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DAUGIAU ASMENŲ GAUS DIDESNES PENSIJAS 
IRO Veikla Jau Pradedama Likviduoti 

Tremtinius globojanti organizacija IRO nutarta už
daryti 1951 m. kovo m. IRO veiklos sustabdymas bus 
vykdomas palaipsniui. Jau š. m. birželio mėn. atleidžiami 
trečdalis tarnautojų, o gruodžio mėn. numatyta atleisti 
kitas trečdalis. Lygiagrečiai mažinamos ir pašalpos. 

Daugelis šalpos organu* ,, r a į s k a r o m e t u g u ž e i s t ų > 
cijų, kunos gaudavo pašalpų d

ų
ž i o v i n i n k n e r v u i r p r o t o 

tarnautojams išlaikyti, nebe- . p a , i k u j u o g V o k i e t i . 
galės gauti paramos. Šiome- j e ^ A u 8 t r i j o j e b ū t ų n e -
nesio pabaigoje bus paskelb- į m o n i s k a n e e t o 8 v a U t y b ė s 
tas sąrašas tų šalpos orga- t u r f p a k a n k a m a i v a r g 0 a u 
mzacijų kurios bus išbrauk- | s a v a i s . a i s v a r ^ a i s i r o k g t i 
tos ra šelpiamųjų skaičiaus. p a l a n k u m o 8 V l t i m i e m s trem 

BALF-o pirmininkas kan. tiniams tėra maža vilties. 

' KELIONE PIKNIKAN BAIGĖSI TRAGEDIJA 

prof. J. B. Končius, būdamas 
Genevoje, darė žygių ir įta
kos, kad BALF-o organizaci 

IRO darė visus galimus žy 
gius ir kreipėsi į visas vals-

jai, kuri taip pat gauna le-|tybes ir labdaros organiza 
*šų tarnautojams prie BALF' cijas, kad jos sutiktų priim 
įstaigos Vokietijoje apmokė
ti, pašalpa nebūtų sustabdy
ta, nes lietuvių tremtinių i-
migracija dar tebevykdoma 
ir likusių tremtinių globa rei 
kalinga. Kadangi IRO suteik 
davo palengvinimų mūsų 
siuntoms į tremtinių stovyk
las nugabenti ir šiaip BALF 
veiklą remdavo, tai buvo pra 
syta BALF-o neišbraukti iš 
šelpiamųjų organizacijų są
rašų. BALF-o pirmininkas, 
atvykęs į US zoną. Vokieti 

ti savo globon tam tikrą li
gonių skaičių. IRO sutinka 
apmokėti visas transporto 
išlaidas ir dar gali suteikti 
jų įkurdinimui tam tikras su 
mas, pagal susitarimą. Vie
nos iš pirmųjų valstybių, ku 
rios priėmė džiovininkus, ak 
lus ir kitus paliegėlius, yra 
Norvegija ir Švedija. Veda
mi pasitarimai su Airija ir 
Danija ir ten tikimasi patal
pinti nors kiek ligonių. 

joje, dar darys reikalingos į-i kf ^ k i i m M Dlanac 
t a l r r u , i i i r . m l r o l i M l j U I U I I ! Q ! l I 1 0 1 1 0 3 

Nuvers Attlee? 
takos šiuo reikalu 
šiisitrukdys Porai Mėnesių 

Emigracija 

Naują DP įstatymą priė
mus, IRO emigracijos reika
lai susitrukdys porai mėne
sių, nes reikės pertvarkyti 
veiklos aparatą, supažindin
ti tarnautojus ir prisitaikin
ti naujiems įstatymo reika
lavimams. Todėl yra labai 
svarbu padaryti visur ir vi
sus reikalingus žygius, kad 
dabar esančios eigoje emi
gracinės bylos būtų pasku
bintos, kol dar veikia senasis 
įstatymas. BALF-as visoje 
savo veikloje, tiek Centre, 
tiek Vokietijoje, dirba smar-
Iriu tempu ir padeda galimai 
daugiau tremtinių atgabenti 
senomis sąlygomis. 

Klaipėdos Lietuviai 
Tremtiniai 

LONDON, birž. 20. — Se
kantį pirmadienį britų par
lamentas diskutuos Prancū-

45 Mil Asmenų Gaus Didesnes Pensijas 
WASHINGTON, birž. 21. 

— Ir Senatas ir atstovų rū
mai prieini federalinio socia
linio saugumo įstatymo pa
keitimą, išplečiant socialinį 

I draudimą senatvės pensijoms 
gauti didesniam skaičiui as
menų ir žymiai padidinant 
ateity pačias pensijas. 

Dabar senatvės ir našlių 
pensijoms gauti yra apdraus
ta apie 35 mil. asmenų. Nau
jasis įstatymas prie to skai
čiaus pridės dar apie 10 mil. 
asmenų, kurių tarpe bus že
mės ūkio ir namų ruošos dar
bininkai bei savystoviai ne
siverčia smulkūs verslinin
kai. 

Draudimo mokesčius ir to
liau mokės darbdaviai ir dar
bininkai po lygiai. Dabar so
cialinio draudimo mokesčiai 
buvo atskaitomi nuo 3,000 

dol. metinių pajamų po l'_ 
proc. — Šis įstatymas tą su
mą pakelia iki 3,600 dol., kas 
sudarys apie 9 dol. metams 
daugiau mokesčių didesnį at
lyginimą gaunantiems dar-

| bininkams ir jų darbdaviams. 
Tas pats atskaitymo procen
tas pasilieka iki 1955 m. Po to 
bus pakelta iki 2 proc., o 
apie 1970 m. iki 3*l> proc. dar-
bininkui ir darbdaviui. 

D a b a rtiniams pensinin
kams pensijos padidinamos 
vidutiniai iki 90 proc., o bū
simiesiems j oš padidės visu 
100 proc., palyginus su da
bartinėmis. 

Tarp abiejų rūmų priimtų 
tekstų yra skirtumų, bet ne
esminių. Tikimasi, kad dviejų 
mėnesių bėgy įstatymas bus 
įsigaliojęs. 

Viencs aukštesniosios mokyklos mokinių piknikas baigėsi tragedija, kuomet vienas sunkvežimis, 
vežąs grupę mokinių, nuvirto nuo kelio pylimo netoli Cumberland, Md. Du buvo vietoj užmušti 

ir keturi sunkiai sužeisti. (Acme) 

U. S. Niekada Nepalies Trauks Teisman 
Ekonominė Krize Amerasia Redaktorry 

GENEVA, birž. 21. — Ame WASHINGTON, birž. 21. 

ropos anglies ir plieno pra
monę ir ją pavesti tvarkyti 
vienam tarptautiniam orga
nui. Anglijos vyriausybė at
sisakė dalyvauti Paryžiaus 
konferencijoje ir konservato 
rių vadas W. Churchil kartu 
su liberalais įnešė rezoliuci
ją, kuri, jei bus priimta, pri
vers atsistatydinti Attlee vy 
riausybę ir skelbti naujus 
parlamento rinkimus. Siūlo
ma tuojau prisijungti prie 
konferencijos nors ir pasilie
kant laisvas rankas, jei pla
nas pasirodys neįgyvendina
mas. 

Churchilio rezoliuciją jau 
remia 307 atstovai. Darbie-

BALF-o pirmininkas kan. čiai turi 315 balsų, bet Chur-
prof. J. B. Končius iškėlė chilis tikisi likusius susime-
IRO Centre Genevoje Klaipė į džioti iš pačių darbiečių tar-
dos Krašto lietuvių reikalą,'po. 
pabrėždamas, kad klaipėdie- j 
čiai lietuviai turi būti lygiai 
traktuojami, kaip ir lietuviai 
iš Didž. Lietuvos. Tuo reika
lu buvo vedamas pasikalbėji
mas su Mr. Thomas, Eligibili 
ty skyriaus viršininku, Ge
nevoje. Kadangi IRO išleis
tos taisyklės nėra aiškios ir 

WASHINGTON, birž. 21. 
— Amerikos Legiono pirmi
ninkas G. N. Craig tvirtina, 
kad daugiau negu 5,006 Ame 
rikos advokatų tarnauja ko-

• munistų tikslams sąmonin
g o s pasiūlymą sujungti E u | g a i n i e £ i n d a m i A m e r i k o s tei 

5,000 u. s. Advokatu Vengrų Entigrantai Labai Jaudinasi 
T a m * * KotmKrtija ^ k S , e p o n o K a r ū n o s L i k i m o 

sinę sistemą ir gudriai išnau 
dodami visas įstatymų spra
gas savo siekiamiems tiks
lams siekti. Tų advokatų pa
galba komunistai slaptai sten 
giasi įvaryti baimės grasin
dami teismu visiems tiems, 
kurie išdrįsta viešai pakelti 
balsą prieš kenksmingą ko
munistinę veiklą. 

Amerikoje esą apie 20 to
kių teisinių organizacijų. 
Biauriausios esančios trys: 
Civil Rights Congress, Natio 
nal Lawyers Guild ir Interna 
lional Juridical Association.. 

PARIS, biriT. 21. — Gandas 
apie tai, kad už U. S. piliečio 
Vogeler paleidimą iš Vengri
jos kalėjimo komunistinė 
Vengrijos vyriausybė papra
šė amerikiečių jai grąžinti di 
džiausią vengrų tautos reli
kviją — šv. Stepono karūną 
— vengrų emigrantų tarpe 
sukėlė didžiausią susijaudi
nimą, nors tas gandas oficia
liai dar niekur nepatvirtin
tas. Susijaudinimas yra šį 
kartą net didesnis, negu bu
vo prieš du metu, kada buvo 
areštuotas kard. Mindazenty. 

Paryžiaus vengrų emigran 
tų Taryba skubos keliu įga
liojo Msgr. Belą Vargą, tau
tinės vengrų tarybos pirmi
ninką Washingtone, daryti 

E. Roosevelt iš Olandijos visus žygius valstybes depar 
atvyko į Belgiją. ' tamente, kad tie mainai nebū 

tų padaryti. Vengrai aiškina, 
• Del 70 aviacijos grupių 

susitarė abiejų kongreso rū
mų atstovai. 

Taikos" Peticija Keliauja Po J.A.V. 
NEW YORK, birž. 21. — 

Vadinama Stockholmo "tai
kos peticija", kurią priėmė 
bolševikų s u o rganizuotas 

dėl to sprendžiant emigraci- "taikos šalininkų" kongre-
nes bylas klaipėdiečiai gali! sas, posėdžiavęs Švedijos so-
būti nuskriausti, tai BALF-o į stinėje kovo mėn., jau atke-
pirmininkas pasiūlė IRO va- liavo ir į Ameriką parašams 
dovybei paskirti atskirą ko- j gaudyti. Norima iki rugsėjo 
misiją, į kurią įeitų ir mūsų mėnesio šiame krašte surink 
delegatas, parinkti lietuvius jti 5 milijonus parašų, 
klaipėdiečius emigracijai į Peticija reikalauja už-
JAV. Buvo pažadėta šį. rei- drausti atominių ginklų var

tojimą, įvesti griežtą tarp
tautinę kontrolę ir iš anksto 
apšaukia karo nusikaltėliais 
tuos valstybės vadus, kurie 
pirmi pavartos atominius 

kalą gvildenti IRO Centre. 
Norvegija Ir Švedija 
Priglaudė Ligonius 

BALF-o pirmininkas kan. 
prof. J. B Končius, pasikal- Į ginklus 
bejime su Mr. Citronen, Hardi Tą peticiją užvakar vien-
Core skyriaus viršininku, Ge balsiai priėmė Stalino "par-
nevoie, patyrė, kad IRO TO-' lamentas", po ja buvo jau J m e i kontrolei iki šiol prie

šinasi tik sovietų blokas. Jei 
tuo reikalu būtų priimti so
vietų reikalavimai, tai visas 
pasaulis atsidurtų sovietų 

New Yorke yra sudarytas 
komitetas, kuris organizuos 
parašų' rinkimą Amerikoje. 
Komunistų laikraštis "Daily 
Worker" skelbia, kad jau 
10,000 asmenų tą peticiją pla 
tina po Ameriką. Ji jau yra 
skleidžiama ir Chicagoje ir 
rimtų žinių laikraščiuose ne
skaitą žmonės yra jau apsi-
gavę — davę savo parašus 
visai nieko blogo nenujausda 
mi, kad jų parašais remsis 
bolševikų propaganda jų pa
čių laisvei žudyti. 

Valstybes departamentas 
įspėjo visuomenę būti atsar
gia ir nuo tos peticijos pa-
sirašinėjimo susilaikyti, nes 

kad jeigu už tą karūną ir bū 
tų galima išlaisvinti Vogeler, 
tai tuo nebus nupirkti geri 
santykiai ir tas tik paskatins 
vengrų vyriausybę prie naujų 
šantažo veiksmų. 

Kiti nepatvirtinti šaltiniai 
skelbia, kad komunistai siū
lę net kard. Mindszienty pa
leisti iš kalėjimo, jei šv. Ste
pono karūna būtų grąžinta 
Vengrijos vyriausybei. 

Respublikonai Stiprina 
Churchilio Uzdę 

VVASHINGTON, birž. 21. 
— Respublikonų senatoriai 
įteikė pasiūlymą nubraukti iš 
Marshallo plano fondų An
glijai skiriamos sumos 340 
mil. dol., jeigu Anglijos vy
riausybė neprisidės prie Senu 
mano pasiūlyto Europos an
glies ir plieno pramonės su
jungimo plano. Tokiai min

do didelio susirūpinimo, kur renkami parašai sovietų oku 
dėti atrankos likučius, kurie [ puotuose kraštuose ir vaka-
dėl nesveikatos negali į ki- rų Europoje, o dabar ji ke
tas šalis emigruoti. Tokių 
likučių tarpe yra senių, ak 

liaus po Rusiją, kur žmonės 
ją pasirašinės milijonais. armijų malonėje. 

f i T ^ J ^ i ? ^ ^ ^ S*" ^ a labai prielankus ir 
Marshallo plano administra
torius P. Hoffman, kurią ne
seniai ją pareiškė vienoje 
kongreso komisijoje. Angli 

KodM Vengrijos komunis
tinė vyriausybė noTi tą ka
rūną gauti savo žinion? Mat, 
Vengrijos žmonės nuo seno 
tiki, kad jokia Vengrijos vai 
džia nėra teisėta, kuri netu
ri savo žinioje tos relikvijos. 
Todėl komunistinė vyriausy
bė žūt būt ir norinti ją turėti 
savo rankose. 

Kur yra karūna? Beveik 
visi tiki, kad ji yra Vatikano 
žinioje ir Amerikos vyriau
sybė esanti prašyta surasti 
kitą būdą Vogeler išlaisvinti 
— Vatikanas nenorįs tokio
mis aplinkybėmis karūnos 
grąžinti. Tuo tarpu tuo reika 
lu tyli ir Vatikanas ir Vals
tybės departamentas. 

- — — — • — -

Dr. K. Adenauer -
Vokietijos Išdavikas 

BERLIN, birž. 21. — Rytų 
Vokietijos ir Čekoslovakijos 
vyriausybės apsidalino drau
gystės pareiškimais. Pragoję 
šiuo metu vyksta tarp abiejų 
vyriausybių derybos ūkiš
kam, politiniam ir kultūri
niam bendradarbiavimui su
stiprinti. Manoma, kad ta 
proga R. Vokietijos vyriausy
bė padarys pareiškimą amži
nai atsižadanti sudėtų vokie
čių gyventų žemių, kaip tai 
jau padarė su žemėmis, ku
rios dabar valdomos Lenki
jos. 

Ta pačia proga skelbiama, 
kad V. Vokietijos kancleris 
Adenaueris, jei tik jis patek 
tų į R. Vokietijos vyriausy
bės rankas, būtų teisiamas 
kaip Vokietijos išdavikas. 

rikos darbo ministeris Tobin, — Sen. McCarthy savo laiku 
kuris dabar dalyvauja švei-! buvo prasitaręs, kad jo kal-
carijoje vykstančioje 33-oje į tinimus valstybės dep. tyri-
Tarptautinės Darbo Organi- \ nėjanti komisija gavo iš vals-
zacijos konferencijoje, pa- tybės departamento nuo ne
reiškė savo kalboje, kad Ame' patogių dokumentų "išvaly-
rika niekada nebeturės tokios tas" kaltinamų asmenų by-
ūkinės depresijos, kuri ją iš- las. Tas klausimas buvo pa
tiko prieš karą, nes Amerikos i vestas ištirti FBI ir McCar-
socialinio draudimo sistema i thy kaltinimai nepasitvirti-
vis plečiama ir tobulinama ir j no. 
tuo būdu darbininkai turi di
desnį socialini saugumą, ne
gu jie turėjo praeity. Turtų 
paskirstymas Amerikoje da
rosi vis lygesnis. Kas laukia 
Amerikoje ūkinio krizio ir 
ant to stato savo planus, tas 
šį kartą skaudžiai apsivils. 

Toji pat komisija nutarė 
traukti teisman buv. "Amer
asia" vyr. redaktorių Jaffe, 
kurio žinioje 1945 m. buvo 
rasta 1,700 slaptų dokumen
tų ir kuris dabar kongreso 
komisijai atsisakė tuo reika
lu bile ką pasakyti. Kai Jaffe 
atsidurs teisme, visas "Amer 
asia" klausimas bus išvilktas 
viešumon. 

KALENDORIUS 
Birželio 22 d.: šv. Pauli

nas. Senovės: Putėjas ir Lai 
mutė. 

Birželio 23 d.: šv. šv. Van
da ir Agripina. Senovės: Ar
vydas ir Blinda. 

ORAS 
Giedra, temperatūra apie 

• 580,000 Italijos tekstilės 
darbininkų streikuoja 24 va
landas, norėdami geresnės 
darbo sutarties. Streiką re
mia visos unijos. 

• 11 komunistų vadų, nu
teistų šį pavasarį New Yor
ke, padavė apeliacijos skun
dus, prašydami panaikinti 

jai skirta iš Marshallo plano pirmojo teismo nutarimus 
685 mil. dol. kaip priešingus konstitucijai. 

Kanadon Atvyko 
Daugiau Pulkininku 

OTTAVVA, birž. 21. — Ka
nados užsienių reikalų minis
terija ką tik paskelbė, kad 
paer paskutines kelias savai
tes Sovietų ambasada Kana
doje buvo sustiprinta dar tri
mis naujais kariškiais — 
dviem pulkininkais ir kapito
nu. Iki šiol buvo tik vienas 
pulkininkas ir kapitonas. Da- 85 laipsnius, 
bar jau yra jų tarpe du avia- Saulė teka 5:16, leidžiasi 
cijos karininkai. 18:29. 

NAUJAUSIU 7JNI1J SANTRAUKA 
— Prancūzų Indokinijai Amerika paskyrė pirmą savo 

atstovą ir tuo principe pripažino jos nepriklausomybę, 
nors ir sąjungoje su Prancūzija. Atstovu paskirtas 
Heathi, kuris iki santykių nutraukimo su Bulgarija ten 
atstovavo Amerikos vyriausybę, 

— Amerikos katalikų veteranų pirmininku išrinktas 
D. McCuade iš Toledo, Ohio. Kitas metinis suvažiavi
mas įvyks 1951 m. birželio men. Sis suvažiavimas pasi
sakė už Amerikos komunistų partijos uždarymą. Sių 
metų suvažiavimas vyko Milvvaukee, Wis. 

— Britų Kolumbijai, Kanadoje, gresia dideli potvy
niai nuo tvinstančių upių. 50,000 žmonių gali tekti ap
leisti ntfmus. 

— Šiais metais Amerikos ūkininkai išaugins rinkai 
apie 100 mil. kiaulių. Kiaulienos atpiginimas numato
mas sekantį rudeni Ir žiemą. 

— Pittsburgho pienininų darbininkų streiko likvi
duoti nesiseka. Pieno negauna 3 mil. žmonių, kurie pra
deda griebtis desperatiškų veiksmų. 

— Washingtone vyksta slapti Amerikos, Anglijos ir 
Kanados atstovų pasitarimai atominių paslapčių ap
saugai sustiprinti. 

— Visos geležinkelieeiiu .unijos atmetė prezidento 
paskirtos komisijos pasiūlymą atlyginimų klausimui 
sureguliuoti. Iešmininkų unija išeina streikuoti sekantį 
sekmadienį, o konduktoriai ir mašinistai renkasi pasi
tarimui streiko laikui nustatyti. 

\ / 



DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHIGAGO, -ncrt 
= naam 

Ketvirtadienia, birž. 22, 1960 

TAB MtMŲ NAUJAKURIU 

ALIUMINIJAUS TEKINTOJAI 
Vargu šiandien berasi di-jmą'' jau baigia, ptojo į uni-

deeaį Chicagoje fabriką, ku- ją ir tikisi greitai pradėti 
name nedirbtų naujakurių-! dirbti pagal gabalinį atlygi-1 
tremtinių. Ir Advance aliu-lnimą. Už kelių senų darbi-i 
minijaus fabrike keletas jų ninku, toliau prie savo ma-
peinosi sau pragyvenimą, j šinos įtemptai prakaituoja • 
Tiesa, kaip j sunkiai paten-! vešiausiai šiam darbui pri- j 
karną darbovietę, jų čia ne | imtas naujakurys lenkas, ve-i 
daug: du lenkai ir du lietu-• liausiai j šį kraštą atvykęs,! 
viai ne ką daugiau kaip prieš' 

Patekti į šį aliuminijaus j mėnesį. Tuo tarpu keptuvės, 
fabriką nėra taip jau leng- kurias jis tekina, lėtai iš jo 
va. Mat čia, pav. tekinimo'rankų eina, bet jis ir neno-
sfcyriuje, dirbti su mašina, ri skubinti, nes verčiau- ge-
reikia patyrimo, kitaip sa- [rai išmokti. Trečias iš eilės 
kant, tekintojo specialybės, lietuvis, seniausias naujaku-
Kas jog neturi, priimtas į šį 
fabriką turi įsigyti. Todėl 
fabrikas kandidatus į būsi 

rys, dirbąs Advance aliumi
nijaus fabrike. Jis jau dirba 
pagal gabalinį atlyginimą, 

muosius tekintojus atidžiai: todėl kiekvieną savo judesį 
renkasi. Mat, daugelį pa-j nori sunaudoti kuo produk-
traukia aliuminijaus tekin- • tingiau darbui. Apskaičiuo
tojo, nors ir ne per švarus ja, kad valandai jam jau iš-
bei sveikas, gerai apmoka- eina po 1 dol. 80 centų, bet 
mas darbas. Priimtasis pir- tikisi "išspausti' iki 2 dol. 
mas §0 dienų laikomas "mo- Už jo sekantis naujakurys, 
kiniu" ir iš karto gauna po i lenkas, irgi nenori atsilikti 
1 dol. 9 centus valandai. Bet nuo pastarojo. Net užkan-
paprastai dažnas termino džių laiką, kiek galima, sten 
neišlaikęs tekintojo darbo [giasi sunaudoti darbui, 
pakankamai išmoksta ir gau j Šiandien penktadienis, da
ną dirbti pagal gabalinį at- Ujami čekiai. Abudu lietu-
lyginimą (piece work). Tuo- viai naujakuriai teiraujasi 
met valandinis atlyginimas; vienas pas kitą, kiek kuris 
gerokai pašoka. Bet fabri- uždirbo savaitinės "pėdės". 
ka8 leidžia arba, geriau sa- Seniau dirbančiojo čekyje į-
kant, kai kada paskiria mo-; rašyta 82 dol. Lyg supratęs 
kinti8 ir ilgiau kaip 60 die-

KKYžll S LIETUVIŠKŲ RANKDARBIŲ PABODOJE 
-•— 

Metinis Piknikas Pagerbs Geradarius 

nųt nes reikia priprasti te
kinti įvairiausius aliumini
jaus lipdinius, kokius tik fa
brikas gamina. Tuomet po 

INDIANA HARBOR. Ind. 
— Metinis Šv. Pranciškaus 
parapijos piknikas įvyks 

jų "lietuvišką pastealbejimą, j sekmadienį, birželio 25 d-, 
prieina prie jų amerikietis I Wicker parke. Komitetas ir 
darbininkas ir parodo savo I visi kiti darbininkai prašo-
140 dol. savaitinės ' 'pėdės" i mi važiuoti po antrųjų šv. 
čekį, tuo pačiu savo naujie- i mišių apie 10 vai. ryto ati- j gaunami pas skyriaus sek 

BRIGHTON PARK. — 
Birželio 24 d. (šeštadienį) 
7 vai. vak. parapijos salėje 
rengiamas padėkos vakaras. 
Bus įdomi meninė' programa. 
Geradariams Amerikos lie
tuviams pakviesti kvietimai 

Atgijo Vyčiu Kuopa 
ROSELAND. — Birželio 

14 d. įvyko L'etuvos Vyčių 
8-tos kuopos susirinkimas, 
kuriame dalyvavo ir centro 
p'rm. J. Juozaitis bei dau
giau svečių. 

Susirinkimą atidarė kLeb. 
kun. J. šaulinskas malda ir 
kalba, pažadėdamas paramą 
vyčiams. 

Susirinkimas išrinko val
dybą, kurią sudaro visi čia 
gimę ir augę bed mokshis 
baigę jaunuoliai: pirm. Geo. 
Smulkis, vice pirm. John! 
Daugenas ir John Sudantas, 
sekr. Loretta Javra, finansų 
sekr. Bernice Žebrauskas, 
ižd. Joe Aliosius, maršalkos 
A. Stakulis ir George Shal 
mis, iždo glob. Stanley Ker
nagis ir Ed Kancevicius ir 
lietuviškumo komisijos pir
mininkas Leonard Juška. 

—o— 
Sekmadienį 10 vai. bus 

pamaldos už pavergtą Lie
tuvą 10 metų šios liūdnos 
sukakties proga. Šv. mišios 
užprašytos tremtinių auko-
mis. 

Sekmadienį įvyksta Šv. 
Onos D-jos piknikas Ryan's 
Woods. Pusė pelno skiria
ma parapijai. 

— J. M. J. 

MŪSŲ Pastogėje 
RAGINE, Wis. — Nors 

oras buvo gana nepalankus, 
Šv. Kazimiero parapijos me
tinis piknikas buvo sėkmin
gas. Gryno pelno Hko $153.-
52. 

— Suzana Lizdiene grįžo 
iš Šv. Marijos ligoninės, kur 
jai padaryta akies operaci
ja. 

— Stanislovas Jesukaitis 
mirė birželio 13 d. Palaido
tas Šv. Kryžiaus kapinėse 
birželio 16 d. 

— Alicija ir Klemensas 
Urbusih Jr. susilaukė duk
ters. Krikštas įvyks liepos 
2 d. Klemensas yra parapi
jos komieto narys. 

I 
— Pereitą savaitę (Mrs.) 

Josephine Whirte padaryta 
sunki operacija. Ji yra Al
torių Puošimo D-jos pirmi
ninkė. Visi linki jai greitai 
pasveikti. — K. 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
' OPTOMETRISTAS 

4701 8. Damen A ve Chicago 9, 111. 
V A L : no© 6 v. v. iki 9 v. vale. 8*it. 
nuo 10 v.ryt. iki 8 v. v. išskyrus treč. 

Saukite — Y A n k 7-72*4 

Tel.: Ottso PK.S-S44S f U - z . H C 4 . t l M 

DR. F. C* WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

2420 YVeet Mnrauette Rd. 
VAI.. Nuo 2 iki 4 pop.; * Iki 8 vak. 
ir Trečiad. pagal sutarti. 

60 dienų valandinis atlygi- šiems darbo draugams tarsi 
nisnas pakeliamas iki 1 dol. be žodžių pareikšdamas, kad 
24 centų, o dar po kitų 60 tai dar ne viskas: jūsų dar-
dienų — iki 1 dol. 51 cento, j ba s bus dar pelningesnis ir 
Po dviejų mėnesių, tai yra geriau apmokamas. 
praėjus *'pirmąjį apmoky
mą**, privaloma įstoti į uni
ją, kuri čia yra CIO, nes vi
si darbininkai yra unijistai. 

Rytą, 7 vai. prie savo ma-
šioą vienoje eilėje, kaip su
sitarę, išsirikiuoja keturi 
tremtiniai, dabar šio krašto 

J. Šakinis 

daryti pikniko. 
Eleonora Potter, pikniko 

vyriausioji šeimininkė, su 
gražiu darbščių padijėjų bū
reliu visus pavaišins ska
niais lietuviškais valgiais; 
bus taip pat kuo troškulį 
nuraminti. Orkeseras grieš 
šokiams nuo 3:30 iki 8:30 
vai. vak. Visi parapijiečiai, 
senieji Indiana Harbor gy-

retorę Kremerienę, 2537 W. 
46 PI., ir mokyt. Vainaus
kienę, 4417 S. Artesian Ave. 

— Skyriaus, valdyba 

SUSIRINKIMAI 
ROSELAND. — BALF-o 57-tas 

skyrius šaukia narių ir prijau
čiančių susirinkimą šeštadienį, bir 
želia 24 d., 7 v.v. Visų šventųjų 
parapijos salėje, 10806 S. Wabash 
Ave. —Valdyba 

Geriausia priemone save at
baigti yra skaitymas. 

— E d m o n d Jnlou.r 

SS 

Steigiama Vasaros 
Mokykla Vaikams 

BRIGHTON PARK. —'ventojaį ir ateiviai tremti-
Tevai, kurie nori, kad jųiniai, kviečiami dalyvauti, 

naujakuriai. Pirmas iš de-| vaikai lankytų vasaros mo- Kurie neturi automobilių, 
sines lietuvis, atvykęs j l į |kyklą (aikštelę)," prašomi;tegul ateina prie bažnyčios 
pramones miestą iš tabako j juos registruoti pas mokyt, apie pirmą ir antrą valan- į I 
ūkio Connecticut valstybėje. į Vainauskienę, 4417 S. Arte- dą, tai atsiras, kas nuveš. 
Pirmąjį 60 dienų 'apmoky- sian Ave., ligi birželio 26 d t: — Kun. K. Bičkauskas 

• 

• 
• 

WINP0W MM in Your Home i 

for 5 Days FRK! 

Tek: Ofiso GK.6-1321 Kez. HE.4-*&32 

Dr. Etoard B. MVRASKAS 
GYDYTOJAS IE CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Seštad. auo 
2 iki 4 • . Trec. — pagal susitarimą. 

Ofiso U'lf*ron«* Ylrginla 7-1888 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: Kasdien nuo 2:0U iki 8:00 vai. 
Trečiad, ir Sekmad. tik suaOarua 

Mūsų civilizacija tegali išlikti 
tik priimdama krikščioniškuosius 
dėsnius. 

—Attke 

Tel.: Ofiso OL.2-3852, rez. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

59M W. Cermak Rd., Cicero, 111. 
VAL. 2 - 5 ir 6—8, Seštad. 2—4 p.p. 
Tel.: Ofiso WA.8-30©0, Rex.CO.4-l 167 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: (išskyrus šeštad. ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. Seš-
tad. priima tik pūgai susitarimą. 

Rezid.: 1083S So. VVabash Ave. 

\ V 
"Kol dar ne t ui ėjome vėsinančio ven

tiliatoriaus, niusu namai buvo nepa
kenčiami vasaros metu . . . ypač virsu-

Uiuuose aukštuose. Daoar, visi kamoa-
riai mušu namuose yra patogūs ir ve

šus per visą vasarą." 

STANDARD FEDERAL SAViNGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namu Paskolos Už 2emą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus visiems išmokėjome ant pareikalavimo. 
Turtas virš 25 milijonu doleriu. Atsargos fondas virš 2 1/4 mil. 

U. S. Govenrnemt Seourities ir cash virš 12 milijonu 
CHICAOOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 
j rSTIN MACKEUH Z PRESIDENT IB MGB. 

4192 Arche rAveBHe Chicago 32, Illinois 
TELEFONAS V1RGIM \ 7-1141 

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 vai. 
Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtad. nuo 9 iki ** vaL 

£tai Jums proga išhan 
• l)tt vi'sinantĮ leagvn ven-
tiliatortii IMT penkias die
nas . . . tiktai paskambinkite 
«* rašykite mūsų artimiau.siai 
krautHVfi. kad priM^ttytų i JŪ-
N| iiauiu- be jokio mokeKCto 
ar |pav«-iKt»jiinM> pirkti. Patinsi
te, kad nakčiai lodinantis "cx-
hau.-t v.jitilkttonii* l e i s jums 
Juoktis iš vasarus karščio. Ner Jo-
kių. l^aisjono problemų a n nakčiai 
\ ošinančio lango \entiUatoriuni . . . 
jis yra pritaikinta* įtaisymui i bet 
k«k4 I n n į l J«*» t iktai įjunkite ven
tiliatorių f bet kurį elektros įjung-
rmn. I r attie \ 111UI iat oriai yra ne-
tiraiiKini operuojami, Jūsų namai 
bus >esūs \ isą naktį už beveik to
kia kaina kiek tekainuota ledų tau
tele, sių vasara Jauskitės patogiai... 
MKvkite luikčiai včiii— niį lango 
vaaAU iaiovnj. 

S 0«y PrM H M M Trial Offftr 
. . . toke advantage of ii 
now! NighlCooling Win-

do w Fans ffrom $49.95. 
CONVENIENT TERMS 

. . .payable on your 
monfhly Service 

A*k aboul thm M«W nięht cffc'm window 
fam ai your dmoUr't or our nmar*ii itorm. 

Kviečiame visus atsilankyti i Badriko Pavasarini Išpardavimą 
gerų naujo styliaus rakandu, karpetų, pečių, šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, dulkių valytuvų, radio, TELEVIZIJOS SETV. lempų, ra
šomų mašinėlių, auksinių plunksnų, jewelry, deimantlnij tiedu, 
laikrodėlių, sidabro ir aukso papuošalų. 

Įvairių rekordų, pianų, akordionų, splnet planų. 

PUBLIC SERVICE COMPANY 

0F NORTHERN I U I N 0 I S 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PRKKYBO* KAMAI. 88 METAI P R E K T B O J F 

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALUMET 6-7887 

Tel.: Ofiso YA.7-55A7 Kez.RE.7-4»e* 

DR. FRANK C. KWINH 
(kVi l - :Cl \S l i^ \S) 

G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 
1651 YVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus UeCud. ir šedtad. vak. 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. MI.3-2SS0 

DR. CHARLES SEfiAL 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avedue 
(antras aukštas) 

OFISO VAI*: 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 

Eu»erg. Tel. KJSdzle 3-28*8 

DR. EMILY V. KRVKAS 
GYDjYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, UI. 
Tel. I .Aiajette 3-3210 

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

Tel. Sumini t 1680 
VAL.: pirm. antr ir ketv. 3—5 T. V. 
trečiad., penki., ir šeštad. S—8 v. v. 

DR. P. ATKOtHHIAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: Antrad. Ketvirtad. Ir Penktad. 
nuo m—12 ryte; 2—8, 7—9 vak. 

3147 S. Halsted St , Chicago 
VAL.: Pirmad. Treč ir Sefet. 3—8 p.p. 

Tel.: Ofiso PR. 0-3838, rez. VI. 7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LLETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest «8rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
iki 9 vak. Šestad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 
Telefonas: REliance 5-1811 

DR. VYALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGBON 

(Lietuvis Gydytojas * 
3925 West 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA.7-11*«, ras. ©A.6-11M 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAJ^.: 1—4 Ir 8:80—8:10 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir šeštad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Re*. 3247 S. KMJEBALP AVE-

Tel.: Ofiso HE.4-5849, rez. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. \Vestern Ave. 
VAL.: Trečiad. ir Seštad. pagal su

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

Tel,: Ofiso. GiK.8-4020, rez. HI.S-1MO 
Dr. Aleiander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj. 

DR. STMK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave., Chicago 

V A L Nuo 2 — 4 i r « — 8 ; trečiad.. šeš
tad. ir Sekmad. tik pagal sutartį. 

l e l . : Ofiho YA.7-47S7, re*. PR.t -1930 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: Mlttoay 3-0O01 

Tel . : Ofiso CA. i -0257, rez. P R . f - f « 5 t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezid. aaoo S. Artevian Ava. 

VAL.: 11 v. ryto iki 3 p.p.; «—9 v. vak. 
Tel.: Ofiso VI.7-8583, rez. RE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—S popiet, ir 7—8 v. rak. 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytas 

Seštad. tik nuo 1 
Rezidencija 

3 vai. popiet 
3241 W. MTH PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

VALANDOS: l t iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4 0 0 3 A r c h e r A v e n u e 
Truput) i rytus nuo Galiforna 

Tek YArus 7-7772 

BR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. ParneU 
Tei.: P l l l m a n 6-8277 

VALANDOS: pasai susitarimą 

DR. N. J. DIAMOND 
OPTOMETRISTAS 

Praneša atidaryme jo kabineto 
adreau 8811 S. LOOMIS ST. 

VAL.: Pirmad. ir Ketvirtad. nuo 
12 iki 8:30 vai. vak.; Antradieni. 
Penktad.. šeštad. nuo 9—8:30 v.v. 

DR. VAITUSH, Opi 

(UETTJVIS) 
30 metu praktika* i 

yra Juius garantija 
Palengvina akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą akiu karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregyste. Pri
rengia teisingai akimus. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, specialė atyda kreipiama j 
mokyklos vaikus. 

K R O V O S AKYS ATITAISOMOS 
VA2IUOJU l NAMUS 

Daugely atsitikimu akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South Ashland Avenue 
YArus 7-1373 

VAL.: nuo 10:38 ryto iki 7:80 vak. 
šeštad. Iki 8 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETARA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

Akli . SPECIALISTAS 
1801 S*. Ashland Avenue 

VAL.: Pirmad,. Antrad. Kevirtad . 
Penktad. 9:30—12; 1:30—8 v .v . 
Trečiad. uždaryta, šeštad. 9:8t iki 

12; 1.88 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523. P lat i Bldg. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 motu patyrimą* 
Tek YArds 7-1822 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaisė 

Ofisas ir Akiniu D U k t u i i 
3401 £o, Halsted Street 

Kampas 34th Street 
VAX.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. Seštad. 10—4 p.p. 

žymi tietuviaaa radio programa leidžiama 21 metai kiekviena sek
madieni, kaip 5:80 vai. popiet Chcagos laiku 18 stoties W C F L 

1.000 kilocycles, 5t tūkstančių spėkoa «u dideliu orkestru. 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Inetai prašalina UI organSuno rugttia Ir nerelkalln 
gą šia p u ra a- Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kflns Ir j t su kraujuja. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakfiji dainai turit keltis, jei galva 
svaigsta^ nugare skauda. ĮasfiaM nuovargi. |et j t ą 
paakiai patine, varteklt 

MEDKAL1SKV S O U V ARBATA SANTTAS NO. 101 
Kaina $110 su persiuntimu. Mūsų medlkališkų žolių 
arbata j r a ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų pa

tyrimų. Rašykite ir pinigus prisiųskite. 

8ANTTAS HERBS 
1125 Milwaok*e Ave. GUlca^o «&V UI. 

"-s»e« mii »» 

http://fU-z.HC4.tlM
http://Rex.CO.4-l
file:///Vestern
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Ketvirtadienis, biri. 22, 1950 DIENRASTSS DRAUGAS, CHICAGO, ILEINOIS a 

D R A U G A S 
VĮHE IJTHAUNIAN DAILY FRIEND 

• 

z:w\ S. Oakley A ve., Chfcago 8, III. Tel. VIrginia 7-6640; 7-6641 
Kntered as Serond-Clajis Matter Maroh 31, 1*16 at Phtoago, Illinois 

ITmler the Att of March 3, 1879 

M^mber of the Oathollc Pr^sa Ass'n 
Publlsh^d dally. fxcept Sundaya, 

by th« 
Uthuanian Catholic Press Soolety. 

SuhHorlpUon Ratra: 
$7.00 per year outJilde of Chicago; 
|8.0«» per year in Chlrago & Cicero; 
$7.(»rt per year in Ca n ada. 
ForelgTi flO.OO per ye*r. 

Prenumerata: Metams H niet. 3 mėn. 
ChioaRot Ir CieeroJ 18.00 f4.R0 I2.K0 
Kitur JAV ir Kanadoje $7.0«» $4.00 $2.25 
U i s l e n y j e SlO.oO $5.50 $2.90 

Skelbimų kainos prisiunčiamos ganir. praSymą 

1 mPn 
$0.90 
$0.80 
$1.00 

Garsioji "Amerazijos" Byla 
ĮDOMI JOS ISTORIJA 

Senato užsienu reikalų subkomi»:ja naujai pradeda 
tirti Philip Jaffe bvh sąryšyje su prosovietinio žur
nalo "Amerasia" personalo išvogimu slaptų valdžios 
dokumentų. 

Šia proga pravartu vienu kilu žodžiu apibūdinti ypa
tingąją "Amerasia" bylą. 

1945 m. birželio 6 d. FBI agentai kratė žurnalo "A-
merasia" redakciją New Yorke ir joj rado šimtus val
diškų dokumentų, kurių dauguma buvo slanti. Tada 
FBI areštavo keturis ''Amerasia" redaktorius ir du 
valstybes departamento narius. Tų pačių metų rugpiū
čio 10 d. trys iš ji\ inimant ir žurnalo leidėją Jaffe, 
buvo apkaltinti, kiti trys išteisinai. 

1945 m. rugsėjo 29 d. Jaffe prisipažino kaltu ir nu
baustas sumokėti $2,500. Kiti apkaltintieji tik po $500 
sumokėti nenubausti. 

Pasirodo, kad šitokiu būdu svarbią bylą likviduoti 
buvo padiktuota iš pačių virKmių. Tačiau, anot prie
žodžio, ylos maiše nepaslėpsi. 

NAUJOS INVESTIGACUOS 

Nuo 1945 m. pravestos trys naujos šos bylos inves-
tigacijos. 1946 m. pravesta pirmoji investigacija (kon
greso teises pakomisijos); antroji federalinio teismo 
New Yorke; trečioji — senato užsienių reikalų sub-
komisijos, kurios priešakyje stovi senatorius Milard 
Tydings. š i s reikalai iškeltas sąryšyje su sen. McCar-
thy kaltinimais, kad valstybes departamente yra pri
visę komunistinio elemento. 

Darant išsamesnę investigaciją vis tik išryškėjo, kad 
vyriausybe jai žinomais ir prieinamais kelia ;

s prašė 
"Amerazijos" bylon įveltų asmenų suėmimą atidėti ir 
su jų tardymu nesiskubinti. 

Sen. McCarthy vedamoj inveatigacijoj kaltinta, kad 
"Amerazijos" personalas rinko atomines bombos sek
retus ir juos perdavinėjo sovietų šnipams. Tuo pačiu 
kaltinamas žurnalo leidėjas ir vyriausias redaktorius 
Jaffe, kuris atsisakė atsakinėti j senato komisijos na-
rių paklausimus. Tačiau visi, kurše yra arčiau susi
pažinę su šiuo reikalu, tvirtina, kad "Amerazijos" per
sonalo perduoti sovietams valdžios dokumentai yra la
bai svarbūs ir priešui galėjo pasitarnauti Del to vy
riausybe ir kritikuojama, kad ji tais laikais nesiėmė 
griežtesnių žygių sulaikyti valdžios sekretų vognmą ir 
bausti kaltininkus. Gera, kad bent dabar daroma pas
tangų reikalą iš pačių pagrindų; ištirti. To reikalauja 
krašto saugumas. 

ŽURNALO TIKSLAS 

Kokiu tikslu patsai žurnalas "Ameras>ia" buvo lei
džiamas? Dabar klausimas yra v^sai aiškus. Ir pats 
vardas tikslą pasako: "Amerasia'', tai "America-Asia" 
arba — "Amerazija" — "Amerika-Azija*'. Aišku, kad 
žurnalo leidėjai buvo Stalino draugai ir jie sieke pa
veikti Jungtinių Valstybių užsienių politiką, kad Ki
nija būtų pavesta Sovietų Sąjungos įtakos sferai. Jo 
tikslas buvo įtikinėti, kad Amerika turi skirtis su na
cionalistų (gen. Chiang Kai-sheko) vyriausybe, nustoti 
ją remti ir palaikyti pro-sovietinę politiką kiek Kini
joj, tiek ir visoj Azijoj. Ir, kaip pasirodo, žurnalo lei
dėjai turėjo prieigą prie valstybes departamento kai 
kurių pareigūnų, kurie vogdavo valdžios slaptus do
kumentus, perduodavo žurnalo personalui ir tasai siųs
davo juos toliau — į Kremlių, šitie dalykai vyko dar 
karo metu. Bet, reikia neužmiršti, kad jie savo biaurų 
darbą atliko. Jie daug prisidėjo prie pakeitimo užsie
nių politikos linijos santykiuose su Kinija, kurd šian
dien jau Kremliaus įtakos sferoje ir velka skaudų ko
munistų vergijos jungą. 

Reikia manyti, kad U. S. Kongreso atitinkamos ko
misijos iš savo pusės viską padarys, kad į? pačių pa
grindų ištirtų šnipų ir jų bendradarbių priešvalstybinę 
veiklą ir kaltininkus patrauktų atsakomybėn. 

Jungtiniu Tautu Asembleja 
Spėjama, kad Jungtinių Tautų generalinė asembleja 

kitais metais susirinks Paryžiuje, Prancūzijoj. Yra vi
sa eilė valstybių, kurios pas save kviečia asembleja, 
tačiau neatrodo, kad bent viena kuri iš jų laimėtų. 
Kai Jungtnių Tautų- rūmai New Yorko mieste bus už
baigto statyti, tada visi J. T. suvažiavimai ten bus 
laikomi. 

Naujas Prezidento Patarėjas 
i 

MINISTERIS "BE PORTFELIO" 

Jungtinių Valstybių prezidento pozicija yra labai 
) garbinga, tačiau ji yra surišta su nepaprastai didele 

atsakomybe. Šiais laikais jo atsakomybė ir rūpesčiai 
ytin yra sunkūs. 

Dėl to nestebėtina, jei Prezidentui reikia daug pa
tarėjų: ir ekspertų. Ir politikoj ir ekonomikoj, ir san
tykiuose su darbininkais, ir palaikant ryšius su Kon
gresu, Prezidentas turi turėti specialius žmones, pa
tarėjus ir specialistus. 

Sakoma, kad Prezidentas ligšiol neturėjo tinkamo 
patarėjo užsienio reikalų politikos dalykuose. Si sri
tis liečia 4C skyrius ir agentūras. Jų problemos ir įvai
rūs konfliktai dažniausiai atsiranda ant Prezidento 
stalo. 

Prez. Trumanas praėjusią savaitę padarė žygį šiai 
spragai užkišti. Jis kviečia specialų pagelbininką tarp
tautiniuose reikaluose. Juo.bus W. Averell Harriman, 
gabus geležinkelių administratorius, bankininkas ir pas
kutiniuoju laiku buvęs Marshallo plano Europoj vyk
dytoju. Naujas pareigas jisaf pradės rugpiūčio mėn. 
Jo vietą užims buvęs padėjėjas Milton Kaitz. Tai bus 
lyg ir ministeris *'be portfelio'*. 

HARRIMAN IR HOPKINS 

W. A. Hamimano pareigos bus maždaug tokios, kaip 
Harry Hopkinso velionies prez. F. D. Roosevelto lai
kais. Tačiau, manome, kad p. Harrimanas yra labiau 
kvalifikuotas patarti Prezidentui tarptautinės politi
kos reikaluose, negu buvo Hopkinsas. Pa3tarasis buvo 
aiškus pro-rusas ir užtat, jo patarimais vadovaujantis, 
velionis prez. Rooseveltas daug ir nedovanotinų klaidų 
užsienių politikoj padarė. Kad p. Harriman gerai pažino 
Vakarų Europą, jos interesus ir taip pat turėjo pro
gos patirti, ką reiškia komunizmas ir kur link veda 
Kremliaus agresinė politika, jisai bu& geras Prezidento 
patarėjas. 

Turint galvoj, kad valstybės sekretorius Dean Ache-
son prieš save yra nustatęs daug žmonių, tiek kon
grese, tiek kitur, kad juo daug kas pradeda nebepasi-
tikėl:d, Harrimano paskyrimas užsienių reikalų eksper
tu prie Baltųjų Rūmų, manoma, bent dalinai tą pa
dėtį pataisys. 

Kai kas yra linkęs manyti, kad su laiku (greičiau
siai prieš rinkimus 1952 m.) Dean Acheson atsista
tydins ir tada jo vietą, kaip valstybės sekretorius, už
ims W. Averell Harriman. 

• 

APŽVALGA 
Turėtu Aiškiau Kalbėti 

•!'.:f!;:|i!' 

Sąryšyje su neseniai prez. Trumano pasakytomis 
kalbomis, "Garsas" daro tokių pastabų: 

"Prezidentas taipgi pabrėžė, kad U. S. ir kitos taiką 
mylinčios valstybes stengiasi pasaulines problema* 
spręsti taikingu būdu Jungtinėse Tautose, tuo tarpu 
Sovietų Rusija varo šlykščią propagandą kaltindama 
kitas valstybes, kaip karo ruošėjas, o pati besigink-
luodama iki ausų. Marshallo planas ir Šiaurės Atlanto 
apsaugos programa jau daug prisidėjo prie taiką my
linčių tautų sustiprinimo. Kadangi ekonominis ir mi-
litarinis jų stiprėjimas yra geriausia garantija prieš 
agresiją, tai prezidentas ir jo vadovaujama vyriau
sybe laikosi nuomonšs, kad} ir toliau ši šalis turėtų 
teikti pagalbą kitoms vakarinėms valstybėms stiprėti 
visais atžvilgiais. 

"Vienas dalykas yra apgailėtinas, kad didžiausios 
demokratijos vadas kalbėdamas apie tolimesnį Sovietų 
Rusijos agresijos sulaikymą nieko nesako apie išlais
vinimą tautų, kurios yra kritę tos agresijos aukomis 
Kaip U. S., taip ir kitų demokratijų atsakomingi vadai 
turėtų kartą ant visados aiškiai ir nedviprasmiai pa
reikšti, kad Sovietinė Rusija turi išsinešdinti iš sve
timų teritorijų, kurias jėga užgrobė ir primetė savo 
komunistinį režimą. Jei Maskva nesirengia gražiuoju 
nuimti savo kruviną leteną tai anksčiau ar vėliau ji 
bus ginkluotom jėgom priversta tą padaryti.' > 

Tarptautinis Kongresas 
"Pax Romaną'', tarptautinė katalikų universitetų pro

fesorių ir studentų sąjunga organizuoja katalikų gra-
duantų pasaulinį kongresą. JJS bus šiemet rugpiūčio 
17—27 dienomis, Amsterdame, Olandijoj. Kongreso 
darbotvarkėj numatyta diskusuoti moderninės kultū
ros, politinio, ekonominio ir socialinio gyvenimo klau
simai kataliko intelektualo požvilgiu. Manoma, kad štiš 
kongresas bus gausingas, įdomus ir svarbus. Daly
vausią daug ir Amerikos katalikų profesorių, ir studen
tų. Esame tikri, kad ir lietuviai katalikai profesoriai 
ir studentai turės savo reprezentaciją tame kongrese. 

Atrodo, kad Jim Farley, žymusis politikas, bus sta* 
tomas kandidatu New Yorko valstybes gubernatorium 
demokratų partijos sąrašu. 
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Ir Ve! Kapituliacija . 
PRANYS ALŠENAS 

Iš spaudos sužinome, kad 
JAV žadančios nenaudoti 
veto" t e s i s , jei iškils ko

munistinės Kinijo3 atstovų 
įsileidimo į Jungtineą Tau
tas klausimas. Tas reikštų, 
kad Amerika n e b a l s u o s 
prieš, bet susilaikys nuo bal
savimo... 

Kaip ten bebūtų, toks JAV 
nusistatymas turės savo gi
lesnes pasekmes. Susilaiky
mas nuo balsavi'Jio paruoš 
dirvą išmetimui i! Jungtinių 
Tautų antikomunistinės Ki
nijos atstovų, o jų vieton 
bus priimti Maskvos mari-
jonetės delegatai. Tai bus 
tolimesns etapas padidinti 
Sovietų Rusijos į aką Sau
gumo Taryboj ir UN orga
nizacijoj. 

• • • 
Girdėti jau tokių balsų, 

kurie tvirtina, jog šitoks 
mostas visiškai suparaly-
žuos darbą Jungtinėse Tau
tose. O tokia prielaida da
roma su tvirtu^ pagrindu. 
Juk ligi šiol vienintelė Ru
sija tenaudojo "veto" teisę 
ir boikotavo visą Jungtinių 
Tautų darbą, o taip pat ve
dė akciją prieš tokius nuta
rimus, kurie nepatiko Mask
vai. Įsileistieji komunistinės 
Kinijos atstovai UN boiko-
tavimo darbą dar padvigu
bins. 

Gi UN gen. sekretorius 
Trygve Lie daugiau nieko 
ir nenori, kad tik komunis
tus įsileistų į Jungtinių Tau 
tų tarpą, nes taip pareika
lavo Maskva... 

Tokiu būdu esame vėl liu-
lininkais dar vienos Vaka

rui pasaulio kapituliacijos 
prieš Maskvą. Su tuo turi 
sutikti kiekvienas, kuris tik 
blaiviau galvoja. 

• • • 
Labiausiai tragišku faktu 

reikia laikyti tai, kad tos 
dažnos kapituliacijos "uo
gos" neša labai brandų der
lių, žinoma, Maskvos nau
dai. Kiekvienu atveju didy
sis Kremliaus despotas Sta
linas ir vėl sugalvos bei pa
tieks naujus projektus, su
planuos kitas boikoto for
mas. O tiems sovietų pla
nams užkirsti kelią taip ir 
nerandama priemonių... 

Fatališkos tos kapitulia
cijos pasekmės, be abejonės, 
a ts i sp indi ir Tolimųjų Ry
tų politikoj, kur diena iš 
dienos JAV prestižas ir taip 
krenta. Tokiu būdu tenai 
bus dar plačiau praverti 
vartai sovietų įtakai... 

• * * 
Skaitomasi su faktu, kad 

paskutinioji nacionalistinės 
Kinijos gynimosi bazė — 
Formoza, ko gero, galės kris 
ti apie liepos pabaigą. Ir, 
reikia pasakyti, vis dėlto 
tai yra tragiška prielaida. 
JAV bilijonus/, dolerių išmo
ka antikomunistiniams kraš
tams, o Kinijos nacionalis
tai, kovojantieji prieš komu
nizmą, yra daugiau ar ma
žiau užmiršti. Tuo tarpu ko
munistinį frontą visomis iš
galėmis remia Maskva.., 

• * * 
Gi kuomet kris paskuti

nis nacionalistinės Kinijos 
priešinmosi punktas, tuo
met išnyks ir paskutinė kliū
tis, kuri ligi šiol dar lyg ir 
neleidžia plačiai atverti Ki
nijos komunistams vartų į 
UN. 

Norint išmesti kurį nors 
įarį iš UN, reikalinga, kad 

pirmiau tai aprobuotų Sau
gumo Taryba. O Taryboje, 
kaip žinome, jeigu ir keturi 

(Nukelta j 4 pusi.) 
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- J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

Birželio mėnesį krito Jurgis. Tuoj po jo — Jonas. Dzū
kas ir Sausis. Per Anatolį susirišau su Jankumi. Per jį iš 
Dzūkijos išsikvietėm pulk. Kazimieraitį. Apie šį bandėm 
sukomplektuoti vyriausią partizanų štabą. Pakvietėm ben
dradarbiauti majorą M. ir eilę pogrindininkų iš j vairių Lie
tuvos vietų. Aš dirbau su Jankum — organizaciniam sky
riuje. Ir šią mūsų idėją, dar neatlikus savo užsibrėžtų užda
vinių, po trijų mėnesių teko palaidoti. Pulk. Kazimieraitis 
buvo atpažintas kelių kauniečių ir turėjo iš Kauno išsineš
dinti. Šį kartą išvengę nuostolių, juo pasekem ir visi kiti, ga
lutinai įsitikinę, kad jokiai pogrindžio organizacijai nebus 
įmanoma Išsilaikyti pusiau legaliai miestuose. Nutarėm to
liau jsijungti j aktyvius partizanų dalinius ir tik per jų tu
kimus tarpusavio ryšius eiti prie viso pogrindžio veiklos cen
tralizavimo ir koordinavimo. Aš užmezgiau kontaktą su 
Suvalkijos partizanų junginiais. 

Vilniuje, panašiai kaip Kaune, bandė įsitvirtinti stip
resnes ar ne taip efektingos pogrindžio organizacijos. Be 
minėto LIT'o skyriaus, ten buvo įsikūrus stipri rezistencinė 
organizacija — Vienybes Komiteto vardu, šių metų vasara 
davė ir šiam komitetui mirtiną smūgį — suėmė apie šešioli
ka pagrindinių komiteto narių su jo pirmininku kapitonu 
Mataičiu ir prof. Mir. S. 

* 

IŠSIVYSTO PARTIZANINIS 
JUDĖJIMAS 

Jau 1945 metų pradžioje periferijoje veikė vienur stip
resni, kitur silpnesni paskiri partizanų daliniai. Šis nuolat 
augąs judėjimas buvo apėmęs visas Lietuvos vietas, išsky
rus tuos rajonus, kuriuose laikėsi didesni rusų kariuomenės 
daliniai, kaip Paprūsėje ir šiaurės vakarų Lietuvos srityse. 

Lietuvos miškingosios vietos, kaip Rūdninkai, Prien-
šilis, Kazlų Rūda, Žaliosios girios, Labanoro ir Tauragės 
miškai, glaudė didesnius kovos junginius nuo keliasdešimt 
iki kelių šimtų vyrų. Bendros partizanų vadovybės tuo kartu 
dar nebuvo. Komandavimo plotai buvo labai mažL Prieš 
vykdydami didesnio masto operacijas, vieni daliniai kvies
davosi kitus talkon. Po atlikto uždavinio visi vėl išsiskirsty
davo į nuolatines savo veikimo vietoves, palaikydami tarpu
savio ryšius. Tiek organizacinė dalinių struktūra, tiek vei
kimo būdai bei uždavinių supratimas buvo skirtingas. Ta
čiau visi turėjo pagrindinius tikslus tuos pačius: paraližuoti 
bolševikinio aktyvo veiklą, trukdant jų užsibrėžtus planus 
ir naikinant NKVD pajėgas, provincijoje siaučiančias. Kitos 
rūšies uždavinys buvo palaikyti viešąją tvarką, apsaugojant 
gyventojus nuo nuolatinių plėšikavimų, vykdomų tiek rau
donarmiečių, tiek civilių. Su raudonosios armijos daliniais į 
atviras kautynes stoti buvo vengiama. 

Sausio, vasario bei kovo mėnesiais vokiečiai numetė į 
įvairias Lietuvos vietoves savo žvalgų - agentų, radistų ir 
sabotažiniams veiksmams vykdyti lietuvių tautybės desan
tininkų. Kartu buvo numesta ir nemaža ginklų, šaudmenų 
bei sprogdmenų. 

Daugumas desantininkų buvo grynai lietuviškos orien
tacijos ir vokiečių pagalbą pasirinko ne iš meilės ar simpa
tijų vokiškajam nacionalizmui, bet realistinių apskaičiavi
mų vedini: gavus vokiškosios mokyklos patyrimą ir parti
zaninei veiklai reikalingiausių priemonių, pasiekti ir padėti 
kovojančiam kraštui. Su vokiečių pagalba atsidūrę Lietuvoj, 
bet kokio bendradarbiavimo su vokiečiais jie atsisakė. 

Krašte atsiradę grynai provokiškos orientacijos, ar tik 
tam tikra forma j ją besiorientuoją desantininkai į viduje 
susikūrusį partizanų judėjimą nebuvo įsileisti. Jie buvo izo
liuoti, arba nuo jų izoliuotasi. Bet toki atvejai buvo gana 
reti, ir tokių desantininkų veikla neilgai tęsdavosi, nes jie, 
nepažindami esamų sąlygų, negalėjo išsilaikyti. 

Kovo mėnesio viduryje į Prienšilio apylinkes buvo nu
leisti tokios pusiau provokiškos orientacijos devyni para
šiutininkai, vadovaujami lėit. Astros. Netrukus jiems pa
vyko sueiti į sąlytį su vietos partizanų daliniu, vadovauja
mu įeit. Briedžio. Užsimezgė derybos, kurios išvirto į stip
rius ginčus, nes Įeit. Astra ne tik kad nenorėjo įsijungti į 
jau egzistuojančius partizanų dalinius, bet net svajojo per
imti vadovybę. Briedis be jokių kompromisų paprašė klau
syti jo vadovavimo ir duoti ištikimybės priesaiką kovojan
tiems daliniams; priešingu atveju įsakė nešdintis, iš kur 
atėję. Nepasiekus pozityvaus susitarimo, didesnė desantinin
kų dalis perėjo pas partizanus, paklusdami partizanų dali
niams. Astra paliko tik su trimis vyrais ir nutraukė savo 
keliais. Po kelių susidūrimų su siaučiančiais rusų daliniais 
visi jie žuvo, parodydami nemenkai drąsos. 

Tai,bene pati kraštutinio vertinimo susilaukusi grupė, 
kur i nerado bendros kalbos su jau senais partizanų daliniais. 
Kitos grupės buvo tautiniu požiūriu žymiai sąmoningesnės. 
Jos laiku susijungė su partizanais, jų klausė, o su vokiečiais 
bendradarbiavo tik tiek, kiek tai buvo materialiniu atžvilgiu 
naudinga neplintančiai partizaninei kovai. Šio bendradarbia
vimo pasėkoje1 iš vokiečių pavyko išpešti nemaža ginklų, 
šaudmenų ir ryšiui priemonių. Tačiau šitokiu būdu išgauta 
parama besiplečiančiam partizaniniam judėjimui buvo tik 
lašas jūroje. Partizanai daugumą ginklų ir municijos buvo 
suspėję pasirūpinta prabėgant frontui. 

Desantikininkų šen bei ten numetimo nuo gyventojų nu
slėpti nepavyko. Krašte dėl to pasklido įvairiausi gandai 
apie galimus bolševikams smūgius. Tai dar labiau paskatino 
gyventojus dėtis prie partizanų judėjimo. Buvo manoma, 
kad vokiečiai, įsitikinę galį pralaimėti, nušluosią Hitlerį, pa
darysią atskirą taiką su Vakarais ir jau bendromis jėgomis 
duosią smūgi bolševikams. 

(Bus daugiau) 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILEENOU KetvĮrtadienis, b ir i 22, 1960 

Kanados Lietuviu Katalikę Suvažiavimas 
TORONTO. Ont. — Lie-Dundas S t W.) 8-9 v. ; 

pos 1-2 d. įvyksta pirmasis 2. Suvažiavimo atidary-
Kanados lietuvių katalikų mas malda 9 v. 
suvažiavimas Toronte (941 3. Prezidiumo ir komisijų 
Dundas St. W.), į teurį kvie- I sudarymas. 
čiami šių organizacijų: at- 4. Pranešimas apie Katal. 
stovai: Kanados Lietuvių Akciją ir Katal. Akcijos sta 
Katalikių Moterų Sąjungos,! tuto projekto skaitymas. 
Kanados Ateitininkų Sąjun- Pietų pertrauka, 
gos, Toronto Sv. Jono Pa- 5. Atskirų kat. organiza-
šalpinės Draugijos, Kanados ei jų posėdžiai (14-19 vai.). 
Lietuvių Katalikų Kultūros 6. Katalikiškosios Akcijos 

L I E T U V I Š K Ų R A N K D A R B I Ų P A R O D A 

PAMINĖTOS TRĖMIMU DIENOS 
_ 

Linksma Gegužine 
TORONTO, Ont. — Ge

gužėj 26 d. įsteigtasis KLK 
KD Toronto skyrius ener
gingai emesi darbo. Atei-

; nan į sekmadienį, birželio 
25 d., ruošia linksmą gegu-
ž nę, kuri įvyks Toronto ku
nigų setninarijos sode, kur 
ir pernai gegužines vykda
vo. Vieta labai * graži, prie 
pat ežero. Taigi gera proga, 
pasilinksminti, išsimaudyti 
gaiviame ežero vandenyje ir 
atsigaivinti tėviškes laukų 
žalumą primenančioje ap
linkoje. 

Grieš puiki kapela. Šo
kiams paruosta medine plat
forma. Skanių valgių ir gai
vinančiu gėrimų bus užtek
tinai. Numatoma ir kitų 
malonių staigmenų WINNIPEG. Man. — Bir- paminklo. G r į ž u s eisenai į 

želio 18 d. čia įvyko bend- S v. Povilo kolegijos kierųą, 
ras pabaltiečių trėmimo į | didžiojoje salėje įvyko iškil-1 c i a ū s autobusai lauks prie j 
Sibirą mingjimas. Šv. Povi- mindas minėjimas. Energin- j lietuvių bažnyčios. 

T1«. kurte kenčia njio SENU. AT
VIRU Ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. H* 
negali ramiai sMStl Ir naktimi* 
miegoti, ne* fų užsisenėjuslos žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą «eriŲ atvi
rų Ir skaudžių talsdų. uždekit* 
LEOULO Ointment. J u g y d o m o * 
ypatybės palengvins jusu skaud§Jl 
n« tr galėsite ramiai miegoti nak-
M Vartokite Jas tatpfrl nuo skau-
Ufttt nudegimu- Jos taipgi pasalins 
ilstelima Ilgos vadinamos PSORIA 
-'IR. Tnipgi pasalina per*Bjlmą ligos 

NUO rj»,ISENf5JUSrC 

Skaudančia Zaizd" 
IB ATVIBC ODOS LIGŲ 

vadinamos A T H L E T E 8 FOOT. su-
abtbdo džiovinimą odos ir perplyftlma 
arpirsčiu. Jo* « a t inkamos var-
totl mio d i lustannos tr snskilnstns 
ndoa. Jos yra geros fyOuotes mm 
visų Išviršiniu odos*-
•igų. LEOULO Oint
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar
gusių, peratamų ir 
nležinčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 7 ">c. 
t l . M Ir $S.B0. Pirki
te vaistinėse Cbioagoj 
ir ».pylink**e srba 
atsiųskite money ot 
tssl i 

LE<U'IX>. 
Vykstančių į gegužinę spe IH4? VV. Hth at- Omm 50, Dl 

TURIME DIDELĮ Draugi ja Montrealio šv. s t a t u * priėmimas (20-22 v.) \° **&** koplyčioje ko- g žodį angliškai tarė 2 ^ ! f S S * ~ f . ^ " ^ L j ^ i ' . 
Onos ir šv. Elzbietos Mote- £ _ _ ! ' ! ^ ^™»> . • * » ^ ^ J a u n a s * * * * * * , J * 2 J J g L ^ S bus I P A S I R I N K I M Ą : 
ru Draugiu Kanados Lic- LIEPOS 2 D. J ant tėvui Pliacidui O.F.M. 'męs ir augęs heluvJs, lan- * v ^ - P° P e u - y n ^ i DUS , | 
tuvių Kunigų Vienybės na- 1- Lietuvių parapijos baž- k l a i k i iškilmingas pamal- kęs Kanados universitetą, \ Paruosti autobusai nuo 7 v. Į 
riai ir šiaip veiklesni kata- nyčioje pamaldos 9 vai. 30 d a * u ž ištremtuosius. Pa-1 vedęs lietuvaitę tremtinę, a - į } ^ : 
likai iš įvairių lietuvių gy-'min. maldose dalyvavo lietuviai,, teityje gali bū i labai geru T R U M P A I 
venamų vietovių. Jiems kvie 2. Aktualieji Kanados lie- l a t v l a i l r e s t a i s u s a v o v e"' talkininku visuomeniniame 
timus siunčia L. K. L. K. tuviu k a t a l i k ų reikalai: ^yomis . Rektorius tarė nuo lietuvių darbe. 
Veikimo Centras. Kiekviena spauda, švietimas-auklėji- s ! r d u užuojautos žodį nvez- kflius™ «.•,, i*t 
aukščiau išvardyta organi- mas, organizacijos ir santy- l ies iems paminėti ir paverg- ™ » kalbėjo estų, lat-
zacija arba jos skyrius siun- kiai su bendruomene (13-17 t o m s tautoms prisiminti. v ų ir lietuvių (C. Kuraus-
čia vieną atstovą nuo 10-ties vai.). Po pietų: 4 vai. įvyko ei- ^ ^ ° v a Į - *«*****; 
pilnų arba nepilnų narių 3. Kanados Lietuvių Ka- sena per miestą prie Neži-
skaičiaus. Atstovai turi tu- talikų Veikimo Centro rin- nomojo Kareivio kapo. Čia 
rėti atstovo pažymėjimą, iš-kimai. gražų tiesos žodį angliškai 
duotą jo organizacijos. 4 Iškilmingas posėdis (17- pasakė vienas latvis. Po te 

(Atkelta i? 3 pusi.) 
balsai būtų prie?, tai vienas 
(sovietų), panaudojęs " ve- j 

i to" sugriautų jų pasisaky
mą. 

Daug garbingų veikėjų 20 vai.): 
pakviesta iš J. A. V. Lau-i a) Paskaita, 
kiama ekskursijų iš Cleve- t>) Sveikinimų ir rezoliu-
lando, Detroito ir kitų vie- cijų priėmimas, 
tovių. Suvažiaviman pakvies c) Suvažiavimo uždary
tas Jo Eminencija Toronto mas. 
arkivyskupas kard. James : Šis pirmasis Kanadps lie-

buvo padėtas vainikas prie 

Tai^i, kaip matome, ieš-
lyje pasirodė moterų cho-1 k o m i k e U a i k a i p ats:kra-
ras (lietuvių), buvo p a d e - | t y t i b u v u s i o alijanto nacio-
klamuota, paskambinta pia- n a i į s t į n ė s Kinijos ir kaip į-
no solo ir parodytas gyva 
sis paveikslas. 

sileisti į UN daugiau komu-
nislų. Liūdna tiesa... 

(Kasakauskas) 

DETMAfTTU. 
LAIKRODŽIU. 

BRANOENTBT' 
STDABRlNrr/ 

INDŲ. 
HlENINIU 

..AI-'CROLŽTV. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
AP A RA T!' 

H KT. P R E K I Ų 

LstfUrodilal 
Pataisomi 

Specialisto. 

Lmodaroa 1 m^tg 
Garantija. 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

/ / • 

Charles McGuigan. 

Pagrindinis suvažiavimo 
tikslas — aptarti aktualiuo-

tuvių katalikų suvažiavimas 
bus studijinio pobūdžio. Ja
me bus dedami Katal. Ak
cijos pagundai}, numatomi sius Kanados lietuvių kata- Kan&doa l i e t y v i k a t a l i k u 

ikų reikalus prumt, kata-; d a r b a i j r u ž d a v i n i a i i ^ 
hkukosios akcijos statutą, k i a m e a U j r avei[ gu 
išrinkti Kanados Lietuvių 
Katalikų Veikimo Centrą. 

Suvažiavimo tvarka yra 
sekanti: 

LIEPOS 1 D. 

1. Atstovų ir svečių regis
tracija parapijos salėj (941 

gausiais, gyvenimiįkais su
manymais. Į iškilmingąjį po
sėdį prašome gausiai atsi
lankyti Toronto ir apylinkes 
l etuviškąją visuomenę. 

I.aik. Kanados Lietuviu 
K. V. C. Prezidiumas 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
N O W . . .GENUINE 

PHILCO 

= ^ 

TIKTAI UZ 

Buvę Mokytojai Nori Dirbti Kanadoje 
TORONTO, Ont. — Gegu- bejimui tarpininkauja labai 

žes men. šešių tautybių (uk- palankus tremtiniams imi-
rainiečiai, lietuviai, lenkai, gracijos vice ministeris Do- ' 
latviai, estai ir baltgudžiai) vidovičius. 
tremtiniai mokytojai įteikė Tremtinių mokytojų dele-
memorandumą Ontario pro- gatai, susirinkę birželio 15 

Advanced Design • • • 

vincijos švietimo ministe-
riui, prašydami sudaryti ga-

d., išrinko atstovus: vieną 
ukrainietį ir lietuvį Štuopį. 

limybes tremtiniams moky- Be to, pasikalbėjime daly
tojams dirbti mokytojų dar- j vauti kviečiamas dar vienas 
bą Kanadoje, kadangi Ka-I letuvis, kuris labai gerai 
nadoje yra didelis trūkumas žino anglų kalbą, 
mokytojų. Dabar tremtiniai Manoma, kad bus sureng-
mokytojai dirba eilinį darbą i ti tremtiniams mokytojams 
fabrikuose ar kur kitur. j vakariniai anglų kalbos kur

čiomis dienomis gautas sai kelis kartus į savaitę, o 
atsakymas, kad Ontario švie vėliau ir specialūs trumpi 
timo ministeris nori pasikal- pedagoginiai kursai. Tačiau 
beti su 2-3 asmenimis (at- viskas paaiškės po pasikal-
stovais) i& memorandumą bejimo su Švietimo Minis-
pasirašiusiųjų. Tam pasikal-1 teriu. — M. 

Krautuvės Puošiasi Lietuviškais Užrašais 
TORONTO, Ont. — Lie- telio lange "Kalbame lietu-

tuviski užrašai krautuvių jviškai" ar panašaus, 
tenguose yra matomi Du„ ^ ^ k a l k u r i u o s e t o k i u o . 

užrašų būna ''raudonų" šven 
čių progomis ir "raudonų
jų" vadų portretai su ati
tinkamais raginimais — šū
kiais. 

daugiau ir daugiau lietuvių 
pradeda verstis vienokiu ar 
kitokiu bizniu; tenka pasa
kyti, labai sėkmingai, paly
ginus su kitų ta\Jtybių žmo
nėmis. Kaikurie svetimtau-

Geriau būtų, kad lietuviai 
kaip tik atkreiptų domesį į 

Dl OSN l'S ATSKAITYMAS 
n / j Ū S i j -M'll;l «i i l t l> t i l \ i ) 

PHILCO 704 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
TeL LAfayette $-861? 

Seniausia Lietuvių Jfewetrj 
Krnntnv* Briicbton Parke 

Jatelffta 1916 metalą 

arthritis, reunuuiimo akansmuA, 
raameny įtampa, kosėjimą m 
šiomis slaptomis formulėmia, ku
rios ėjo iš kartos i karta. Sudėtis 
gryna ioUu, duagelis j u yra re
tos tr btmiglos. 

Z-G ŽOLIV ARBATA No. St— 
($1.35) — sėkminical vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-O ŽOIJV ARBATA No. 17— 
(91.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata telkia g r e i t u s rezulta
tus siu* v M. Ilgose. Puikiai IJuo-
suoja vidurius, Juos sunormuoja. 

STAA1S Analgesi» SALVE— 
($1.00) — duoda STF.BfTIM S 
rezultatus. 

N A l J A S — K A I P STKBIKLAS 
Stanls — "3 in 1*' kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina "sekundė
mis" pavargusias, deganėi&s. pa
tinusias ir skaudančias kojas. 

Kai nuo skaudančių kojų Jau
čiatės senas tai Stanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokU. 11 

Didelis, puses svaro gabalas, 
tiktai už 75c. siunta apmokėta 
Speciali pasiūla, 3 gabalai už $2.00 
Ateikite arba atsiųskite ' money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir VVieboldt krautuvėse. 

z. e. STANIS 
G0MPANY 

IKIZ A R C H E R A V E . 
CHICAGO 8, ILL. 

Dept. D. 

Užsisakykite 'Draugą' 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

tir = ^ i 

T A I P . . . č ia inra t i k r a s p a t o b u 
linto išplanavimo, liuksusinės 
k o k y b e s 7.2 kub. pd. I'hileo 
š a l d , v t u \ a s už n u o s t a b i a i ž e m ą 
k a i n a ! Tik paž iūrėk i te } a u k š 
č iaus ią k o k y b ę m o d e r n i š k ų į ta i 
s y m u — 

SPECIALI KAINA APRĮBDOTAM LAIKUI 
CRANE OIL BURNER 

BANNER OIL and HEAT SERVICE 

$99.00 

JOHN RUDIS 
Savininkas ir Aplildymo Inžinierius 

57 WEST M8th ST., CHICAGO 28, ILLINOIS 
' TELEFONAS COMMODORE 4-7465 

^ tf 
tp-

TIKRA / .ERO 7,OXOS 
F R I K Z K R I O SPlNTF.Lift 

i š t i s o — p l o č i o ; visišku! uždara. 
• žlaiko darsri ir l ee Cream kietai 
sušaldyta. Talpina 28 sv. maisto 

IŠTISO—PTOCIO SKŪBU8 
AAIiDYT(JkFA.S 

Sutalpina mėso» — greitai atšaldo 
icSiimits, desertus ir salotas. 

Jūsų tiktai už 

t savaite 

DU0SHUS ATSKAITYMAS 
ui jusu sent* šaldytuve! 

IŠTISO 1*1X^10 CRISPER 
S T A I G U S 

Stiklu uždengtas. I'flalko vaisius. 
djiržoA'es ir žaliumynus šviežiais, 
trapiais ir skaniais divunanu.' šal-
tyje. 

PIIiNAI IiENTYNOS 
SI TVARKOMOS 

Patvarkykite jas taip. kad tiktu 
jūsų uiai»tiii bet kokio didumo ar 
formos. 

VIENINTELE LIETUVIŠKA ĮSTAIGA SO. SIDftJE, 
kuri patarnauja visokių rusiu apdraudose 

M«»a atstovaujame Mtsakon«tnfraa apdraudos konunanijns. todėl kiek
vienas uiūetu klljentas visados yra apsaugotas, jeigu kam įvyksta 

kokia nalaimS. 
FIBB—LIABILITY (DOBfPENSATlON 
AUTOMOBILE HOUSEHOLD 
DRAM SHOP ACCIDENTS 

^ 

OiyWorlclJrpurar;ce^g»y^ 

^ 

6322 South Western Avenue Tel. PRospect 6-5162 
Agent&ra yra CHAS. P. KAL Priežiūroje 

# 

SAHTVl 
vu i sAvmcs 

IN^UREO 

Paskolos ant Pirmoj* Morgiao 
Ui U*ną Nuosioitį. 

Mažais Mėnesiniais Atmokejimaia 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 

^ i 

and Loan Association 
Otiartered and S«ipervtoed by the U. 8. Oovemment 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN 4. RAZANAUSKAS, Prea TEL.—Vlrginia T-7747 

^ : A 
„t f , t f VIENDfTMJ; LIETUVITJ 
Klausvkite ka sako 

RADIO PROGRAMA 
Įsteigė komp. Antanas 

Vanagaiti?. Jo darbą 
tęsia L. Vanagaitiene 

KASDIEN 18 m. 

% 

IURCUTIJ 

čiai, pastebėję gerą biznį 
tarpe lietuvių, priima kokį 

j vieną darbininką iš lietuvių, | tai ir aplenktų tokį batsiu 
kuris, reiikalui es»wt, galijvį ar valytoją, kuris tik'mū-
patarnauti nemokantiems sų pinigas renka, gargaliuo-
svetimos kalbos tautiečiams. | jančiai pramokęs mūsų kal-
Savininkui, aišku, didesnė bą, o dirba mūsų tautos 

Tfelientūra vien dėl mažo raš- duobkasijj eilgse. ' — M. ^ -L 

F 1 0 f L f l K € Fonflturei 
Appliances 

1809-02 WEST 47th STREET, 
• Corner Wood St. 
LAfayette 3-7771-2 

x CASH OR CREDIT _ 
Open Monday* and Thursdays 

Irom 9 A. BĮ to t P. M, 

/ 

Watter Kiama 

š PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekviena vakar* 9:10 vai. 
Sekmadieniai* . . . . I : t 0 vai. p.p. 

Catvtrtadtentato 
*x tr* Prorrama . . 1 11d I T * 

Kaedten pasaulinės lr vtettn«e žlntoa—{valra* tvyklal lletirvllkame 
gyvenime.—Bhnlo firmų pranešimai.—Lietuviška 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkite^; 

^ ^ 

6755 SO. WESTERN AVIU CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GRovehiU 6-2242 

^ 
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JONINIŲ L A U Ž A S - - - N A K T I N I S PIKNIKAS! JĮ 
Liberty GroveParke,prie Willow Springs miestelio. [vyksta Šeštadienį, Birželio mėnesio 21 dieną, 1950 m. 

PRADŽIA: 4 VALANDA PO PIETŲ. 

PROGRAMA ĮVYKS PRIE NAKTĮ !>Kf. ANCIO SKAUTIŠKO JONINIŲ LAUŽO. Bu* 
suvaidinta: "STEBUKLINGOS SULTYS", režisuoja akt. G. Velička — atlieka tremtiniai 
skautai-es. "LINKSMIEJI BROLIAI-" atidengs Joninių nakties paparčio žiedo paslaptis. Lie-

N u vykimą* iki \Villow Sprlng: 83rd, 22nd tr Cicero. Archer ir Cicero (prie Airnorta) Ii 
ten bos nuvežti į vietą. 

tuvi akos skautiškos ir studentiškos dainos, šokiai — parke ir puikioje salėje, turtingas bu
fetas, prožektoriai ir kit. Pirmą kartą Čikagoje ir Amerikoje lietuviškos Joninių apeigos! 

Kviečiami visi Čikagos lietuviai. LIETUVIŲ STUDENTŲ, SKAUTŲ SĄJŪDIS ČIKAGOJ 

Girtų Nusikaltimai Ir Tavernų 
Bei Namų Savininkų Atsakomvbe 
ADV. CHARLES P. KAL 

Illinois valstybėje mes tu- aukščiau. Tavernos ir namo 
rime įstatymą, vadinamą savininkai pasiliko keblioje 
"Dram Shop Act". Juo nori-j padėtyje, kadangi jiems rei-
ma apsaugoti žmones nuo tų, kia mokėti tokį didelį drau-
kurie persigeria. Pavyzdžiui,! d imą. 
jeigu žmogus tavernoje per- Tavernų savininkų orga-
daug įsigeria, o paskui sėda nizacija šukele daug pinigų 

ir kreipėsi į Illinois legisla-į savo automobilį ir bando jį 
vairuoti, bet, nepajėgdamas turą, kad tuos įstatymus pa-
gerai vairuoti, sužeidžia ar- i naikintų arba sušvelnintų, 
ba užmuša kokį žmogų, tuo- Legislatūros nariai, pamatę, 
met, pagal šiuos įstatymus, kad yra reikalas, tuos įsta-
tavernos savininkas ir namo i tymus truputį sušvelnino, 
savininkas (jeigu tavernos j Šiandien jau kelios apdrau-
savininkas nuomoja namą) dos bendrovės duoda vadina-
yra atsakingi už žmogaus už- mą "Liąuor Liability Pro-
mušimą ir padarytus nuos-j teetion", vienok metinis mo-
tolius. Negana to, jeigu žmo- kestis yra gana aukštas, 
gų tas vairuotojas užmuša, 
tuomet namo ir tavernos sa
vininkai turi atsakyti už jo 

pav.: nuo 5,000 iki 10,000 
dolerių apdrauda ir 2,500 do
lerių šeimos išlaikymui kai-

K E I S T I Į S T A T Y M A I 

Amerikoje yra daugelis cilinderius, kaip kad visur 
juokingų įstatymų. Jie seniai)yra Amerikoje. 
išleisti, bet dar iki šių dienų 
nepanaikinti ar nepakeisti. 
Žinoma, tai įvyksta dėl ne
apsižiūrėjimo, na, ir dėl to, 
kad įstatymą pakeisti nėra 
jau taip lengva. 

Arba vėl — St. Louis, Mo., 
pienininkams tarnybos metu 
draudžiama bėgte bėgti, o 
Georgia valst. kirpyklose ne
galima skelbti kirpimo bei 
skutimo kainų. Salt Lake 

Štai keli pavyzdžiai tie- City, Utah, draudžiama ar-
siog kurioziškų taisyklių ir 
potvarkių: 

Miami mieste, Floridoj, 

kliams gerti iš viešųjų žmo
nėms skirtų fontanėlių. Los 
Angeles taip pat tebeveikia 

draudžiama viešai pamėg- ftatymas, draudžiantis bet 
džioti gyvulius ar žvėris. 
Hot Springs, Ark., draudžia 

kokiam asmeniui spardyti 
kito asmens automobilį. 

gyvybę. Jeigu užmuštasis nuoja 180 dolerių į metus, 
palieka žmoną ir vaikus, teis- < nuo 15,000 iki 30,000 dolerių 
mas priteisia, kad jie turi | apdraudos ir 5,000 dolerių 
užlaikyt žmoną ir vaikus, pa- šeimos išlaikymui kainuoja 
kol vaikai ateina į metus, j 285.80 dol. į metus, o nuo 
Panašūs įvykiai, galima sa-i 15,000 iki 30,000 dolerių ap-
kyti, sunaikina tavernos sa-jdraudos ir 10,000 dolerių šei-
vininką ir namo savininką, mos išlaikymui kainuoja 

LIETUVAITES KANKLININKES IR DAINININKĖS 

ma visumoje skalauti gerk- • <*ahe? naudinga zinoU 
lę, gargaliuojant. New Jer- i r t o k lf ke}atu* &ZE* 
sey valst. uždrausta kalt i in e s Juk " }«*« * J d l f ° * 
prie medžių iškabas su k i a i . ! nei valandos, kur tau teks 
dinančiais parašais, t. y., jei 
prie liepos prikalsite iškaba 
"Citrina", tai bus priešinga 

atsidurti... 

Relijriją reikia laikyti didelio, 
išsivvstymo veiks-visuomeninio 

309.60 dol. į metus. 
Ką įrašyti I Nuomos 

Sntartį 
Kiekvienas namo savinin

kas, kuris išnuomoja nomą 
tavernai, turi sekti šiuos da-

Piktnaudojimai 
Paskutinių penkerių metų 

laikotarpyje šioje srityje iš
sivystė labai ; didelis "rac-
ket", piktnaudoj imas. 

Pavyzdžiui, žmogus, įėjęs 
I taverną nusipirkt stiklą 
alaus, randa kokį prisigėru- į lyfeus: 
sį žmogų. Be jokios priežas- *• J e i S u nuomoja namą 
ties tas prisigėrėlis apmuša tavernai, namo savininkas 
arba net akį išmuša tam ne- b ū t m a i t u r i t u r e t i n v s * -
kaltam žmogui. Tas nekalta- nuomos sutartj. 
sis žmogus gali užvesti bylą B

 2- Sutartyje turi būti jra-
prieš tavernos savininką ir s v t a ' k a d namo savininkas 
prieš namo savininką. Tokių i ž i m * "Liąuor Liability , bet 
užvestų bylų pasirodė labai tavernos savininkas turės 

IS ATEITININKU GYVENIMO 
NAUJU KELIU BEIEŠKANT 

Tokia tema pereitą šešta-(vo pasisakyta net ir tokiais 
dienį įvykusiame Chicagos klausimais, kurie ne visiems 
ateitininkų jaunimo kuopos buvo žinomi. Pasirodo, kad 
susirinkime mok. J. Kojelis dideles ir nedovanotinas klaįi 

didelis skaičius ir laikas nuo 
laiko jos būdavo laimimos, 
kadangi panašiuose įvykiuo
se advokatai vis reikalauja 
"jury" (prisaikdintųjų) teis
mo, o mes visi gerai žinome, 
kad dabar pas mus į "jury" 
įeina ne tiktai vyrai, bet ir 
moterys. Daugelis moterų y-
ra priešingos tavernų savi
ninkams, kadangi vyrai kai-

užmokėti sąskaitą. 
3. Kuomet namo savinin

kas išima tą "Liąuor Liabi
lity" apdrauda, jis turi lai
kyti originalų poilsą (insu-
rance policy) sau, o certifi-
katą arba "duplicate certi-
ficate" atiduoti tavernos sa-

skaitė paskaitą, po kurios 
įvyko įdomios ir gyvos dis
kusijos. Prelegentas pabrė
žė*, kad mes iš tremtinių 
baigiam pavirsti emigran
tais ir Lietuvos laisvės rei-l 

das darį paskutinė Nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybė, beveik visai nesirūpin
dama amerikiečių lietuvių 
kultūriniu gyvenimu ar in
teligentų papildymu. Trisde-

JIE ABU MATĖ... 

— Vakar ir vėl mačiau "skren
dančias lėkštes*', — porina vie
nas kitam. 

— Tai nieko, — atsako antra- ! 
sis, — užvakar aš mačiau skren
dančius arklius../ 

— Negali būti! 
m 

— Kaip tiktai buvo šitaip! Bu
vau aerodrome ir mačiau, kaip į 
lėktuvą pakrovė du arklius. Lėk
tuvą* pakilo* ir nuskrido... 

įstatymui. Štai, tokiame did 
miesty, kaip Los Angeles, niu ir didele žmonių visuomenės 
yra draudžiama kirpėjams dvasine ir moraline jėga. 
prie durų turėti dryžuotus! —Ediiardag Benešą* 

J V. K. JONYNO MONOGRAFIJOS 
Tai meniSkas leidinys, gausiai iliustruotas, anglį}, vokie

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

Užsakymus siųskite: — 

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

kalui pasidarėme abuoji ir šimt metų Amerikoje vienin 
jaučiamės pareigą jai atlie
ką tik atsilankymu į vieno
kį ar kitokį minėjimą. Pre
legento nuomone būtina kuo 
skubiau apsideti Tautos Fon 
dui remti nuolatiniais mo
kesčiais ir net boikotuoti 
tokius parengimus, kurie da
lies pelno neskirs Lietuvos 
laisvinimo reikalui. Dabar 
kartais ir labai neaiškiems 
tikslams surenkama tūks-

V T N U a m o savininkas būti- t a n č i a i - # T a u t o s F o n d u i 

nai turi sekti, kada ta ap-
kada užkliūna tavernose ir | drauda pasibaigia, ir turi vėl 
užmiršta pareiti namo ir J3 atnaujinti. 
parnešti pinigus savo žmo-( 5 J e i g u n a m o savįninkas 
noms. Rezultate advokatai n e t u r į jrašęs tos apsaugos 
laimėdavo 20, 30, 50 ir dau- j v a d «ie a 8 e", tuomet taver-
giau tūkstančių dolerių by- n o s B a v i n i n k a s p a s a ko jam, 
las. 

teiis inteligentas buvo ku
nigas. Tik prieš dešimtį me
tų pradėjo atsirasti pasau
liečių. Tie visi dalykai pa
dėjo prarasti daugybę tik
rųjų lietuvių. 

Šis susirinkimas nepapras 
tu gyvumu ir naujų minčių: 
gausumu buvo pats geriau
sias susirinkimas, koks yra 
buvęs Chicagoje veikiančių 
ateitininkų tarpe. Malonu, 
kad ir fabrike gimsta idėjos 
ir jaunos mintys atnešamos 

•• 

centai. 
Nuolatinis senųjų, ateivių į susirinkimą būna kaip 

teigimas, kad ir mes negrį- Į skersvėjis, pratraukiąs nuo-
šime į Lietuvą, darosi kas bodžią ir monotonišką ap
kartą suprantamesnis. Mes^inką, priverčiąs ir didesnę 
amerikonėjame sparčiu tem-igrupę žmonių pagalvoti, ko
pų, ir mūsų pirmąją kartą' kia gi iš tikrųjų mūsų už-

nu» Miviuiij w g " V " J«"» įštiks toks pat likimas, koks duotis yra šiame kras-ie kaip 
kad jis turjs tą Liąuor Lia- i š t i k o ^ ^ a t v y k u s i ų j t r e m t a Ketuvių ir kata-

Kar&tose d'skusijose bu-[likų. — Al. 

BALF-u Vėl Ruošia Rinkliavą Gatvėse 

Sunkumai Su Apdrauda b m t y Insurance", o tikreny 
Tavernos ir namo savimn-1 ̂  tankiausiai jis neturi, 

kai turėjo tiktai vieną apsi
gynimą, tai yra, paimti ap- A š nesu nusistatęs prieš 
drauda (insurance), kaip tavernų laikytojus, bet jei-
mes vadiname, "Liąuor Lia-gu įvyksta viršuj paminėti 
bility". Ta apdrauda buv( į įvykiai ir "jury" išneša tris-j Kiekvienais metais Chica- vą ("Tag Day"). Tam tiks-
labai praktiška, kadangi, i dešimt arba penkiasdešimt g o j e įvykdavo vieša rinklia- j lui ®į penktadienį 7:30 vai. 
įvykus muštynėms arba pri | tūkstančių dolerių apkaltini- j va> ku r įą suorganizuodavo Ĵ vak. Tremtinių Namuose, 
sigėrėlio padarytai nelaimei. I mą, tavernos savininkas ga- j BALF-as, tremtiniams Vo- 2244 West 23 Place, šaukia 
apdraudos bendrovės apmo- U pasiimti savo įrankius ir; ttietijoje sušelpti. Nor8 ne-
kėdavo nuostolius. Tačiau išeiti iš to biznio, o namo m a ž a i bro\ių jau Amerikos 
paskutiniais keliais metais savininkas palieka apkaltin
tos apdraudos bendrovės tu- tas ir praranda savo nuosa-
rėjo užmokėti milijonus do- vybe. Jeigu tos nuosavybės 
lerių už minėtus padarytus neužtenka, tai jis dar gali 
nuostolius, todėl jos susitarė J prarasti ir viską, ką tikta 

turi, pakol apmokės teismo 
išneštą sprendimą. 

Federalinė valdžia leidžia 

nebeduoti daugiau "Liąuor 
Liability" apsaugos. Paliko 
tiktai viena bendrovė, kuri 
išdrjso duoti tą apsaugą, betį tavernos savininkui, užmo
jį pastatė sąlygas, kad turi kėjusiam už "Liąuor Liabi-
mokėti metinį mokestį <pre- lity", atskaityti tas išlaidas 
mium) nuo 300 dolerių ir nuo pajamų mokesčio. 

krantus pasiekė, bet dar 
daug ir stovyklose liko ir 
tai tokių, kurie neturi jokių 
galimybių išvažiuoti — se
neliai, ligonys, vaikai. Jie 
laukiasi mūsų paramos, mū
sų jautrios ir gailestingos 
širdies. 

mas labai svarbus susirin
kimą?, į kurį kviečiami vi
si, kas tik turi gailestingu
mo kenčiantiems broliams. 
Gi ypatingai prašomi atsi
lankyti BALF-o skyriai — 
tiek valdybos, tiek paskiri 
nariai, kolonijų buvę rinki
mo kapitonai, visi rinkėjai, 
rinkėjos, draugijų bei klu-

3E=: 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

Per AID 0VERSEAS, Ine. 
2244 W. 23rd PI., Chicago 8, BĮ. Tel. Vlrgiiiia 7-8711 
Aid Ovemeaa, iuc •aiuncia maisto siuntinius j visas 4 Vokie
tijos) šonas ir kitos Europos kraštus, išskyrus SSSR. siuntimai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siutintai pakuojami,Europos sandėliuose, o užsakymai iš 
Oiicagos siunčiami A1K MALL. Užsakant didesnius kiekius uuoda-
ma uuolakla. KtlKAI. Al Kl IJL l'ILAo 811 JM T1M\ SUKASO: 

Siuntinys No, 1 — SS.tO 
» sv. Kiautiniu tauku 
S ST. rūkytu lašinių 
f «•. saUml dviėroa 
1 sv, (De 2 osa.) kenuoto bekono 
A dSžutfi (400) sr.) marsarlno 
Siuntinys Hr. S — 1S.60 
4 <*r. raitytu lašintu 
f ar. kiauliniu tauku 
2 ST. margarino 
i sv. kiaulienos mėsos 
siuntinys No, • 
A. 10 svaru cukraus $2.10 
B. 20 svarų cukraus $3.20 
Muntinys No. f 
A. 10 sv. baltu kviet. miltu $2.60 
B. 20 sv. kvietinių miltų $3.20 

Siuntinys Nr. U 
E. 10 sv. irryn. kiauliniu tau

kų — $4.25 
C 16 ar. gryn. kiaulinių tau

kų — $5.40 
O. S7 sv. fryn. kiaulinių tau

kų — $8.85 
Siuntinys 
A. 
B. 

6 sv. 
6 sv. 

nese 

Nr . SO 
degintos kavos 
deg. kavos — 

dėžutėse — 

— $6.60 
6 akardl-
$6.80 

Siuntiny* Nr. 10 — $6.40 
'i sv. rūkytų lašinių 
2 ST. kiaulinių taukų 
2 ar. margarino 
i ST. degintos kavos 
1 sv. šokolado 
Siuntinys Nr. IS — $5.15 
2 ST. raitytų lašinių 
2 ST. kiauliniu taukų 
1 ST. degintos kavos 
2 ST. cukraus 

Siuntinys Nr. l t — Sf.tS 
4 ST. rūkytų lašinių 
2 ST. kiaulinių taukų 
2 ST. margarino 
2 sv. marmelado 
4 ST. degintos kavos 
4% ST. sukraus 
2 gabalai tuaiet muito 

Siuntinys Nr. 84 — 95.80 
2 sv. 2 osa. rūkytų lašinių 
1 ST. 2 osa. degintos kavos 
1 ST. 2 osa. šokolado 
1 ST. 2 osa. cukraus 
1 dėžuti apelsinų marmelado 
2 ST. (be 2 osa) jautienos mėsos 

Siuntinys Nr. 43 — $6.95 
2 sv. (be 2 osa.) sviesto 
2 ST. 2 osa. kiaulinių taukų 
2 ar. 2 osa. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 osa. šokolado 
1 ST. f oza. cukraus 
1 ar. 2 osa degintos kavos. 
Siuntinys Nr. 0S — 99.0& 
2 ST. 2 oss. rūkytų lašinių 
2 ST. 2 osa pilno riebumo sūrio 
2 ar. 2 osa. cukraus 
2 sv. 2 osa. ryžių 
2 ST. (be 2 oss.) kiaulinių taukų 
2 ST. (be 2 osa.) margarino 
1 ST. kakavos 
1 d§*ut« (400 gr.) grietinės 
1 ST. pieno miltelių 
2 ar. degintos kavos 
4 osa. arfeatos 
H ST. šokolado 

oiuiiUii)» Ar. •» — SauM) 
2 sv. k oss rūkytų lašinių 
1 uezute i*6» gr.j sviesto 
i de*. 14la gr.) kiaulienos mėsos 
t sv. S oss. cusraus 
tt sv. šoaoiado 
4 oss. arbatos 
i sv. degintos kavos 
buittunys Nr. 72 — $4-i© 
x dėžute (Įso gr.) margarino 
1 sv. degintos kavos 
• osa. ( i«u gr.) šokolado 
6 osa. (160 gr.) saldainių 
s ST. I osa. avižiniu driDsnių 
i.% sv. kondensuoto pieno 
1 ST. bičių medaus 
1 detute (2tt« gr.) kakavos 
1 dėžute sardinaų 
Siuntinys Nr. 75 — S4-25 
i sv. ibe 2 osa.) rūkytų lašinių 
2 sv. (toe 2 osa.) kiautinių taukų 
1 dėl. (40v gr.) aonoena pieno 
1 dėžute (40v gr.) margailno 
2 sv. ryilų 
1 sv. degintos kavos 
4t sv. soKolado 
1 dėžutė (Z2« gr.) kakavos 

Nr. 71 — 
2 sv. (be 2 osa) sviesto 
2 sv. (be 2 aaa.) kiauimlų taukų, 
1 av. Kakavos 
1 ar. šokolado 
1 ar. ryšių 
2 sv. t oss. rūkytų lašintų 
Siuntinys Nr. M — fSjM 
1 ar. 2 oss. kiaulinių tankų 
1 ar. t osa rūkytų lašinių 
1 ar. 2 osa dešros 
1 ar. 2 osa. sūrio 
1 ar. 2 osa dsgisjlas 
1 ST. 2 osa. ryžių 

t 

Siuntinys Nr. fS — 2S.t6 
6 sv kiaulinių taukų 
5sv. degintos kaToa 
Siuntinys Nr. M 
A 6,6 ST. šokolado — $4.61 
B. • ar. bičių medaus — $4.2ė 
C • ST. kakavos — $2.4t 
D 10 ar. ryžiu — 12.10 
B. 10 ST. džioTtntų s l y v ų — • » • • 
L 1,1 ar. margarino — $2.6$ 

= ^ 3H 

BALF-o apskrities valdy-, &u tremUniai. 
ba nutarS ir šiais metais * - ' 

Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 

suorganizuoti viešą rinklia- — Apskrities valdyba 

iMCMPcn 

TAIP SMARKIAI AUGA T17RTTJ IR TAUPYTOJAI S 7 TtKiel, kad 
vieno (Supytojo indėnai yra pilnai apdrausti iki $5,006 by an agency ot tne United 
States Go%ornmeiit... Todfl. kad pas mus valdyba tr dimktosflai darnMIal Ir ga
biai veda biznj ir išmoka aukšta dividendą savo taisjyaojasna... Todfi, kad t>4is« 
mus patarnavimas yra mandagus ir teisingas. Per 1040 metas pas mus pradėjo 
naujus taupymo aceotmts virš 1,300 ypatų, o turtas per ta ***** PSMUMII I II i 
i.000.000 doleriu. Dabar mūsų turtas siekia arti 5,000,000 doleriu. 

Mes kviečiame kaip vietinius, taip ir tolimesni"* lietinius: padekite savo ptaf-
gus šioj tvirtai aplraustoj finansinei i š ta igo j . . . Pa* mus gakte taupyti ir per 
lašškua. (Klauskite). / - • •-— 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
62S4 SO VVE8TERN AVK. Tel. — OBovnltMl 8 - 7 5 7 5 i. PAKEL. PreeidesA. 

REZERVUOKITE LIEPOS (JULY) 9 DIENA, 1 » M., TĖVŲ MARIJONŲ STATYBOS VAJAUS PIKNIKUI, VYTAUTO DARŽE! 
~ * ' • * • - ' —. .. • t T • * 

file:///Villow
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o DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, JLUNOIfc Ketvirtadienis, birž. 22, 1950 

N CLASSIFIED, HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
P A R D A V I M U I 

• 0-ties hairiMiiu Dešreles (Hol Dog) 
—Hot laiiMtie^ U* lec CVeam »»«-
X,.na-. IHIliai |M»riM*.$ilS Mantui. 

l*u»ki proga Vasaros s t o n u i užsi
dirbti pinigu. Parduos atskirai, 'ūk
ias pirkiny*. ItėlH kitų interesų sku
biai imrituos. 

Pašaukite savininką: —* 
CEdarcrest S-0754 

Beautiful Hudson SEAL and sherred 
ui.j.o.-. uui f*i-u si*e »•-!«. praelica.ly 
nevv. sacrificing for best offer. Also 
I palr. of down-eomforters suits »i*e 
14-K. 1* C. Sniith typearrtter, va-
ruum cieaner an.l othcr mlscella-
in-oua clothtng. furniture amt house 
hold artlcles. sacrificing all for ųutck 
«a)»\ Call after S p.m. only 

kEnwond «-:»:9 

• "D B A U U O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

MM FK1ISIN0 DEPARTMENT 
•Draugab" Agency 

23 E. JacUsoo BlvO. 
WEtwter 9-3196 

Hltt .P WANTED — MOTBRVfl 

AT ONCE 
Light House keeping 

Elderly woman 
No l<aundry. No chtldren. 

•tay, Kavorable working eondltlons. 
(a l l MKH ZAM 

At EVerglade 4-9353 

WANTED — MOTERYS 

- I 
M A N * DIAMOND RINO 

approxtmatH> H Karat: 9 stonas, 
sacrificing for |2ort. or best offer. 
Morey's Auto Parta 8434 W. Mad-
ix»u st. H At markei 1-K088 

5 GRAVE LOT 
Palos IMI* Memoeial Park, 
N.ar Malfl Kntr.. Be.sl Offer 

\ Imcinie- «-:{»«« 

K.t epiloiiKl — Stenogranlifr 
Kej «.wltchhoard. EvperiefH-ed. . 

Air conditioned office. CJood salary. 
(Sood transportation. 

Hospitaliaation opttona). 
I . <.II.MH> Plltillbmg * Hcattng t o . 

i:toN So. Puiaski Itoad. 
Phone M R S. BORDKN 

( I U « f . . n l -.-U-2t.it 

BEAUTY 0PERAT0R 
Thoroughly experleneed 

and capable f Iri. Futl or 
part time. (Jood salary. 

Plcasant worklng eondltlons. 

MATT'S, 5304 M I I / W A I K E E AVE. 

ROdney 3-3900 

H <; l t \VI .S . ( K H A l t 1'MtK 
« eiiieterv V. .»< 1.1. Itlot'k t 
section lot !». Sac-rificiiiRr 
for nuirk sale. Call: — 

STe\vart 3-0840 

Haddorf, Baby Grand 
PIANO, Mahogany in 

A-l condition. Sacrificing 
for $700.00 or best offer. 

Call: — RIverside 7-3984 

ĮMANO. MAHOG. SPINET. 
$.1(M»; .1 pe. lMh Cent. bdrm set. 
gla** top: spr. and niatt.. tl.'»»»; 
5 ĮM'. nearty iif>holstere<l. wicker set 
$3:». FAifa \ I M l j 

2 WTLTOX BROCADE RCOS; 
Green f*xl5 with pad. one gray wltn 

pa.i 9x2o. Sacrificing both for 
$S75.O0 or rnake offer. 

( a l l : \ Ii trinia 7-BMHK. 

AOCORDIAN \VHITE MOTHER of 
P E A R U Seandelli niake. Kuli ato* 

abite . Sacrificing for $175.90 or 
make offer. t'all: — 

PAIlsade 5-84S1 

8 - GRAVE lot in Mt. Auhurn Memo-
rial Park, 4lst and Oak Park, nr. brau. 

Ros. Arbor. C:all PRo. 6-3333. 

I'EMALE H E L P WAXTED 
WOMEN to WORR In N I R S E R Y 

ychool. Care for 2-3 year olds 
JOLLY rUM HOFSE N U R S E R Y 

Call: I .nnghearlt l -»7«2 
4T&4 NO P A 1 1 J N A RT. 

MOTOROLA 
Will train young Women 

to 
\VIRE 

and 
SOLDER 

ai n«*w C'lybonrn Ave. 
TELEVISION PLANT. 
Evperlentvtl rate for 

qualified airis. 
A PPL Y 

MOTOROLA 
EMPLOYMENT OFFICES 

3248 N. LINCOLN AVE. 
or 

MAIN PLANT 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

Stenographer — Secretary 
AOE 22—32. 

Hmall c o n ^ n l a l offioo 
."> day week. Insurance benefits. 

Mušt take dictatton. 
and hare some office experlence 

JOHN MOHR & J»ONS 
330A E. 9«th St. 

Sotitli Cluca>;o 8-0«53 

HELP WANTED - - V Y R U 

Capable Single Farm Man 
ALL 'ROl'ND WORKER 

Able to DHve tractor 
room: board: $120.00 nionth 

Crl'S r H R I S T L N S L N 

Call Libertyville 2-3323 
AT ONCE 

Thoroughly Experienced 
REFRIOKRATION SKHVK'K 

MAN 
Mušt have at least 

f» v<*ars experlence 
Call ARttmore l-:i»03 

After 5 P. M. 

AGGRESSIVE SALESMAN 
Handle new linr alr circulator 

No canvassniif: stratįrht commission. 
Mušt have car. Minimum commis
sion per sale about $16.00 Excellent 

opportunity for the ri^ht man. 
COMECA INC. 

549 \v. Randolph St. 
r I na u. lai 9-4571 

Bt/SINESS 8ERV1CE> 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

-
oo radioa. Televisiona, 

Hefrieerators. Washing Maohine* 
and furoiture 

S*H? us before you bu> 
We also have a few ttsed refri-
gerators. washers and vacuum 
clean^rs priced aa low aa $15.— 
Come in to the top house foi 
valties and aee for yourself. 
MKS PAIMSIME SENĄ J ŪSU 

PREKE IŠKEITIMUI 

A. C. Novak 8c Sons 
3428 West 63rd St. 

Tel. BEpablic 7-2659 

CHICAOO 2a (LL 

I*L\NNINO a bridal sbower. recep-
tion. rraduation party? For foods 
«.i beauty and dintinction »ent ' our 
hois d'oeuvres or buffet; conside-
rat~l\ priced. Phone Mrs. Harazin. 
< Kawford 7-4573. 

soutli Wt->.t sitlė> Narni* Kavtmn-
kai! J rengiame vandens, nubėg-1-
mo vanvzdžiua apSviettmus pro 
stogpi. air condltloning. aliejau.s 
ir Ražo kro«niii. I'žtikriname. bfl-
sitr patenkinti. Del apkainaivintų 
pasaukite šiandien. T. H E B E L 
SHEET METAI. U O R K S . 9245 
s . s t . I . .m- \ \ « \ Gro. 9-9973. 

REIKAUNGA MOTERIS 
APSIGYVENTI VIETOJE 
prie dirbančių tėvų. kurių 

vaikai lanko mokyklų. Lengrvi darbai 
Maža alaa. Telefonuokite: 

SAcramento 2-2093 
Vakarais. 

— • " ' • ' " 

VVOMAN — AT ONCE 
Gvneral liffbt H<»us<* \Vork and 

PLAIN COOKING 
N'ice Home — prtvate room — Stay 

Good startinpr salar>- with 
opportunitv for pay inereases. 

Tali: — 
SAGINAW 1-1332 

WANTEI> AT ONt'E 
Ittiiable \ \ on ian witll 

Evcellent n-ferences 

to do grt'ueral housework 
and assist with little giri. 

tlotid hooie and salary for 
the riffht i>erson — Stay. 

t'all: — 
liAyport l-9«75 

W. \NTED AT ONCE 
4 W!tltre**ies, 3 bar niaids 

3—"29'' girls. 
AOE 20—30 

Good salary — Tips 
Room and board furnished 

Vaeatlon with pay on 
1 year service. 

HI HAT CI.l'B 
Call « hu-aiio ttei«ihi> 964 Y-1 

Shirt Press Operators 
M I S T B E B X P E R I S N C K D . 
I .\«-<-tniit nau'iv pins bonus 

Ręst period. Paid vacations. 
Air conditioned suirroundings. 

\VHSTWOOD l A I ' N D R Y 
7727 \V. Graml . \ \ « \ 

I IIUMMMI Park. Rl. 

IŠNUOMOJAMA 

ROOM FOR MOTHER 
in prtvate home: 

Excel. care for chlld; 
beau. tack vand. 

H Y.U- Park 3-4798 

Išnuomojami Kambariai 
Lietuvių šeimoje Išnuomojami ftva-
rūs mehliuoti Jcamtmriai s u ftiltu— 

šiiltu ^vandeniu. 
gražioje vletoie arti prie 

Michigan Ežero ir 47-os gatves 
Telefonas: 

HOuIc-vard 9-7431 

I > RESSM AKING & ALTE RATION. 
Ibides maids gowns, and 

\V»-ddlng gowns. a specialty 
Prlceti reasonable 

Call: COriMila 7-4333 

TEAOHER \VII«I. T I T O R 
grades 3 to Hth. 

during July and August. 
$2.0« an hour. » 

Call: \ l m e i m e s 9-0907 

Anka Dievui yra pirmoji pri
valoma sąlyga pakilti j malones 
viešpatiją. Auka tčra pradžia, o 
jos pabaijrH — malone. 

—VI. Solovjovas' 

COOK 
Eapcrienccd; pcrtnanent position 

on country estatr; 45 minutes to loop 
Agr 35 to 50 

Good salary, own 2 room apartmrnt 
Phonr \Vrek days brtvrrrn 9-5 

CHesapeake 3-8822 

M A I D 
Experienced 30—40 

General housework and oooktng 
No laundrv: top salarj 

Own room. and bath. 2 adults; 
infant and nurse. Barrington Home. 

Call: RAndnlph 9-7159 
MI SS JOHNSON 

Stenographer At Once 
Good starting salary for capable 

person. 5 day wee.k. 
Short hours. 

I>leas»ant working eonditions. 
Alr conditioned office. 

Pree hospltalization. 

Call: M . Kinis 7- 9270 

CABINET MAN WANTEI> 
AT ONL'K 

Best pay—Steady vrork for 
SOBER C A P A B L E MAN 

Mušt be able to produce finest 
rabinet Work. Phone: — 

YORKTOVVN SHOPS 
150 SO FIRST S T R E E T 

Higldand Park 9-4099 

E X P E R I E N C E D 
COLD MEAT MAN 

* A S S T 2 N D S H E P 
GOOD SALARY 

Private Club. 

10 N. Dearborn St. 
See M R. VVAGNER after 11 A.M. 

Position Open Now 
Automatic Screw maohlne man. 

Knowledge of Grldleys and 
Brown and Sharpe Machines. 

2544 W. MADISON ST. 
Call: MOnroe 9-0929 

NATIONAL MFGRS 
Btiildkig Trades McH'hanles 

AT ONCE 
Thoroughly e.vperienced 

CAPABLE M'tBER MEN 
with a-l reierences 

1 f 'ARPENTER 
1 BRK'K U T E R 

1 MASTER PLCMBER 
Call: W E B S T E R 9-4061 

BEAL ESTATE 

NEĮKAINUOJAMAS PTRRINYS 
(l'ne<|iialled bargalns) 

Ateikite. Apžiūrėkite. įvertinkite. 
Prie gražaus Maro/uette Parko. Po-
ruoSti užėmimui 2 mūriniai namai, 
1 hh auk.što. 6-ių kambarių ploto Cape 
• 'ode; Talppat baigiami įrengti ge-
ral išplanuoti 4-5-ti kanibarių plo
to 1'- aukšto I>e Luxe 'Cape Cods 
mūriniai namai dideliuose sklypuo
se. Erdvūs salionai ( l iving rooms), 
dkleles sieninės spintos, (e losets) , 
pilnas rūsys, automatinis šildymas. 
Daug kitokių, patogumų: arti C. L A. 
susisiekimas, valstybinės bei para
pijines mokyklos, krautuvės, baž
nyčios. Prieinamos kainos ir duo
damos paskolos prisitaikant jūsų 
biudžeto. Atdara kasdien in sekma
dieniais ntio 9 vai. ryto Iki sutemos. 

MAROTETTE HOME BLDRS 
9255 S. Keeler Ave. iREtia. 5-2020 

2-j« Al'KftTV M r R I N I S NA»IAS. 
8 kambariai virSuj, 7 apačioj.-. Ap
šildymas aliejumi. Pastatas gerame 
stovyje. Koklinė vonia (tile bath); 
atdaras prieangis (porch) ; puikus 
kiemas:«.geras susisiekimas; arti val
stybinė ir parapijine- mokykla; Sa
vininkas parduoda tiktai už $11,500. 

Y Artis 7-3537 

ELMHTJRST LOT 100x200 
$995.00 or best offer 

or will trade for 
Chicago property 

Call INdependence 3-3030 

HINSDAIJ: — VACANT Horsi: 
4 Large Rooms, 

Cab. kitehen; plcture windows, 
Hurduood floors; utility, 

2 car gar. f near Bluehird Bua 
Mušt sell: Reasonably priced by 

owner $8,250. 
Call mornlngs. 

RIverskle 7-2735 

ARIJNGTON HIGHTS 
I-ot 100x200, near 

Subdivtslon Near Munlcipal 
swimmlng pooj, 

school, churches, shopplng, 
near North State road. Sacrificing 

for $1.2 30 or best offer. 
Prtvate party. 

INdtioendem'e 3-9039 

LOT 100x117 
lOSrd Street and 79th C.mrt, 

I bloeks W. of Harlem, $400. casn 
plūs small monthlv pavments, or 

best offer. Call: BEKerty 8-0990. 

SOUTHSHORE, 
LAKE COMO 

Beautlful log cab.; elec. and 
gas htd.; also 8 rm. guest hse.: 
gar.; lot 150x150; landseaped. 

Priced to sell. Owner. 

JUniper 8-9415 

. » - m»* 
REAI. ESTATE 

K ROOM 

-SUMMER COTTAGE 
I.OONE LAKE ANTIOCH, 

l^ake front, toilef, 
Runnlg water, elec. 

Call STewart 3-1182 
aft. 5 p.m. 

PROGOS — OPPORTITN1TTES 

ROl'ND LAKE, n X . 
4 room Summer Home. 

Breakfast nook, Cablnet Kitehen, 
Attic floored: 

F>ult trees and shrubbery. 
Chemical tollet, 

Mušt sell, very reasonably 
priced by owner only $4.000. 

Phone A l s t l n 7-8093 

FARM and HOME 
10 aerea Three Oakes, Mlch. 76 
mlles from Chicago. « room modern 
all year round home with furnace 
heat.modern kitehen,' electrlc auto-
matic hot water heater, wate,r sott-
ener, full basement. 2 car garage, 
sacrificing for aulek sale. Make of
fer. YVrite Rotlte 2, Box 9-A Three 
Oaks, Mieli., or call: LAfayette 3-
95P7. _ ^ ^ 

7908 ( A M M I T AVE. 2 Hat brk. 
2—5's; a- l condltton 

Modern; stok^r, steam ht. 
Auto. Ht. Wtr. Ht. 

Porches, 2 car garage: 
2 T.T. stovės, 2 refrlg*s; 

Large lot; Imm. Poss. of 1 flat 
Call during vreek S p.m. to 6 p.rr 

ARerdeen 4-0055 

HOITSES S.W.—62nd A K E E L E R 
S rm.. Brk. Bung. with rear 

enclosed porch; equal to extra 
rm. 2 car gar: Ht. Wtr. Ht. I>arge 
attlc. Bsmt. apt. rented for $20. wk. 
Prlce $16..r>00 Including most of the 

fumlture in «xtra apt. 
Terms. Miss. Lamh. 

ENglewnod 4-3997 

1Q<& RET1TIN 
5 l s t . Sk Oarpenter 

Cor. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd. 
Income $3,900. Nets $2.836. 

$16,000 cash required 
SOL. K. GRAFE & SONS 

REALTORS 
l'N'gl. 4-3957 or W Aibr. 5-387? 

In the 9225 S. Halsted Rldg. 

STEVENSVILLE, MICH. 
ROKEMARV BEACH 

New Summer Cottage 
4 Rooms and Bath; 
All modern convenlences 

Completely furnished 

Sleeps 6; 
Available immediately thru' 

L.ABOR DAY; 
/ 

Ver>- reasonably priced by owner. 
Phone "wed. thru' Friday". 

and "Monday thru' Wed." 

MIchigan 2-3031 

VIC. HINSDALE 
2 I/ARGE HOMESITES 

Mušt sell, very reasonably 
priced by owner. 

only $1.750 each. 
Call between 3 and 3:30 P .M. 

PRospect 6-6411 

72nd PLACE and HOMAN 
Lot 30x125 ft. 

Mušt sell by owner 
Reasonably priced 

Phone CLiffside 4-0359 

(FOR COIZ)REP) 

3 Flat brk. 4 room. each 
Stove heat. Only $500.00 down, 

located on Campbell near Madison. 
For appointment call: Mr. Hali. 

CRawford 7-1048 

9 kamb. mūrinis namas, natūralus 
židinys, 2 vonios, ištisas skiepas, 
krosnis, karštu vandeniu apšildyti. 2 
karų mflr. garažas. Sklypas l06x 
199 pakraštyje. .Kaliui $15.400. 

4 kambarių namas. 2 nebaigti kamb. 
viršuje. Aliejumi apšildoma, moder
ni vonia. Sklypas 100x150; 1 my
lia iki stoties. Kaina $8.750. 

6 kamb., 3 miegam, namas, apšil
domas karštu oru. Ištisas skiepas. 
Sklypas 120x220. Venetian užuolaidos 
Arti mokyklos Ir stoties. Tuojau ga
lima užimti. Kaina $12,500. 

MRKVICKA 
REALTOR 
5004 Fairvie* 

Downers Grove 835 
13329 COMMERCIAL 
5 rm. frante house. 

Auto. oll H. W. Ht. 
Garage. 

Mušt sell, by owner. 
leavtng for California by July Slst, 

see week days after 
5 P.M. & all day Sat. & Sun. 

Phone south Chicago 8-9545 

BY OWNER 6 ROOM HOUSE. 
1H Ule bath. 

St. Priclllas parish. 
Near schools, churches, college. 

Owner — PAJisade 5-4484 

VALYKLA 
Pušiniai įrengimai (knotty pine fixtu-
re»). Pilnai j rengta Labai pelninga vieta. 
Ideali vieta siuvėjui Prieinama nuoma. 
Gera sutartis. Turiu dvi krautuves ir 
vienam per sunku abi apeiti. Todėl sku

biai perlcidžiu vieną už $3,500. 
4419 Milwaukee Ave. 

Skambinkite savininkui BErkshire 7-8350 

3 STORES 
223-927-229 E. 75th St. 

Newly decorated 
H. W. Ht. In each store. 

Mušt sell, Reasonably 
priced by private Owner 

ABerdeen 4-7855 
Groserne ir Mėsos Parduotuvė 
Gerai einąs biznis, surenkama 

$1,500.00 j savaite. Modernus fikče- j 
rial, daug prekių, nuoma $7 5.00. 3 
metų sutartis. Paaukojame už $7.000 
greitam pardavimui I š priežasties 
kitų Interesų. 

:il04 ARCHER AVENITE 
Vlrginia 7-1921. 

DELtfKATESV — SALDAINIU ir 
Mokyklos reikmenų krautuve Ir 2-jų 
aukštų namas ir 2 autamobilams ga
ražas. 6 kambariai viršuje. Virtuvė 
užpakalyje. Gerai veikiąs biznis. Dėl 
Ilgos skubiam pardavimui paaukos. 
Reikia pamatyti, kad įvertinus. 

9901 So. WoI<cott Ave. 
Tel. IlRoapect 9-0744 

KEPYKLA 

Dviem vyram. Gerai veikiantis biznis. 
Visi modrenus {rengimai. Prieinama nuo
ma, apšildymas, gera sutartis. Ideali vie
ta porai. Turite pamatyti kad įvertinus. 
Paaukosime greitam pardavimui. Kaina 

$6,250. 
3818 Montroer Avrnue 

JUniper 8-8812 

BEAUTY * B A R B E R SHOP 
Loop office Building 

VVlll sell or rent Seperately or 
together. Fully eąulpped. Reas. 

Rent. Gd. I^eose Excell. opportunlty 
for couple. Prioed very reasonable. 

Due to illness. 
27 E. MONROE, Room 809 

DEarborn 2-9937 
_ — ^ ^ _ ^ _ — — — — — — ^ — — i ^ — — — — . — 

VIE8BCT1S 
prie gražaus CrysUl Lake, IIUnoK 
18 kamb., 4 vonios, 2 virtuvė*, val
gomasis, koridorius. 2 atskiri name
liai ir shower. 40 p€dų pylimas Ir 
daug kitų priedų. Kaina $31,500— 
išmokėjimui. Dideles perspektyvos. 
Savininkas pasitraukia Iš biznio. Nu
važiuoti R t 14 Iki ženklo N.S. nuo 
ežero, arba dėl informacijų pašau
kite telefonu Rogers P a l t 4-3688. 

GROCERY—4HEAT MARKET 
Produce & Bakery Goods. 
wlth or without building. 

Established 25 years. 
No competition. VVell stocked. 

All modern flxtures. 
Priced to sell — Retlrlng 

247 W. 79TH STREET 
TRlangle 4-9337—4-9213 

REIKALINGAS B I T A S 

Ijmdlords, Imniedlate PosMsslon!! 
A very reliable touple with 1 rhild, are 
in desperate need of a 6 rm. unfurn. 
apt^ on the Southwrst side. Best of 
refs. — Help this fine couple. — They 
are tenants that airy landlord can be 

proud of!! Please Call: 
VIrginia 7-2359 

Landlords 4We Are Yosn- Tenants!' 
A very resp. young couple, about to 
be marrled, are In dlre need of a 
3-3Vi rm. unfurn. apt., In one of 
the nearby W>stern Suburbs. Best 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of!.! Pleas** 
eaU CEntral 9-2107 U'kdat* A SEe-
ley 3 - 8 3 7 5 ^ E v e s . * Wknds. 

WantrHl to Rent on North or North 
VVest slde. wlth option to buy — 
slx room bungalovv reasonable rent. 

R»-sponslble party. Call: 
NAtional 2-8134 

l.andlnrds. Immevliate Poasession!! 
A very reflned young couple, are in 
dire need of a S-4 room. apt., In 
Evanston beglnlng August. Perma-
nent. Best of refs. Help this fine 
family couple. They are tenants that 
any landlord can b e proud of!!! 

Please call: RAvenswood.8-8r>83. 
Colleet. After 5:30 P.M. 

Iiandlords, Imperatlve!! A very re
liable couple, are In desperate n«>ed 
of a 3-4 rm. unfurn, apt., on South 
or Southwest slde. Wil!ing to de-
rorate. Best of refs. They are te
nants that any landlord c a n b e 
proud of!! Please call: POrt* T-2978 

REIKALINGAM BUTAS 

Ijuidlords, Help A veteran!! A very 
resp. couple, MfkSeUac theįr lst 
<-hild, are in desperate need of a 
3'A-5 rm. unfurn. apt., on th«* North 
or Northwest side. stove or Stm. ht. 
A-l refs. They are tenants tbat any 
landlord can be proud of!! I'leaae 

• all: DIckens 2-2909 

Landlords — Imperative!! 
A very resp. young rmpl'd couple, are 
in dire need of a 3—4 rm. unfurn. apt. 
on the North side. Needed by July lst. 
No child. or pets. Best of refs. They arr 
fine couple — They are tenants that 
any landlord can be proud of!! Please 

Call: STew»r* 3-1473 

Landlords — Stop — Look — Read!! 
A very resp. empl'd couple, are in des
perate need of a 3 or morr rm. unfurn. 
apt., in a nice locality on the North side. 
No child or pets, Best of refs. They are 
tenants that any landlord can be proud 

of!! Please Call: STewart 3-3159 

CONEECTTONERY — FOUNTAIN 
LCNGH 

saldumynai . Gaivinantieji Gėrimai, 
Cžkandžiai. Gerai einanti prekyba. 
Gerai įrengta. N u o m a $55. 3-ims 
metams sutartis. Ideali' vieta porai. 
Skubiai atiduodame už *$2.250. Par
davimo priežastis — liga. 47 W. 103 
Street. COm. 4-9839. PU11. 3-1889 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

VALYKLA (elenning store) . Persė
dimo kampas. |199.99 pajamos ga
li būti padidintos. Pilnai jrengta. 
Presas, katilas, pilnas įrengimas 
skrybėlių valymui, {steigta prieš 18 
metų. Nuoma $150.00. Ideali vieta 
siuvėjui. Geriausias pasiūlymas viri 
$4,500 grvnais pinigais ( cash) . 
303-05 S. Cicero Ave. MAns. 9-2983 

Maisto Produktų Krautuvė (groser-
ne, taverna, piknikams parkelis — 
viskas vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, laiveliai už gerą nuomą. Pasta
toma iki 100 automobilių per die
ną po 50c. už kiekvieną. Gyvena
mosios patalpos prijungtos prie krau 
tuves. Labai prieinama nuoma, ge-
tartis. Skubiai parduodama dėl Iš
vykimo Iš miesto. Cedar l a k e 3091. 

1-andlonK Immediate Possession!! 
A very reflned young Luthemn 

eouple with 1 yr. old chlld, are in 
desperate need of a 3-4 rm. unfurn. 
apt. tn Evanston. Best of refs. Th*-y 
are the peift-ct tenants for your 
apartmrnt!! Please call: 

I Nlversity 4-2907 

Landloids. Imperative!! A \ery re
flned coupb- vs it h 2 children, <!• 
perately nė»-d a 5 rm. unfurn. apt.. 
in the vie. of North Ajve. & St. Ix>uis 
Will dec. Top refs. Tfcey ar»- t*-J.:.iit^ 
tliat any landlord can be proud of! 
PNase call: Mrs. Mucclante — 

f Kaufonl 7-3325 
After 5:30 P. M. 

landlords, Immediate PtM^^OMion!! 
A very resp. copple, with 2 well-
trained children (little boy 21 mo. 
and little giri 5 wks.) are in de
sperate need of a 4-5-G rm. unfurn. 
apt.. N. or NVV. B<*s» of refs. HHp 
this fin»- fatnily. They ar«' t»nants 
ttiat ;niv landlord can be proud off! 

IM«a-« <al:: N \tlonaJ 2-1983 

l.aiuiloi(ls. Imineoliate P« •«<«*«-x-J« »ii!! 
A very fri«*ndl> brother and s»st»-r. 
are in d«*.sp»̂ rat»- n«-ed of a tH-4 rtn. 
unfiiin. apt., on the North side. Will 
co-operate. Beat <>r refa They are 

i tenants that any landlonl can le-
proud ot:: Pteaae call: Alinu A-H822 

l4imllunls, Here are yotir Tenants! 
A very resp. young \vorking eouph . 
are In desperate need of a 3-4 or 5 
rm. unfurn. apt., on th<- South\' 
slde. No children. Top refs. H«"ip 

j this fine couple. They are tenants 
I that any landlord can !»•* proud of! 

Please call: Llvingston 8-83413 

Attention. Ideal Tenants!! A very 
resp. young empl'd couple, are in 
dire need of a 3-4 rm. furn. or un
furn. apt., in Evanston. S>- d«d at 
once. Best of r«-fs. Help this f in-
couple. They are the perfect tenants 
for your apartment!! Please call: 
CNlv 4-330O Morus \- Afternoons. 
I Nlv. 4-1723 Kves. & Wknds. 

I.aiiill<>i'd>. ImnMMliate Possessiitn!! 
f A very reflned couple, with well-
I heha/ved child, are in desperate ne. d 
| of a 4-5 rm. umfurn. apt.. in a nice 
i locality. nr. gd. trans. Best of refs. 
! They are tenants that any landlord 
* can be proud of!! Please call: 
, El>gcwater 4-9272. Apt. 4 

* ARTISTIC PLATING SHOP 
Electro Plat ing \ ( m e t a l u aptrau
kiami) . Kūdikių batukai — daik
tai atminimui —-Vj'Keepsakes". 
Darbas at l iekamas už\ labai pri
einamą kainą. 

Rašykite ar skambinkite 
5140 W. 641 b Phu-e 
POrtsmotith 7/-5901 

Food shop and Dair> Store 
Good going business. Money 

maker for right party. 
Modern fixtures. VVell stocked, 

Reasonable rent. I^ong lease. 
Sacrifice $3.500. for ųuiek sale. 

Due to other interests. 
5048 NO CLARK S T R E E T 

BIttersweet 8-7390 

S K I B I A I PARDI'ODAMAS GERAS 
PIRKINYS (bargain) . 

Maža užkandinė ( lunchroom) Pil
nai jrengta- Gera prekyba. 4 6-o j 
gatvfij prie Ashkind Ajve. J mokė ji -
n.as (cash) $526. 

Skambinkite Jacobs. 
VYlntttorth 8-1380 

Grosernė — Delikatesu Krautuvė 
Kepyklos gaminiai. Šviežia mėsa. Už
saldytas maistas. Gražus didelis 3-jų 
kambarių butas ir vonia. Nuoma 
$75. Visi modernūs jrengrimai. Ne
toli bažnyčios ir mokyklos. Dėlei 
ligos priverstas paaukoti skubiam 
pardavimui. Reikia pamatyti, kad 
įvertinus. 1734 West 89th St., Tel. 
Hll l top 5-2517 

RADIO and TELEVISION SHOP 
Sales and service. Fully equipprd. VVell 
established. No competition. Lovely 6 
room flat in rear. Heated. 5 year lease. 
Reasonable rent. Mušt see to appreciate. 
Leaving city, will sacrifice $3,000 for 
quick sale. 
5843 W. LAKE ST. ESterbrook 8-5867 

SCHOOL STORE - GRILL - Ice Cream 
School Supplies e t e , with nice 4 room 
apart. VVell established. Opportunitv for 
couple — rent $60 — Good lease — 
mušt see to appreciate — wtll sacrifice 
for quick sale. Full price $2,550. 

3313 VVEST HJRSCH STREET 
CAphol 7-6831 

OAK P A R K BEAUTY SHOP 
with furnished llvlng ųuarters 

IMtra Modern equlpt. $2,750 "compl. 
Present owner in comstant 

operation for past 20 yrs. 
Retiring on proeeeds ecqulred 

In this business and moving to Wis. 
HADRABA, 9847 CERMAK RD. 

Blshop 2-2142 GI nderson 4-0119 

BEAUTY SHOP 
įsteigta prieš 12 metų. Gerai {reng
ta,1 Nuoma $62.50. Garu apšildoma. 
Paaukos už $750. greitam pardavi
mui, priežastis kiti interesai. Kad 

{vertinus turite pamatyti. 
1918 W. Chicago. Avenne. 

HAyntarket 1-8020 

VALYKLA 
Savaitinė apyvarta — $350. Gali 
būti padidinta. Pilnai rengta. Jskai-

' tant klijentūrą ir 1947 m. Interna
tional sunkvežimį. Nuoma $60. Cen-
tralinis (garu) šildymas. Gera su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Turiu 
atiduoti už $2.700. Priežastis — kiti 
interesai. 933VĮ W. Taylor St. 

SEeley 8-0280 

RESTORANAS 
Didelio judėjimo gaivėje 

30-ies vietų. Ideali vieta vedusių 
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta. Genai jren
gta. Reikia pamatyti norint įvertin
ti. Skubiai atiduodu ui $2.500. Prie-

I žastis — liga. 3725 Montrose Ave. 
INdependence 3-5598 

DEI/ICATESSEN 
Good nelghborhood. No competition 

with small living quarters. 
Rent $75.00. VVell stocked: modern 

flxtures. Good reason for 
selllng; will sacrifice for $4,0o0 

Mušt see to appreciate. 
8929'a Stony Island Ave. 

•REgent 4-37*5 

lArftilnnU. Inani^liate P o v ^ ^ i o i i l ! 
A ver>- reliable- empl'd. couple. are 
in desperate need of a 3-4 rm. un
furn. apt.. NVV. or VY. Best of refs. 
Help this fine couple. They are te
nants that any landlord can l*e 
proud off! Please call After 2p. m. 

DIckens 2- 0972 

! lAi4Uord>. Inunnu.ite l'ossession!! 
A ver>- reflned young Southern cou
ple. are in urgent need of a 3 or 
more rm. unfurn. or partly furn. 
apu. in a nice neighborhood. nr. 
gd. trans. Best of refs. They are 
tenants that anv landlord can be 
proud of!! Please call: TRIa.4-HO»4 

IAI^UOTIIS. Inaneiliatc Pos^'ssion!! 
, A very- refined couple. with l well-

behaved child. are in desperate need 
| o f a 3-4 rnv unfurn. aid.. S or S\V. 
' Best of refs. Help this fine family. 

They are tenants that any landlord 
can be proud of!! Please call: Mrs. 
l 'elman: — PR«Np«xt 8-»2l4 . 

Ijaodlords. Atteuti<Mi, l i imniliate 
Posses.sion! IMeuse h t us rent your 
kitehinettes. apt., or flats. We have 
fine tenants waiting \vith good refs. 
amt' steady positions. S«>uth or VVest 
side. GMU or stni heat. Tney are 
tenants that any landlord can to*-
proud of! Please call: Mrs. Snead 
(Day-Night or Sund.) KEn. 8-1334. 

SHOE REPAIR SHOP, 27 years 
established in one place, good going 
business. Sacrificing for quiek sale. 
Owner retiring from active business 
Make offer. Prii\-ate:Call: 

MErrimac 7-8508 

l4ltqdk>nis, InantiUai*' Possessioii!! 
A very resp. empl'd couple, are in dire 
need of a 2 x/i—3 rm. furn. or unfurn. 
apt., on the North side. Brst of refs. 
They are tenants that any landlord can 

be proud of!! Please Call: 
GRraccland 2-2097 

Užsisakykite Draugę' 

tir 
TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 
JCSŲ ĮDĖLIAI YRA APDRAUSTI 

iki #5,000.00 
Per FederaJ Savings and Loan Insurance Corporation 

^ į N G | 

^ 

INSURED 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 

CRANE SAVINGS 
~ AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Pres. and Mgr. 
255S W 47th Sl„ Chicago 32, III. tel. LAI. 3-1983 | 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS. CmCAOO, ILODIOU 

Gražios Vestuvės 
Dr. Edward B. Murae-

ka* šeštadieni, birželio 17 
d., vedė Rūtą. Zwirblia, duk
terį Joseph P. Zwirblių, 
6831 S. RockweU St. 

Vestuvine puota įvyko va
kare Shoreland viešbutyje. 
Šalia pajaunio Edward Ni-

DETROIT, Mich. Jau stybės gubernatorius G. | cua, jaunosios tėvų ir jau-
visai arti didžiausias šių me ! Mennen VVilliams ir J. E. • nojo motinos, gausiai susi-
tų įvykis Detroite, į kurį vysk. E. Zaleski. Bus įdomi j rinkusiems svečiams vado-
atkreiptos visos Amerikos meninė programa, kurioje vavo jaunosios brolis George 

Artinasi Didysis įvykis - LRKSA Seimas 

Rengia Gegužinę L I N K S M I A U 

lietuvių visuomenės akys. dalyvauja Mary Galinis. 
Tai LRKSA 57-ta« seimas, Bilietus į festivalį ir va-
kuris įvyksta Statler vieš
butyje liepos 9-13 d.d, 

Atstovų registracija bus 
vykdoma viešbučio didžio
sios salės prieangyje sekma 

karienę ir įvairias informa-

J. Zwirblis, St. Vincent Col-
lege, Penn., profesorius. Pa
mergėmis buvo Sylvia Dar-

Tremtinių Namuose laiko 
susirinkimus daug įvairių 
organizacijų. Tad dabar 
Tremtinių Namai sudaro ge-
r$ Progą visiems susitikti 
vienoje vietoje ir vienu lai
ku — tai per rengiamą GE
GUŽINĘ. 

Tremtinių Namų rengia-

oijas galima gauti pas sei-jgi* ir Doris Anderson. Tarp 
mui rengti komiteto sekre
torę Oną Kasė (16234 Le-
sure Ave.) arba pas komite-

dienį, liepos 9 d., nuo 2 iki | to narius. Komiteto nariai 
5 vai. p. p. I y**: Ralph Volotke, Ann 

Seimas bus iškilmingai a-

svedių matėsi 12-tos apylin
kes senatorius W. J. Gorm-
ley su žmona, jaunavedžio 
mokslo draugas dr. Fern As-
ma, dr. K. Drangelis, Kava-

ATSARGIAJ 

Vežiką* : — Ar jūs, ponia, tu
rite įstatytus dantis? 

Užsirūstinusi dama: w- O kas 
tamstai rūpi? 

.Vežikas: — AK klausiu ne iš 
smalsumo! Šitoje gatvėje yra 
daug duobių. Todėl, kuomet dan-

m a geguž inė į v y k s l iepos 2 j t y s y ^ - įsodinti" nestipriai, ge-
d. Wil low Spr ings (Spaičlo j ,.įHU j u o s paslėpti kišenėje... 
darže), prie Archer Ave. ir j —o— 
89 gatves. Taigi, tą dienai KEISTA RAŠOMOJI 
čia susirinks iš visų Lietu-j MAŠINĖLĖ 
vos kampų ir kampelių kai- Į _ praeit« savaite, pirkau ra-
mynai bendram suėjimui, į gomąją mašinėlę, tačiau negale 

Jacobs, Elizabeth Paurazas, I liauskai, Vaidžiūnai ir dau-
P. Medonis B. P. Walis. A. I gelis artimųjų. Bent penkių 

bendram pasimatymui po 
atviru dangumi. 

lietuvišku nuoširdumu vi 
si esate kviečiami į Tremti
nių Namų rengiamą gegu
žinę. 

jau ja naudotis ir pasiunčiau at
gal. 

— Kodėl? 
— Žinote, toji mašinėlė rašė 

visiškai neortografiškai. Kai pa
rašiau laiške, tai jame buvo dar 
daugiau klaidų, negu tuomet, ka-

MJUbI>lM4> VAJUAMMME KRKIPKIT&* PuUC I 

A N T H O N Y R. | 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JOBŲ PATOGUMUI: 

1410 S o . 50th A v e . Cicero, HL 
Telefoną* T O W N H A I 4 . S-2109 

6812 S o . Western Ave . , C h i c a g o , I1L 
v^ TeiefofiM GRovenHl 6-0142 

Mūsą patarnavimą* yra greitas, mandagia ir 
jūaų finansiškam stoviui prieinamai. 

tidarytas meno testivami, L o c a i t i g v Bekampis, J.'valandų puota praėjo akies PLATINKITE DRAUGE! da lai&ka raiiau raiika... 
kuris įvyks viešbučio didžio- z i j n n i c k a s > A> M a r t i n a i t f s, mirksniu. 
joj salėj 6 v v. Programo- M a r t i n į r g ^ 
je dalyvaus Amerikos Lie
tuvių Balso radijo choras, — Dievo Apvaizdos para-
ir Galinos Zaganevičienės pįjos piknikas įvyksta šį 
vadovaujama tautinių šokių sekmadienį Birutes darže, 
grupe. John Rd. netoli Eleven Mile 

i R d Taipogi įvyks varžybos j __ . __ 
lietuviškųjų talentų — dai-j ** 
nininkų, pianistų, akordeo- v Tį, . „ 
nistų ir ki., kuriems bus| DRiellO U MinejIITiaS 
teikiamos premijoj LRKSA ROSELAND. — Tremti-
centras yra paskyręs $500 k u l t ū r i n i s b ū r e l i s , n a u . 
šiam festivaliui pravesti. d o d a m a s i g k i e k v i e n a p r o g a 
Kiekvienas varžybų dalyvis ^ ^ b a i g a u g r a u d o n o j o t i . 
gaus dovaną, o geriausiai rono ž i a u r a m u s erzelio 2 5 
pasirodziusiejiir premijas ^ „ , 4 ^ , ^ ^ mQ_ 
Norintieji varžybose daly- tautos • šiurpios tragedi-
vauti prašomi registruos 1Q s u k a k t i e s mi-
pas seimui rengti komiteto; -.. 
sekretorę Oną Kasė, 16234 
Ltfsure Ave., Detroit 27, Mi-Į Iškilmingas minėjimas pra 
chigan. Užsiregistruoti rei-įSides 10 vai. rytą pamaldo-
kia ne vėliau liepos 1 d. | mis Visų Šventųjų parapi-

Po programos įvyks so- jos bažnyčioje. Pamaldas 
kiai, kuriems gros Stark mirusiųjų ir bolševikų nu-
orkestras. Įėjimas į festi- kankintųjų okupuotoje tevy-

. valį $1.50 (rezervuotoms vie nėję ir Sibiro speiguose lie
toms) ir $1 (nerezervuo- tuvių intencija laikys kie
toms); vien tik į šokius — bonag kun. Juozas Šaulins-
>1 kas. Pamokslą pasakys lie-

Pirmadienį, liepos 10 d., I tuvių jėzuitų provinciolas 
9 vai. rytą Blessed Sacra- tėvas Jonas Kidykas, 
ment katedroje įvyks iškil-; Vakare 7:30 vai. vėl su-
mingos pamaldos, dalyvau- s i l > i n k s d a u g v i e t o s Uetuvių 
jant vienam iš vyskupų. Po-.j p a r apijos salę iškilmingam 
sėdžiai bus pradėti 11 vai. aktui i r išklausyti dr. Zeno-
rytą. Seimo atidaryme da- n o Danilevičiaus paskaitos 

Dr. Edw. B. Muraskas, 
medikas ir chirurgas, yra 
baigęs Loyolla universitetą, 
pereito karo metu tarnavo 
kariuomenėj kapitono laips
niu, o dabar turi savo kabi
netą 5452 S. Kedzie Ave. 

— KAYS 

4 i 

j Gražus Ir N e b r a n g u s ! 

TRAMVA.IVJE 

l perpildyta tramvajų veržia
si storo kalibro keleivis. Kažkas 
iš esančių tramvajuje pusbalsiai 
suniurna: \ 

— Tramvajus ne dėl dramb
lių... 

— Mielasis pone, — atsako 
storulis, — tramvajus yra tary
tum Nojaus arka. Jame maišosi 
įvairūs pryvuliai, pradedant dram-
liais ir baigiant asilu... 

• 

lyvaus miesto meras Albert 
E. Cobo. 

Antradienį, liepos 11 d., 

apie Lietuvą ir žiaurius o-
kupantus. Pamaldose ir va
kare dalyvaus solistai Ge-

pamaldos už mirusius LRK n o v a i t e įr Antanas Peškiai, 
SA narius įvyks Šv. Antano k o m p y ^ ^ jakubėnaa i r 
bažnyčioje. Tą dieną atsto
vams ir svečiams ruošiama 
ekskursija į automobilių 
fabrikus. 

Trečiadienio vakare, lie
pos 12 d., įvyks iškilminga 
vakariene, į kurią kviečia
mi visi lietuviai. Garbes sve
čiais pakviesti Michigan va! 

kit. 
Antroji pinigine rinkliava 

per pamaldas bus skirta Lie 
tuvos išlaisvinimo reikalams. 

— B. M. 

GERIAUSIA t'IRKTi 
NAMAMS BALDUS 

- I I — 
LŪETUVir; BENDROVES 

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

*AIiTTTUVAl, T E I 4 F V I Z U O 8 A-
F'ARATAJ. SKALBIAMOS MA-
MMO8. BALDAI. MATRACAI, 
« t " J M * l , R A D I O APARATAI. 

LOVOS b Valka 
BALDAI. 

DMilaaaiAA PMtrlBklaMM 

MA2IAUSIOS KAINOS 
fcjjį Padaromi 
Pagal Užsakymą 

Išmokėjimo Sąlrgoa 

3224 & HALSTED 8T. 
Tel. Vlctory Z422A 

4188 ARCHER AVR 
CHICAOO, fLL. 

Tel LAIayetto W171 
7:*0 *ml. 

iŠ sUHietr WGE8-14»0 , KH. 
UštfMnnift U^uvtštca* radlo 

prorram** 

NETIKRI LAIKAI 

— Žmona: — Tu, galgone, ir 
včl prisigėrei, kad net svyruoji! 

Vyras: — (Kairi esi, %moneLe... 
Dabar tokie laikai, kad net svar
biausios ir stipriausios firmos 
svyruoja... 

JONAS PETRONIS 
G y v e n o 2944 L/exinyton A v e . 

Tel. Vau Buren 6-4S2U 

Mir© birželio 20d., 1950, 5:30 
vai. vak., su l aukęs 44 m. aniž. 

Gimė Lietuvoje. 
Amer iko je išgyveno 37 met . 
Pasi l iko d ide l iame nu l iūd ime 

mot ina Liudvika, po tėvais Be-
nikai tė . Brol is VViiliam ir bro
lienė Hazel ir jų s ū n u s K o . 
bert . Pusseserė Bronė Alontl-
kienė, ir ios Seimą. Teta Be-
nvkienė Ir jos fteima. (VVhite 
Marsh, Md. ) . Pusseserė Ona 
Vasi l iauskienė i r jos šeima, 
(Ba l t imore . M a r y l a n d ) , ir k i 
ti g iminės, d r a u g a i i r pažįs
tami . Lietuvoje pasiliko pus 
brolis kun. J u o z a p a s Maksvy
tis, ir pusbro l i s A n t a n a s Mak
svytis ir jo šeima. 

K ū n a s paša rvo tas A. Pe t 
kaus koplyčioje, 1410 8. 50th 
Ave., Cicero. 

Laidotuves Įvyks birželio 24 
dįeną. Iš koplyėios 8:30 vai. 
ryto bus a t lydyta* į Šv. An
tano parap i jos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedul ingos pama l 
dos už velionies sielą.. Po pa
maldų bus nu lydė tas j Šv. K a 
z imiero .kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Mot in*, Brolis , P u s -
s t»erė , Pusbrol ia i , Tėte i r ju 
A< "Intos. 

Laidotuvių direkt . A. Pe t 
kus, Tel. TOwnna l l 3-2109. 

TIKIM 
$199.95 

Lengvais 
i smok ė i ima i s 

K r a u t u v ė a t ida rą : 
P i rm. ir Ketv. nuo 9—^9:30 
Antr. . Treė . ir Penkt . 9—6 
Sekmad. nuo 11—5 v. vak. 

Jūsų pa togumui . 

Space Maker -
REFRIGERATOR 

Didele Susidėjimui Vieta 
I>ailginu ka ip H kub . pė<l. Šal
dyto iiiai-tu .MHlėjimui vieta. 

lt*M»ciat» k a i p M kv . pėd. len-
t > i m i 'n įh 'ės . A 

D a u g i a u kaip 9 kv . pėdu e rd -
>Cs daržoAČms — stalčiuose. 

G. E. Patikimumas 
G.E. s a l d y m o ststema yra 
si p a s a u l y j e s a \ o i>at ik i n lunni. 
l>Hiigiaai k a i p 2 ,200 ,000 G. E . 
ša<!dytuvų yra maitojami p o 10 
metų i r i lg iau! 

Authorlzed Dealer 

G E N E R A L ^ E L E C T R I C 

REFRIGERĄTORą 

PAMATYKITE SIĄ GROŽYBĘ ŠIANDIEN! 

ROOSEVELT FURMTURE CO., h c . 
2310 W. Roosevelt Road 

LIŪDESIO VALANDOJ 
šaukitt 

M A Ž E I K A * EVANS 
LAfOOTUVIŲ DIREKTORIAI 

-a. 3319 Lltnonico •145 So. W*ttafn Av«. 
PRo8pect 6-0089 V Arda 7-1138; 7-1139 

m sy*tM facoM m*m <UW 
koplyS* SBSM ptą i 

% . 

Tel. SEeley 3-4427 
-y/ 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ajubuianau pataj-na-
vimaa yr» 
dieną Ir 
kale, sauldte mus. 

Nes turime koplyčia* 
rišame ChJcagoa ir 
Roselaado dmtyae Ir 
tuojau patarnaujaiiL 

LACHAWICZ IR S Ū N Ū S 
2314 W. 23rd PLACE P a « e : Vlrginln 1-6673 
10966 & MICHIGAN PUllmsM 6-1279 

§)\Mtt §(u%i# 
SAUGI IR 

Taupymui 

Valdžia Apdraudžia 
Taupymo Sąskaitas 

Kiekviena taupymo sąskaita 
yra U. S. Valdžios agentūros 
apdrauflta iki $5,000.00. Tau
pyti galite kiek tik norite ir 
kada norite. 

PELNINGAS DIVIDENDAS 
Jūsų doleriai čia pakinkomi 
į darbą ir neša jums pelnin
gą dividendą, kuris išmoka
mas kas šeši mėnesiai. 

STASYS LITWINAS SAKO: 
TAI GERIAUSIAS LAKAS 
PIRKT| VISOKIOS RC6IES 

rr DABAR-
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidinga 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varniho — Enamelio — Geležinių Namams Reikmenų— 
Hardware — Plelsierio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Štormo Langų — Kom-

' binacijos Dwų — Wallboard — Plaster Board — Varna-
džių ir Daug KHų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MCXDDY LUMBER C O . 
STASYS UTWINAS, Prea. 

3039 S. HALSTED ST. TEL VI€TORY 2-1272 
VALANDOS: Nuo 8-tos vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

Šeštad. — 8 vai. iki 3 vai popiet. 

PETRAS P. GURSKIS 
658 VVEST 181h STREET Phone SEeley f-5711 

' ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. 60th Ave., Cicero, IU. Tel. OlympM 1003 

P O V I L A S J. R I D I K A S 
3354 & HALSTEO ST. 710 W. 18th STUEET 

Telephone: YARrds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phoae: PUllmaii 5-9661 

A N T A N A S M. PHILLIPS " 
8807 a UTUAN1CA AVE. Phone YArtU T 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 So. CaJifornia Ave. Phone LAIayette 3-3672 

- . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ . , t n . _ l Į, Į _ J m 

L E O N A R D A S A. EZERSKIS 
1646 VVest 46th Street YArds 7-0781 

imu M. MaMri*. S«cf#fo^ 

3236 $o. Holsted Street 
Phone C Alum et 5*4118 

«*r 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Vi«ia« Blokat nuo K»plnlq 
Mdfiaasiss p«ū>tiikli>int 

pUnq pMirinkimM mieste 

Telefonas CEdarcrest 3<6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotu\iu įstaigos 

JOHN F, EUDEIKIS 
L A I D O T U V I Ų D I R E K T O R I U S 

AMBULANCE DIENĄ IK NAKTĮ 
mm • • • • • • • • • • » » • • • mimmmtmmm 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-7-1742 

' • • • * W « > » " ^ » ^ U l l 

4330-34 South California Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TBY8 MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

•»»»»»—» 

RADIO PROGRAMAI IS STOTIES W G E S 
(1390 kilocycles) 

f^MihilMi ka* Reatadleni ano 8:19 Ud t:30 vai. ryto 
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IŠARTI IR TOLU » " ? « ™ > 

i mus 
X J. Pautienius įteikė 

Chicagos policijai išsamią 
studiją su braižiniais, kokių 
reikia imtis priemonių, kad 
būtų sumažintas skaičius 
susisiekimo nelaimių Chica-
goj ir visose Am. Jungtinė
se Valstybėse. J. Pautienius 
Lietuvoje ir Vokietijoje pa
laikė artimus ryšius s>u au-

\ 

ŠNIPAS GABENAMAS TEISMAN 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Inž. K. Daugėla iš Man 

chesterio, N. H., Junior Rau 
don. Kryžiaus suruoštuose 
Carpetner stovykloj jauni
mui pasitobulinti kursuose 
skaitė paskaitą apie išvietin 
tųjų ir į vargą patekusiųjų 
Europos benamių šelpimą. 
Paskaitą iliustravo atsivež
tomis iš tremties nuotrau
komis. 

— J. Senkus, Leicesterio \ 
DBLS skyriais pirmininkas, 
"Britanijos Lietuvyje", bir
želio 9 d. parašė išsamų 
straipsnį "Lietuvos kry
žiaus kelių dešimtmetis". 

— A. Gaidelis iš St. He
lena, Lanc. rašo mums, kad 
tenai "Draugas" būna labai 
laukiamas ir eina iš rankų 
į rankas. 

— Bal. Brazdžionis bend
radarbiauja lietuviškoj spau 
doj, kviesdamas tautiečius 
kurtis Sio krašto žemės ūky-— Jonas Kasmauskas iš

rinktas nauju pirmininku 
tomobilių susisiekimo i s ' a i - | A L Tarybos skyriaus So. 
gomis ir turi šioje srityje j Boston'e. AL Tarybos sky-
patyrimą. Pagrindines šio: r i u s bendrai su latviais bu 
pasiūlymo mintis, ypač kas v o g u r u oSęs paradą (vaikš-
liečia pavienių asmenų at- tynęs), kad atkreiptų visuo-
sargumo priemones, skaity- menės dėmesį į demonišką 
tojai ras "Drauge". komunistų Pabaltijo tautų 

I naikinimą. 
X 'Draugo' bendradar-

Wų ir korespondentų klubo' T " f ™ 1 " * * * J * — , „ i 
nariai kviečiami birželio 25 Riestî << Amerikos skautų J ; i z a t o r i a i < 
d. atvykti į Tėvų Marijonų ; «Hl /'jamboree kuris *" „ " „ , -
ūkį rTnsdalyje, kur apie 4 ! vyks istoriniame Valley For « • - — 
vai. bus pasitarimas. Tą die- g parke prie Philadelphia, 
ną ūkyje įvyksta Tėvų Ma- **• "Jamboree atidarysiąs 
n>nų bendradarbių Chica-.Pats ^ A V prezidentas Tru-
gos apskrities metinis pik 

i 
— B. Strumskis, K. Kas

paras ir St. Eimutis Moti
nos Dienos proga Nottingha 
mo miesto lietuviams skaitė 
paskaitas. * 

— P. Rupinskas ir P. Mef-
ninkas yra nepavargstanti 
Nottinghamo lietuvių kon
certų ir meninių parengimų 

— Kun. Kairiūnas, Not
tinghamo lietuvių klebonas, 
pasveikino "Rūtos" chorą 
jo metinių sukaktuvių pro
ga. 

Paruoštas DP 
Įstatymas 

Vokiečių telegramų agen
tūros paskelbė, kad Vokieti
jos vyriausybės pabėgėlių 
reikalams ministerija paruo 
še į vokiečių ūkį įkurdinamų 
DP apsaugos bei globos įs
tatymo projektą, kuris esąs 
gana palankus tremtiniams 
ir pilnai apsaugojus jų kul
tūrines bei religines teises. 
Šį įstatymo projektą jau pri 
ėmė Vakarų vyriausybė Bo
noje ir patiekė jį parlamen
tui. 

Vietoje 1,800-1,200 
Mažinant IRO veiklą, va

dovybė sumažino savo aukš
tųjų valdininkų skaičių. Vie 
toje iki šiol buvusių 1,800 
aukštųjų valdininkų, pasi
liks 1,200, ries 600 atleidžia
mi iš tarnybos. 

nikas ir iš visų veik parapi- Šv. Kazimiero parapi
jų į pikniką eis busai. Rei- ^ Pittstone, Pa., šiemet ruo 
kia tiktai sužinoti busų sto- I š i a s p a m į n e t i 65 metų su-
vėjimo vietą ir išėjimo lai- k a k t į n u o įSįsteigimo. Si pa

rapija yra pirmutinė grynai 
lietuviška parapija Ameri
kos J. Valstybėse. 

kas. 
X Kun. K. Juršėnas per 

moksleivių ateitininkų susi
rinkimą skaitys įdomią pas
kaitą apie komunizmą, jo 
metodus ir pavojus. Susirin-

A. Karas, Lietuvos Pasiun
tinybes Londone prašomi 
pranešti savo adresus. 

BELGIJOJ 

gyvenąs Detroite, sunkiai 
serga ir jo šeima dabar la-

kimas įvyks birželio 22 d., j bai sunkioje materialinėje 
6:30 vai., Tremtinių namuo- padėtyje. Jo prieteliai turė-
se, 2244 W. 23 Place. Na- tų tuo susirūpinti. 
riams labai svarbu, dėl to 
visi privalo dalyvauti. 

— Kiek lietuvių Belgijoj. 
— Rašytojas V. Akntas,! statistinėmis žiniomis, Bel

gijoj gyvena apie 830 lietu
vių: Hainaut provincijoj 

Alt'red Dean Slack (dešinėje) išvedamas iš Oncida, N. Y., ap
skrities kalėjimo. Jis gabenamas į Knoxville, Tenn., kur bus 
formaliai apkaltintas šnipinėjimu. Jis davęs slaptas informacijas 
apie stiprią sprogstamąją medžiagą suimtajam šnipui Harry Gold. 

(Acme) 

ŽINIOS 1$ PAVERGTOS LIETUVOS 

Repatrijavo 949 
Nuo repatrijacijos pra

džios iki š. m. birželio 1 die 
nos repatrijavo iš Vokieti-
skaičius: britų zonoje — 
731, Prancūzų zonoje — 6, 
US zonoje — 211, iš Itali
jos, — 1. Taigi iš viso re
patrijavo 949 lietuviai. Šį 
skaičių daugiausia sudaro 
Klaipėdos krašto lietuviai, 
kurie neturėjo galimybes ar 
čiau pažinti sovietų rėžimo. 

* • • Šeimininkavimas Sirvintuose 

skaičius žymiai mažėja. Vie 
iri išemigruoja, kiti bėga Vo 
kietijon arba kurdinasi kur 

KANADOJ 
X Lietuvos VyčiųChica- _ u g t o k 

gos apskrities tradiciniam . ontario nirko dide- U a r 0 a K u r d m a s l k u r 

išvažiavime .iepos 4 d * » \ & J g ~ S * t f Z ^ '** ^ ^ " ^ ^ 
tauto parke, kiek tenka s u - 1 ^ 8 U 8 i r i n k i m a m 8 J a u b a i 
žinoti iš rengimo komisijos i a į r e n ^ j 2 5 k a m b a r i u f l 
žada dalyvauti jaunimo Mi- v i e n g u n g i a r a 8 g y v e n t i i r š e i . 
cbigan ir Ohio valstybių he- m o m a g u d i d e 8 n i a i s v a i k a i 8 . 
tuvių kolonijų. Indiana Har- J o ž m o n f t t u r 6 d a n l a p l a e i a 
bor ir Gary, Ind., vyčių kuo- j p a ž m t į J m i e s t 0 g y v e n t o . 
pos išvažiavime dalyvaus | j a i g d a u g e l i u i Uetiivių pa-
"in corpore . j d e d a susirasti darbo. Apie 12 

X Feliksas Stungevičius, l i e t u v h * naujakurių Londo-
Uruevaiaus konsu ' n e •)au nuosavus, o kiti 

laaiTch?cagoj šiomis dieno-" | f at°K
si> a r k a i P n o r s k i t a i P 

mis paskirtas generaliniu | kombinuoja. 
Urugvajaus konsulu Chica- _ Ateitininkų Kanadoje 
goj. Jis taipgi yra sekreto- j suvažiavimas yra suderin-
rius Inter-American Council į t a s 8 U Kanados lietuvių ka-
of Commerce and Produc- | talikų suvažiavimu liepos 1 
tion AJV ir Kanadoj. ' įr 2 dienomis. Suvažiaviman 

y B r o n i a u s čekausko ž a d a atvykti ir Ateitininkų j — Vytautas Kriščiūnas, 
jung uvės su Marija Genyte federacijos vadas prof. dr. žinomas futbolo meisteris 
jvyko šeštadienį, birželio 17 D a m u s i s * A- J- Valstybių, 
d., Šv. Jurgio par. bažny-| — Lietuvių bažnyčioje To 
čioje. Jungtuvių apeigas at- ronte nuo birželio 18 d. į-
liko kun. dr. J. Prunskis. A- j vestos ankstyvosios mišios, 

"Pernai Kosvės tarybinis kas Kalionov visiškai nesi-
ūkis pavasario sėją atliko rūpina, kad pavasario sėjos 

340, Limburgo prov 250,1 nepatenkinamai. Dėl to bu- | metu gerai dirbtų traktorių 
Liege prov 190 Bruxelles- v o gauti labai žemi grudi- j parkas, šiomis dienomis me 
Anvers prov. 53'. Kasyklose n i u kultūrų, bulvių ir paša- įchanikas Kalionov, būda-
dirba apie 400. Lietuvių rin*U šakniavaisių derliai, imas girtas, sudaužė trak-

Tačiau tarybinio ūkio vado- j torių ir sėjamą mašiną. Dėl-
vai šią pagrindinę klaidą į to sėja dabar ūkyje nutrū-
kartoja ir šiais metais. Tiek ko. 
grūdinės kultūros, tiek bul- i 
vės ir pašariniai šakniavai- I Tarybinio ūkio direkto-

1,107 Lietuvos 
Žvdai Izraelio 

Iki šiam laikui iš trem-
Į ties į Izraelį išvažiavo 1,107 
Lietuvos žydai. Be to, 22 iš
vyko į Kanadą, 24 Prancū-
zijon, 3 — Australijon, 5 — 
Pietų Afrikon, 302 — JAV, 
taigi iš v\įu> išvažiavo 1,464. 
šiuo metu Vokietijoje gyve
na labai negausus Lietuvos 
žydų skaičius. 

— Kan. Končius Muen-
chene. BALF-o pirmininkas 
kan. dr. Končius jau atvyko 
į Vokietiją. Tuo tarpu yra 
sustojęs Muenchene, kur lan 
ko lietuvių stovyklą ir įstai 
gas. Be to, tremtiniams jis 
padarė pranešimą apie jų e-
migraciją ir pasiliekančiųjų 
Vokietijoje reikalu. Visi lie
tuviai tremtiniai džiaugiasi 
jo sulaukę ir tikisi, kad jis 
padės išspręsti jiems dau
gelį neaiškių problemų. 

— Kun. Bačinsko, BALF 
atstovo Austrijoj, ir kun. 
Razmino, lietuvių bendruome 
nes atstovo, surinktomis ži
niomis, Austrijoj lietuvių 
skaičius nedidelis — nesie
kia pilnai 200. Negalintieji 
emigruoti rūpestingai sure
gistruoti. 

— Juozas Vyšniauskas, 
būdamas palaužtos sveika
tos, nuoširdžiai dėkoja A-
merikos lietuviams už gau
sią paramą drabužiais Ir 
maistu gautą per BALF. 

— VLIK-o vadai: prel. M. 
Krupavičius, prof. J. Bra
zaitis ir min. Sidzikauskas 
buvo priimti Vatikano vals
tybės sekretariato pirmojo 
skyriaus viršininko prelato 
D. Tardini. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

tiečiai dažnai nepalaiko san> — - F — 
tykių su bendruomene ir «W sėjami neprisilaikant pa J £ • drgjceglokov U to m 
nyksta. 

— Pavyzdinga lietuvių a-
pylinkė. Hensies-Pommeroul 
PLB apylinkė pavyzdingai 
veikia. Keletą kartų suruošė 
rinkliavą savo apylinkės ne
laimėn patekusiems tautie
čiams sušelpti. Nariai moka 
nario mokestį. Visi skaito 
knygas ir laikraščius. Bend
ruomenės dvasia ir uolus vei 
kėjas yra Benius Dabulskis. 

• 

KOLOMBUOJ 

grindinių agronomikos tai- I ^ a r o r i , n t l* f*™/1* nesudrau 
syklių. Dar iki šiol ariama ! dz, la savivaliaujančio mecha 
be priešplūgių, traktoriai ne \ • 
pilnai išnaudojami. Trakto- j Teatleidžia tarybiniai ra-
riai dažnai genda, prastovi 
be darbo, dėl ko praleidžia- j pondenciją atspausdinome 

šeivos, kad mes šią korės-

mi geriausi sėjos terminai. 
Tarybinio ūkio mechani-

iš "Tiesos" žodis į žodį, be 
jokių mūsų komentarų. 

Is Lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
Minėjo Genocide 

Dieną 
Mainvs Vokiečius J DP 

Austrijos kancleris dr. 
Figl paskelbė JAV karinės 

Birželio 14 d. Schwaeb. I vadovybės notą, kurioje lei-
Gmuendo stovykloje buvo d z i a m a s gyventojų pasikei-
priderančiu būdu paminėta I t i m a s t a r P Austrijos ir Vo-
tautos gedulo — genocide k i e t i J 0 S V a k - Respublikos, 
diena. Iš ryto pakelta vėlia- i P a * a l & Projektą, Austrija 
va. Kun. Karalius atlaikė ge j įsileistų tam tikrą vokiečių 
duliJigas pamaldas ir pasakė ! Pabėgėlių skaičių, kurių ne-
tai dienai pritaikytą pamok m a ž a s perteklius yra Vaka-

tistas Ciceroj, Tėvų Marijo
nų Statybos Komisijos su
sirinkime įteikė žadėtą $100 
už tikietų knygute No. 2. 
Komisija tiki, kad jo pavyz
džiu paseks kiti Chicagos 
lietuvių profesijonalai. 

buvo atvykęs iš Argentinos 
futbolo rungtynėms į Me-
delliną, drauge su Maniza-
les'o komanda, kur teimė-

bu"jaunavedžiai" yra atvykę! M ^ « i » ̂  N o r t » ^ |*° y1.8^6.116 "^^ynių. Ko-

• r m t ^ V ^ S t ^ \ i S S S i
 t į e m S ' t"^--"*k 1 5 S 3 S T t S i i ^ T S E ^ " S S ! tai menai pntancytą pamok — — ^ ^ įvyko pas jaunosios tėvus. J n^di^iam non anksti išvyk W J ™ g į ^ į j ^ k ^ . Pamaldose organizuo- «*£ Vok. zonose gi Vo 

X Dr. P. Atkočiūnas, dan- U l uzmiea^ pavardę - išėjo jiems By-! tai dalyvavo mokyklų auk- i k ^ a priimtų atitinkamą 
tautas Kriskunas. Naujai lėtiniai ir stovyklos visuome | ? k a i ^ Austrijoje gyvenan-
pakrtkštytas vardas tvirtai įne- Iškilmingo akto metu iš-
prigijo Medeiiine. Visur šau i klausytas pranešimas apie 
kia laimėtoją: "Lituano j Lietuvos tragedijos baisu-
Kriskunas!" nią. Priimta visa eilė rezo-

» v _i_ ' * , (liucijų, kurios pasiųstos auk 
— Inž. Kazartnas su sei- štįesiems Vakarų valstybių 

Wi„nin»™ miftSfft vai " ^ a t v a ž i a v o * V ^ e t i j o s , ^ M i n e j i m a s ^ igtas \v mnipego miesto vai- | i r apsigyveno Bogotoje, o 
šapenas su ž^nona, d. tech
nikas Butkevičius, veterina- j Muencheno s t o v ykloje, 
rijos d-ras Sedys su žmona, VVarner kareivinėse, minėji 
•ekor.omistas Būdviečius ir 
buvęs pilotas Elvikas — vi
si apsigyveno Medeiiine ir 

Nereikia Žiūrėti, Kaip 
Gatvekaris Važiuoja 

Policijos biuro viršinin
kas, kuris nustato ir tvirti
na judėjimo greitumą mies
to gatvėse, skelbia, kad gat-
vėkarių linijose iškabomis 
pažymėtas greitumas nelie
čia gatvėkarių, bet automo
bilius. Tose vietose gatvė-
kariai važiuoja iki 47 mylių 
į valandą, bet jei automo
bilis tokiu pat greitumu 
seks gatvėkarį, jam gresia 
bausmė už greitą važiavi
mą. 

Plėšikams Ir Policijai 
Iškėlė Bylą 

30 
S. 

i 

X J. Akavickas, turįs val
gomųjų daiktų krautuvę 
West Side, Tėvų dienos pro
ga gavo nuo savo sūnaus 
kunigo pranciškonų vienuo
lyne sveikinimą su dvasiniu 
vainiku. 

X Dr. Ed. Rimkus, dan
tistas, iš Cicero su savo 
žmona Loretta, po tėvais 
Žilis, ir jos motina žada Tė
vų Marijonų bendradarbių 
pknikan atvykti "Draugo" 
automobiliu, kurį pernai Lo
retta laimėjo. 

X Dai?. A« Varnas su žmo 
na, žinomo kurortininko J. 
Bačiūno pakviesti, išvyksta 
poilsio į jo vasarvietes. 

* 

— Dr. J. Sungaila iš Mon 
trealio išvyko stažuoti į 
Reginą, Sask. Kadangi mon-
trealiečiams buvo pažįsta
mas ir paslaugus, tai išvyks 
tančiam suruoštos gražios' 
išleistuvės. 

Sulaikytas Feierverku 
Siuntinys 

Vienas American Bxpress 
Co. sunkvežimis su dideliu 
kroviniu feierverku policijos 
sulaikytas Elmhurste. Fej
erverkai buvo vežami į Chi-
cago liepos 4-tos "celebra-
vimul". 

Feierverku pardavinėji
mas Chicagoj yra uždraus
tas. Šaudytojai taip pat ga
li būti sulaikyti ir klausinė
jami, kur yra pirkę feier-
verkus. 

L. Ruggiero, 306 W. 
St., ir S. Ciancio 3011 
Wells St., Cook apskr. aukš
tesniame teisme iškėlė bylą 
dviems policininkams, trims 
plėšikams, kurie tų policinin 
kų buvo suimti, ir miestui. 

Policininkams vejant plė
šikus, šie savo automobiliu 
atsitrenkė į Ruggiero auto
mobilį, 8užeisdami jį, Cian
cio ir užmušdami kitus tris 
sykiu važiavusius draugus. 

Chicago Gerokai Paaugus 
Neoficialiomis žiniomis iš 

US cenzo biuro, Chicaga tu
ri 3,635,000 gyventojų. Per 
dešimtį metų miestas paau
gęs 238,000 gyv. 

Jei šis skaičius bus teisin 
: gas, tai gyventojų skaičiu
mi Chicaga bus antras mies 

1 tas Amer. J. Valstybėse. 

dyba potvyniui nuslūgus pa
skelbė visuotiną skiepijimą 
nuo galimų epidemijų, šis 
potvynis miestui padarė mi 
lijoninius nuostolius. 

— Kostas Astravas, spor
tu besidominčiai visuomenei 
žinomas kaipo bėgikas (ma
ratonas), Hamiltone, Ont, 
susituokė su E. Dockaityte. 

— Už mirusio pianisto A. 
Dvariono sielą gedulo pa
maldos Toronto lietuvių baž 
nyčioje įvyko birželio 17 d. 

— M. Ignatavičiaus su J. 
Kuncaityte jungtuvėse To
ronte visos pamergės buvo 
tautiniuose rūbuose. 

Grįžo M e t i j o n 
Birželio 11 d. iš Romos 

į Vakarų Vokietiją sugrįžo 
prof. dr. J. Grinius, kuris 

Tautos himnu. ten išbuvo apie mėnesį lai
ką. Profesorius turėjo pro
gos susipažinti su visomis 

mas buvo suruoštas drauge I žymesnėmįs Romos meno 
su latviais. Pagerbti žuvų- vertybėmis, dalyvaujant vi-
sieji pabaltiečiai — genoci-

dauguma jau turi darbo kiek I de aukos. Latvių ir lietuvių 
vienas savo specialybėje. atstovai pasakė momentui 

— Siuvėja Trejienė, Kau
no visuomenei žinoma artis 

pritaikytas kalbas. Nuošir 
dų ir jautrų žodį tarė BALF 
pirmininkas — prof. kan. 

tiskų gabumų, turi savo di- Končius Meniškos oroera-
delę dirbtuvę Bogotoje ir nel m m c i u s - ^emsKos progra 

I J • r- J , . I mos metu skambėjo hetu-
mažesni pasisekimą, ka iP; v i š k o s b e i latviškos dainos, 
kad Kaune yra turėjusi. Da-I s o l o deklamacijos: 
bar yra sulaukusi, savo se-Į m J 

šers su vyru, laimingai iš- Beveik visose vietose 
bėgusių iš Kinijos ir peri tremtiniai, atsiminę savo 

sose tuo metu įvykusiose 
šventėse bei iškilmėse. Drau 
ge su juo grįžo ir rašyto
jas Paulius Jurkus. 

Indiją atvykusių pas savo 
artimuosius į Kolombiją. 

kenčiančius brolius-seses, tą 
dieną visiškai badavo. 

Aplanke Arkivyskupą 
Savo kelionės metu prof. 

kan. Končius aplankė Aus
trijoje gyvenantį Kauno ar
kivyskupą metropolitą Juo
zapą Skvirecką. Vizito metu 
su juo tarėsi tremtinių glo
bos ir religinio aprūpinimo 
reikalais. 1 • 

US Iždo Vajus 
US taupymo lakštų (sa

vi ng bonds) vajus Cook ap
skrityje patenkinančiai ei
na. Iki birželio 10 d. lakštų 
serijos E parduota už pus-
penkiolikto milijono dolerių. 
Lakštų serijos E kvota Illi
nois valstybei yra 56 mili
jonai ir 48 tūkstančiai dol. 
Vajus baigsis liepos 4 d. 

Vajaus direktorium III. 
valstybėje yra A. J. Rauen, 
105 W. Adams St , Chicago 
3, m. 

Patekus Po Traukiniu 
Išliko Gyva 

Tunelyje prie VVashington 
St. po einančiu traukiniu pa 
teko Amelia McPhall iš Eik 
horn, Wis. Traukiniui pra
ėjus, ji tarpe bėgių buvo 
tiktai leiųrvai sužeista. 

Nešvarus Vanduo 
Šį savaitgalį Chicagos par 

kų distriktas atidarys visus 
paplūdimius, išskyrus Calu-
met paplūdimį, prie 98-tos 
gatvės, kur šiuo metu van
duo nėra švarus. 

Parkų chemikai kasdieną 
tiria paplūdymių vandenį. 

Besidžiaugdamas Pateko 
Po Sunkvežimiu 

Šešių metų James Long 
besidžiaugdamas nusipirktu 
nauju "kitę'' (popierinis ait 
varas) bėgdamas iš krautu
vės pateko po sunkvežimiu 
prie 3501 — 5th Ave. ir ant 
vietos žuvo. 

Teisėjas Serga 
Kriminalio teismo teisė

jas Thomas J. Lynch, 70 me 
tų amžiaus, sunkiai susirgo 
ir išvežtas į Šv. Onos ligo
ninę. 

Nuskendo Vaikas 
Farwell Ave. prieplaukoj 

nuskendo Šešių metų vaikas. 
Sudarę gyvą retežį paplū
dimių sargai lavoną rado. 

*. m . -- __,„, - .. 
-


