Vyčių organizacijos rė
mėjas. 

— Brooklyno k o m unistir 
užplanuotas piknikas 40 
metų dienraščio sukakčiai 
atžymėti n e p a vyko. Prie 
parko vartų buvo paradinėj 
uniformoj patsai Lietuvos 
tarybinis politrukas, kuris 
kiekvieną kvietė važiuoti į 
"tarybinę nepriklausomą te 
vyne". Daugelis ne tik atsi
sakinėjo nuo siūlomo "ro
jaus", bet nukrypo ir nuo 
pikniko. 

— Vytautas Savickas, pla 
čiai žinomas sportininkas, 
ateinantį rudenį gris į Bos
tono kolegiją, kaipo futbolo 
stipendininkas. A t o s t ogų 
metu jis dirba vienoj gele
žinkelio firmoj. 

— Berta Ciocys, Lietuvos 
Vyčių centro valdybos narė, 
iš Providence, R. L, turi at-
sakomingą darbą vienoj iš 
departmentinių k r a u tuvių 
Bostone. Ji planuoja deko
racijas ir nustato baldus 
puošniose r e z i d e n cijose. 
Angliškai vadinas "interior 
decorator". 

— Kun. Abračinskas pa
skelbė, kad viena bostonie-
tė Nukryžiuotojo Jėzaus se
selių kongregacijos stato
mai prieglaudai paskyrusi 
$5,000. Geradarė prašo jos 
pavardės neskelbti spaudo
je. 

— Jonas Uznis, namų sta
tybos rangovas Detroite, 
Mich., su žmona Evelyn 
atostogas praleido ant van
dens pasistatytoj 35 pėdų 
ilgumo jachtoj Evelyn U. 

— ŠŠ Petro ir Pov. parap. 
pomestade, Pa., jubilėjinis 
piknikas bus liepos 29 d. 
Lietuvių ūkyje, Willock, Pa. 

k^irtadiens. liepos 19. 1951 
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CHICAGOJE 
Nušautas turtingas 

fabrikantas 
Prie 1500 N. Hooker St. 

nušautas Charles Crane, Tho 
mas Paper Stock Co. direk
torius, kuris, sakoma, gau
davęs algos po $500 į sar 
vaite. 

Antrojo pasaulinio karo 
metu ši firma, sakoma, bu
vo didžiausia kainų kontro
lės įstatymo laužytoja, be 
to, iki šiol nesumokėjus 
$1,267,512 federalinių mokės 
čių, už tai Crane ir firmos 
dalininko Sandroff byla fe-
deraliniam teisme dar nėra 
baigta. Spėliojama, kad jis 
galėjo būti vienas stambių 
šulų juodojoj biržoj ir atėjo 
laikas juo nusikratyti. 

Įdomu, kad prieš porą me
tų panašiai buvo nušautas 
Nathan Gumbin, milionie-
rius, popieriaus ir kartono 
firmos savininkas. 

Žmogžudžiai kaip anuo
met, taip ir dabar pabėgo. 

Netoli Florence, Kan ūk-ninkų namai paliesti potvynio. Kansas ir Missouri potvyniai tūkstančius žmonių paliko be pastogės ir bilioną 
dolerių nuostolių padare. Tai nuostolingiausias potvynis JAV istori joje. * (INS) 

IHD. BRITANIJOJ 
— Londono lietuvių baž

nyčiai puošti aukos nesiliau 
ja plaukusios. Aukoja ir ar
ti ir toliau gyvenantieji. 

— Kun. Gutauskas s a v o 
kalboje birželio baisiųjų die 
nų minėjime Dalkeithe pa
reiškę ,kad lietuviai gyven
tieji laisvėje turi būti tikra 
d r u s k a būsimai Lietuvai. 
Molio Motiejų neturėtų būt 
mūsų tarpe. 

ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS I A M * IŠ v e m t o 
Depntati) posėdis 

Vilniuje buvo susirinkę 
naujai "išrinktieji' (fakti-
nai kompartijos iš anksto 
paskirtieji) Lietuvos TSR 
Augščiausios Tarybos depu
tatai. 

Sesiją atidaręs vienas se 
niausiu deputatų, prof. J. 
Kriščiūnas, žmogelis turbūt 

— Juozas Darnusis, visuo-, niekad savo amžiuje nebus 
meninkas ir kultūrininkas, 
ir Monika Atkočiūnaitė Lon 
done sukūrė gražią lietuviš
ką šeimą. 

— Marija Ivanauskiene, 
sirgusi penkerius metus, su
laukusi 60 metų amžiaus, 
mirė Stoneyburn, Škotijoje. 
Palaidota Whitburn kapinė-
se. 

— A. Graohalskis, nese
niai atvykęs į Rochdalę, su 
situokė su A. Ramanauskai
te. Vietos lietuviai laukia, 
kad jaunavedžiai greitai įsi 
jungtų į vietos visuomeninį 
gyvenimą. 

• 

KANADOJ 
— Toronte Šv. Vincento 

Pauliečio anglu mokykloje 
yra keliolika lietuvių moki^ 
nių. iš kurių penki buvo pir
maisiais mokiniais: 8-tam 
skyriuj — Dale Treigyte, 4-
tam — Julius Treigys ir Da 
lė Gotceitaitė, 3-čiam — Ire 
na Budvydaitė ir 2-ram Kęs 
tutis Augustinavičius. 

— Dramos mėgėju būrelis 
"Aukuras" pavasari kultū
rini darbą baigė trumpa ko
medija "Gera širdis". Da
bar rasosiąs rudeniui su 
nauiu veikalu Fuldo "Mo
kyklos drauerai". 

— K. Motu«zas, žinomas 
lietuvių filmininkas, su šei
ma atostogaudamas Kanado 
je susitarė su lietuvių kolo
nijomis rudenį parodyti nau 
jų filmų. 

— Dainminkas Kovelis, te 
noras. Montrealyje susirgo. 
Be to, fizinis darbas paken
kė ir io balso at>aratui. Gy
dytojai pataria keisti darbą. 

— Latvių d a i n ų švente 
Montrealyje įvyko liepos 14 
d. šventėn buvo pakviesti 
ir lietuviai. 

— Marija šlekaitienė, su
laukusi 53 metų amžiaus, 
mirė Glasgove. Velionę li
gos metu globojo ir jos lai
dotuvėmis pasirūpino O. Bar 
kauskiene. 

KOLUMBIJOJ 
— Iz. Vasyliūno, Kolumbi 

jos lietuvių didžiojo smui
kininko, koncertas Medelline 
įvyko Dirželio 24 d. Bellas 
Artės teatre. Gerai paruoš
toje programoje buvo išpil
dyta, profesoriaus įgimtu 
subtilumu ir puikia techni
ka, k e 1 e tas Mendelsono, 
Friedricho ir Sonata daly
kų, taip pat mūsų kompozi
torių V. Banaičio ir J. Gai
delio keletas kūrinių. Pianu 
palydėjo Kolumbijos didy
sis maestro — italas P. Ma-
cheroni. 

tikėjęs, kad jam teks atida 
ryti bolševikinį "seimo" po
sėdį. 

Sesiją atidaryti davė dar 
rimtam žmogui, o jau augš
čiausios tarybos pirmininku 
bolševikų centro komitetas 
paskyrė ir deputatai "vien
balsiai" išrinko F. Bieliaus
ką, buv. komjaunuolių va
dą. Tarybos pirmininko pa
vaduotojais išrenkami už 
Maskvos liaupsinimą pre
mijuotas poetas Tilvytis. M. 
Riekevičienė, A. Mickevičius 
ir V. Raubickienė. 
Išpurpęs rublinis biudžetas 

Pirmoje sesijoje apsvars
tytas 1950 metų biudžeto 
tvirtinimas ir naujojo 1951 
metų biudžeto sudarymas. 
Pranešimą( padaręs finansų 
ministras A. Drobnys. Dis
kusijose dalyvavęs Gedvilas, 
K. Prekšas. A. Mickevičius, 
K. Petrauskas, J. Bučas, B. 
Penkauskas, 9. Vitkienė, V. 
Raubickienė ir kiti 

tas. Matyt tais metais tiki 
masi iš Lietuvos gyventojų 
išspausti jau dvigubai dau
giau, negu anksčiau. 

Akivaizdoje to nuskurdi
nimo, gana juokingai skam
ba, kai deputatai (žinoma, 
kompartijos CK parėdymu), 
"su dideliu dvasiniu pakili
mu" priėmė sveikinimo laiš 
ką Kaukazo razbaininkui 
Stalinui, kurį "Tėvynės Bal 
sas" žinoma, liaupsina "di
džiuoju lietuvių tautos drau 
gu ir mokytoju." 

"Tėv. Balso" 9-tame nu-
esąs išpurpęs iki 1,530,462! m e r ^ e

 v
d e d a m a s l i z d a s 

tūkstančių rublių, tai esą I *r a P r a s y ^ J ™ o trem-
dvigubai daugiau/negu pir-| t i m o

v J » " Miko leno, kuris 
mųjų pokario metų biudže- P r i e s k u r* l a i k ^ l s A ^ J 0 3 

1 emigravęs Į Venecuelą ir 
1951 mt. vasario mėn. grį
žęs į tėvynę. Venecueloje 
sunkiai vargęs. 

Gavęs laišką iš tėvų, gy
venančių Ignalinoje, pasiry
žęs sugrįžti į tėvynę, nuvy
kęs į sovietų konsulatą, kur 
jam išdavę laivakortę ir vi
sus reikalingus dokumentus. 
Anot "T. B" jis perduodąs 
linkėjimus likusiems pas ka 
pitalistus: Ig. JJrazauskiui, 
K. Kazimierėnui, V. Mažei
kai, J. Leitonui, V. Sarakai, 
A. ir J. Lukošiams ir J. Šil-
maičiui. 

Nemunu j Karaliaučių 
Komunistai giriasi, kad pa 

staraisiais metais pagyvėjusi 
laivininkystė Nemunu. Dvi
aukščiai, „Petro Cvirkos", 
„Juliaus Janonio" ir „Tary
bų Lietuvos dešimtmečio "lai 
vai raižą Nemuną, varomi ga 
lingu dizelinių variklių. Šie
met Nemunu esą paleidžia
ma dešimts naujų laivų. Lai
vai plaukioją netik iš Kauno 
į Jurbarką, bet ir į Klaipėdą, 
Tilžę, Karaliaučių, Alytų, 
Gardiną. Plaukioti tai plau
kioja, bet kas tais laivais turi 
teisės naudotis, laikraštis ne 
pasako. Netoli Jurbarko iš
augęs visai naujas miestelis, 

Įmones nekooperuoja su 
civilių gynybos korpusu 

Iš daugiau kaip 3,000 fab
rikų ir įmanau Chicagoj, iki 
šiol tiktai 79 sutiko, kad jų 
darbininkai būtų supažindi
nami su pirmąja pagalba 
priešo atominio puolimo at
veju. Apie tai praneša Ja
mes H. Carnahaara, Raud. 
Kryžiaus saugumo direkto
rius. 

Kiekvieno fabriko, kiekvie 
nos įmonės darbininkas pri
valo susipažinti su pagrin
dinėmis pirmosios pagalbos 
žiniomis, kad priešo puoli
mo atveju jis galėtų būti 
kitiems gydytojas, slaugė ir 
t. p. Tikrųjų gydytojų ne
galima bus prisišaukti. 

kuriame įrengtos laivų re-
Biudžetas 1951 m e t a i s monto dirbtuvės 

Agitpropams nesiseka 
Vilniaus "Tiesoje" išbara

mi partinių mokyklų vedė
jai ir mokytojai, kad blogai 
paruošia bolševikines pamo
kas. Kursų vedėjai, girdi, 
susirinkusiems kai kur per
skaito brošiūras ir viskas. 
Barami ir kursų lankytojai, 
kad taip nenoriai larkosi ap
mokyme. Puse visų regist-
truotų kursantų visai neat
eina. 

Lietuviai US kariuomenėj 

— Lietuvių dalies paroda 
įvyko Medellise birželio vi
duryje. Iš Bogotos buvo iš
kviesti dailininkai: Kulvie
tis ir Penčyla; kurie papuo
šė parodą savo kūriniais. 
Parodoj buve taip pat ir 
liaudies meno darbelių. Pa
roda nors buvo nedidelė, bet 
vertinga. Keli paveikslai 
buvo parduoti. 

Gimęs iš tėvų And
riaus ir Teofilės Škė
mų, jaunystę praleido 
Rockforde, 111., kur 
baif̂ e pradžios bei aug 
štesi? mokyklą. Tėvai 
turėjo ūkį,, tai mokyk
los laisvalaikius ir va
saros atostogas pra
leisdavo ūkyje ir pa
dėdavo visuose ūkio 
Harbuose. 

į JAV kariuomenę dir 
bo vienam lėktuvų fab 
rike. 

Eugene Algirdas Skiman 

Kauno tenisininkai 
nugalėjo Maskvą 

ir Leningradą 
Rygoje neseniai įvyko So

vietų sąjungos a š t u o nių 
miestų stalo teniso komrndi 
nis turnyras. Kauniečiai 
stalo teniso meisteriai Mor-
kūnaitė, Žilevičiūtė, Vituls-
kytė, Dzindziliauskas. Urbo-
n a v i č i u s. Onufrijenka ir 
Ptuškp, nugalėjo visus aštuo 
nis miestus, ių tarpe Mask
va. Leningradą, Lvovą ir ki 
tus miestus. 

Ir Vilv4uje esąs įsteigtas 

Tėvams įsikūrus Kal f p r ' i s o k : n b a s * P r i e V i l n e l g s 

lif ernijoj, iki įstojimo j 1in^s klubas turįs aikšteles. 
'iškilę iaunn babiu tenisinin

ku: Matulaitis Kuorevičiū 
te, Garbauskaitė, Venskaus-
kas ir kt. J naujojo teniso 
klubo valdybą išrinkti teni
so mėgėjai Ulpis, Pranculis, 
Pūrelis ir kt. ("T. B." 9 nr.). 

Policijai įsakyta 
būt pasiruošus 

, Policijos viršininkas yra 
įsakęs vienuolikai kapitonų, 
dvylikai leitenantų, trisde
šimčiai seržantų ir daugiau 
kaip 400 policininkų būti 
pasiruošusiais g u r ė t i tvar
kos, jei paskelbus Korėjoj 
paliaubas, vidurmiesty pra
sidėtų "džiaugsmo" demons
tracijos, kaip yra buvę per 
Pirmąjį ir Antrąjį pasauli
nius karus. 

Bijoma, Vad tarpe demons 
trantų neatsirastų išsišokė
lių, kurie gali sukelti riau
šes. 

Du jaunuoliai užmušti 
ant geležinkelio 

Brookf ieldo g e 1 ežinkelio 
sankryžoj Burlingtono trau
kinys užlėkė ant seno 1934 
metų laužo - automobiliaus, 
kuriuo važiavo du jaunuo
liai. 

Eugene Algirdas pri 
klauso prie Lietuvių 
R. Katalikų Susivieni
jimo Amerikoj. 

Dr. William L. Doyle, Chi 
cagos universiteto anatomi
jos profesorius, paskirtas 
Švedijoj mokslo pasiuntiniu 
(atašė). 

Mūsų šeimose 
Regina ir Jonas Žiūrai

čiai, gyv. Oakvilės kaime, 
Kanadoj, susilaukė dvynu
kių — mergaičių, o Kazake
vičiai Toronte taip pat dvy
nukų — berniuko ir mer
gaitės. 

o 
P. Puškorius su M. Eidu-

kaityte susituokė Toronto, 
Kanadoj, susilaukė dvynu-' 
Vokietijoj abu lankė univer
sitetą. 

i 
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