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ŠIANDIEN ATSIDAR01950 M. CHICAGOS PARODA 
Lietuves larptaut. Motinų Kongrese 

Birželio mėn. Paryžiuje j Svarbiausioji kongreso te
vyko Tarptautinio Motinų 
Sąjūdžio kongresas, kuriame 
dalyvavo ir Lietuvos atsto-1 tat kiekviena kongreso daly 

ma buvo "motinos vaidmuo 
ekonominiame gyvenime", 

PROFESINIŲ GOLFININKŲ PIRMENYBES 

vės: dr. Karveliene, O Bačkie 
nė ir M. Galdikienė. Dalyva
vo 30 tautų atstovės. 

Kongreso dalyvės buvo prj 
imtos Prancūzijos respubli
kos prezidento Auriolio ir 
Paryžiaus mero de Gaullio. 

Dr. Karveliene padarė kon 
gresui jdomų pranešimą apie 
lietuvės motinos padėtį kraš 
te ir tremty. 

Vienoje rezoliucijoje išreiš 
kiamas viso pasaulio motinų 
solidarumas su graikų moti
nomis, paremiant jų reikala
vimą gražinti šeimoms tuos 
vaikus, kuriuos komunistai 
išvogė iš namų ir išgabeno į 
sovietiškas respublikas. Re
zoliucijoje pabrėžiamas di
džiausias pasipiktinimas ir 
protestas prieš tokį sovietų 
nežmonišką veiksmą ir kvie
čiamos visos motinos daryti 
įtaką į tarptautinius orga-j WASHINGTON, birž. 23. 
nus, kad vaikai būtų kuo grei!— šią naktį baigėsi karo prie 
čiausiai sugrąžinti moti-! volės įstatymo galiojimas, 
noms. bet jo pratęsimas kongreso 

Dėl pavergtųjų ir depor-jjau nubalsuotas, nors ir skir 
tuotųjų motinų: tuose kraš- tingals tekstais. Kol įstaty
tuose kur visai neveikia šven mas kongrese bus galutinai 

ve stengėsi kuo plačiau nu
šviesti ekonominę šeimos pa 
dėtį savajame krašte. 

Pasaulinis motinų sąjūdis 
pasišaipė ir prieš karą. Į 
klausimą, ar sąjūdis stovi už 
karą ar prieš, pirmininkė 
trumpai paklausė: ar gali 
būti pasauly motinų, kurios 
nebūtų prieš karą? 

Šis motinų sąjūdis eina 
dar toliau: jis siekia taikos 
su visu pasauliu, kuriame vi
sai nebūtų vietos karui ir 
kad žmonės pritaikintų savo 
sugebėjimus kūrimui, bet ne 
griovimui. • 

Karo Prievolė Bus 
Dar Pratęsta 

Bus Galima Matyti Naujausi 
Mokslo Ir Technikos Laimėijmai 

CHICAGO, birž.23 — Šian- akrų plotą ir jos suorganiza-
dien Chicagoje atidaro savo vimas kaštavo apie 10 mil. 
vartus 1950 metų Chicagos dol. Svarbiausias įėjimas į 
paroda, vienas svarbiausių parodą yra iš 23 gatvės, 
šios vasaros įvykių antrame 
savo didumu Amerikos mies- Parodos atidarymas jvyks 
te. Joje bus parodyti naujau- t a šiandien 10 vai. kariuome-
si mokslo ir technikos laimė- n e s ' Ievyno ir aviacijos pa-

! jimai žemės ūky, pramonėje, i r a d a i s- K a r o l a i v a s atvykęs 
susisiekime, patarnavimuose'' Pr i e Parodos krantų 21 pa-
ir visose kitose gyvenimo ap trankos šūviu paskelbs pa
raiškose. Nepamirštas ir pats r o d o s atidarymą. Apie 100 
naujausias mokslo atradi- K*tuvų parado tvarka suki
mas — atominės energijos n e 8 l s padangėje atidarymo 
stebuklai momentu. Visą parodos me-

Paroaa yra toje pačioje ** ̂ ^ d a u S įvairių demons 
vietoje, kur pereitais metais 
vyko geležinkelių paroda — 
ant ežero kranto tarp 20 ir 
30 gatvių. Paroda užima 60 

travimų, kurių pagalba bus 
parodyti naujausi mokslo ir 
technikos laimėjimai žmo
gaus gyvenimui palengvinti. 

Scioto klube Columbus, Ohio, prasidėjo profesinių golfininkų pirmenybes; žiūrovai daugiausia 
domisi Sam Snead'u. (Acme) 

Australijos Darfeiečia Kalbėti Su Amerikos 
Sutrukdė Kompartijos Kareiviu- Nusikaltimas 

sutvarkytas, kongresas pri
ėmė rezoliuciją senajam įsta 
tymui pratęsti 15 dienų. 
1 Atstovų rūmai yra nutarę 
privalomą karo prievolę pa
likti 2 metams, o senatas nu-

tas motinų gerbimo įstaty
mas, prašoma neatskirti mo
tinas nuo šeimų, ypač nuo 
vaikų, neversti jas dirbti sun 
kius darbus, kuris ardo mo
tinų sveikatą, ir leisti joms 
pačioms auklėti savo vaikus. į ̂ ^ 3 " Į ^ 

Tremtines motinas liecian 
čioje rezoliucijoj prašoma nei Pagal abiejų rūmų priim-
skirti emigruojančias šei-ltus tekstus vyrai registruo-
mas, bet leisti gyventi nor-'jami, bet nešaukiami į ka-
maliu gyvenimu. Mat, dabar reivines. Kongresui palieka-
kaikurie kraštai nesutinka ma teisė nustatyti kada pre-
įsileisti visą šeimą ir tokiu zidentas gali paskelbti mo 

Mirė Lietuvos Poetas A. Miškinis 
Viename neseniai iš Lietu- nemažą skaičių lietuvių ra-

vos gautame laiške rašoma, šytoių, poetų, visuomeninin-

būdu ardo šeimų gyvenimą. 

McCarthy Faktai 
Priklauso Praeičiai 

WASHINGTON, birž. 23. 
— Prez. Trumanas buvo pa
sikvietęs pas save demokra
tų partijai priklausančius gu 

bilizaciją. 

kad "poeto Antano Miškinio 
nebėra gyvųjų tarpe'\ šios 
žinios mums nepavyko patik 
rinti, tačiau, turint galvoje 
tą triukšmą, kurį sukėlė pe
reitais m e t a i s bolševikų 
spauda iškilmingai paskelb
dama jį "liaudies priešu" ir 
tą tulžį,, kurią ta proga ant 
Antano Miškinio išliejo, rei
kia manyti, kad po to visko 
poetas nebegalėjo išlikti gy
vas — kaip ir daugelis kitų 
mūsų tautiečių turėjo būti 
pasiųstas į tą kraštą, kuria
me niekas nebepavojingas 
bolševikų santvarkai. 

Service Dengusi 
Roosevelto Autoritetu 
WASHINGTON, birž. 23. 

— McCarthy ir buv. U. S. am 
basadoriaus Hurley kaltina
mas davęs Amerasia laikraš- j Utenos apskrityje, taigi ta-

J .* čiui 1945 m. slaptas žinias ir|me pačiame Rytų Lietuvos 
kampelyje, kuris yra davęs' 

Antanas Miškinis buvo gi- tai 

kų. Išėjęs aukštuosius moks 
lūs, baigęs Vytauto Didžiojo 
Universitetą, mokytojavo vie 
noje Kauno gimnazijoje. Jau 
anksti pradėjo reikštis poe
zijoje, bendradarbiaudamas 
tuometinėje mūsų spaudoje. 
1928 metais pasirodė jo pir
moji eilėraščių knyga — Bal 
ta Paukšte, o 1935 metais 
SAKALAS išleido vieną stip
riausiųjų ne tik Antano Miš
kinio, bet ir iš viso mūsų nau 
jojoje literatūroje veikalų — 
Varnos prie plento, vėliau pa 
sirodė (ar ne 1937 m.) poe 
ma Keturi miestai ir kt. ras 

męs 1905 metais Juknėnų 
kaime, Daugailių valsčiuje, 

lo aptarė su jais partijos ir 
valstybės valdymo klausi
mus. 

Sąryšy su sen. McCarthy 
užvirtais ginčais dėl komu
nistų partijos simpatikų val
džios įstaigose prezidentas 
paaiškino gubernatoriams, 
kad beveik visi tie atsitiki
mai yra buvę jau seniai, tai 
yra prieš jo įvestą valdinin
kų lojalumo patikrinimo sis
temą. Prieš tos sistemos įve
dimą valstybės įstaigų val
dininkų lojalumu buvo maža 
domėtasi — net kariškose 
įstaigose valdininkų lojalu
mas nebuvęs tikrinamas. Da 
bar šis reikalas esąs sutvar
kytas ir nesą Veikalo seno
mis klaidomis diskredituoti 
vyriausybę tada, kada visos 
krašto jėgos turi būti subur
tos "šaltajam karui'* vesti. 

Ta pačia kryptimi kalbėjo 
ir valst. sekretorius D. Ache-
son visiems gubernatoriams j į p g i r a d o k n y g u t ę , kū
jų ką tik įvykusioje metinėje H o j e b u v o į r a š y t o 8 sovietų 
konferencijoje. k a r o a t s t o v o Kinijoje ir ži-

" , . l f , .w _ liiomo sovietų šnipo Japoni-
• Maskva juokiasi is danų, j o j e i r Kinijoje Šteino pavar 

kurie mano kad U. S. kada d § 8 P a s k i i d o v a k a r gandas, 
nors ištrauks kariuomenę iš k a d FBl y ^ i n f o r m a v e s k o . 
Greenland salos. 

veikęs su Kinijos komunis
tais prieš Chiang Kai-sheką, 
valstybės dep. valdininkas J. 
Service dvi dienas davė sa
vo parodymus senato komi
sijai. 

Paneigęs esąs ar buvęs ko 
munistas, jis paneigė ir są
moningai davęs slaptas ži
nias apie Kiniją Amerasia 
laikraščio bendradarbiams. 
Prisipažino du iš jų informa
vęs žodžiu, bet davęs tokias 
žinias, kurių skelbimas bu
vęs prezidento leistas. Jeigu 
davęs žodžiu kaikurias ži
nias, tai nemanęs, kad tie 
asmens yra prokomunistai, o 
tik žurnalistai, iešką žinių 
savo orietacijai. Savo turėto 
ryšio su Amerasia redakto
riumi Jaffe nepaneigė — su 
juo susitikinėjęs jo namuo
se ar viešbuty. 

Lietuviškoji visuomenė Te 
vynėje ir Tremtyje liūdi per 
anksti Amžinybėn nukeliavu 
sio vyro, daug padariusio ir 
daug žadėjusio Lietuvai. 

Nauji Streikai 
Auto Pramonėje 

DETROIT, birž. 23. — Au
tomobilių pramonei gresia 
naujas streikas. CIO auto
mobilių darbininkų unija pir 
madienį skelbia savo 30,000 
narių streiką prieš Briggs 
Manufacturing Co, kuri ga
mina automobiliams dalis. 
Ginčas vyksta dėl pensijų ir 
atlyginimų padidinimo. Nu
matoma, kad Packard ir 
Chryslerio Plymouth sky
rius tuojau turės sustabdyti 
gamybą, nes neturės reikalin 
gų dalių. s 

Toji pat unija leido pra
dėti streiką ir prieš Hudson 
bendrovę, jei, žinoma, nebus 
paskutinę minutę susitarta I y y ^ į g u i a n u k r į t o į Paci-
dėl naujų darbo sutarčių. f i k ą n e t o l į Qu&mo g a l ų ^ 

zių. Išgelbėti 9 asmens, 
damas pratybų kelionėje 
tarp Okinawa ir Guam ba-

Veiklos Sustabdymą 
CANBBRRA, birž. 23. — 

Australijos senatas atssa-
kė pritarti atstovų rūmų įs
tatymui, u ž draudžiančiam 
komunistinių o r ganizacijų 
ir asmenų veiklą. Senate 
daugumą turi darbo parti
ja, kuri yra pralaimėjusi 
rinkimus į atstove rūmus. 
Darbiečiai yra prieš to įsta
tymo nuostatą, kuris apkal
tintai organizacijai ar as
meniui uždeda pareigą įro
dyti teisme, kad kaltinimas 
yra neteisingas. Darbo par
tija nori, kad valstybės or-
ganaii turėtų pareigą teis
mui įrodyti, kad apkaltin
toji organizacija tikrai yra 
komunistinė ar asmuo pa
vadintas komunistu tokiu iš 
tikrųjų yra. 

Stalino Mokslui 
OFFENBACH, birž. 23 — 

Sio miestelio vokiečių ko
munistų partijos narių tar
pe seniai vyksta ginčai ar 
komunisto p a sik aibėj i mas 
su Amerikos kareiviu jau 
yra nusižengimas, kurį ga
lima pavadfmti titizmu—di
džiausias šiuo metu nusi
žengimas Lenino — Stalino 
"mokslui". 

šio ginčo pasėkoje 30 as
menų apleido partiją, nes 
negalėjo sutikti su vadų aiš
kinimais. Kiti dar laukia 
galutino vadų pasisakymo 
tuo reikalu. 

Lietuva Europos 
Sąjūdžio Darbuose 

PARIS, birž. 22. — Euro
pos Sąjūdis būtų nepilnas, 
jei prie jo nepriklausytų ir 
už "geležinės uždangos" e-
santieji kraštai. Buvo suras
tas būdas įjungti į sąjūdį ir 
tų kraštų atstovus. Jie daly
vauja "Centro ir Rytų Eu
ropos kraštų sekcijoje", ku
rios posėdy neseniai pirmą 
kartą dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovai. 
Lietuvą atstovavo dr. S. Bač 
kis ir prof. J. Baltrušaitis, 
Latviją — Berends ir Esti
ją — prof. Aspel. 

Kiek vėliau ši sekcija su-

Sovietai Atkuria 
Vokiečių Laivyną x; 

. • Syrijos metalinius pini- vice savo laiku yra perdavęs 
gus kaldina Meksikos pinigų kam nereikia ir slaptas ka-
kalimo įmonė. f r iškas informacijas. 

ruošė spaudai priėmimą, per 
_ „fti lc \,. įkurį sekcijos pirmininkas 
Bet 1945 m. iii areštavus A if it. 

Auber (buvęs vengrų minis
tras Paryžiuje) ir prancūzų 
senatorius Pezet pasakė kal
bas. 

Šiame priėmime tarp kitų 
žurnalistų dalyvavo "Drau
go" korespondentas Vyt. A-
rūnas ir estų koresponden
tas Paernpuu. 

Sekcijos valdyba prieš ke
lias dienas buvo vėl susirin-

BERLIN, birž. 23. — Ame 
rikos radijo stotis Berlyne 
skelbia, kad R. Vokietijos vy 
riausybės naujai kuriama jū 
rų policija bus aprūpinta tor 
pediniais ir kitokiais nelega
liais kariško tipo laivais, ku
rie yra uždrausti visų ketu
rių Vokietiją okupuojančių 
valstybių susitarimu apie 
Vokietijos demilitarizaciją 
Laivus duos sovietų laivy
nas. Jūrų policija bus dalis 
"liaudies" policijos, kuri yra 
ginkluota kariuomenės gink
lais ir kurią vakarų alijantai 
pareikalavo paleisti, bet Mas 
kva ji tą protesto notą dar 
neatsakė. 

įsitvirtinimai Daromi, 
Bet Karo Nelaukiama 
FRANKFURT, b;rž. 23. 

— Sąryšy su kaikuriais ka
riniais vietovių paruoši
mais, kurie praduti Vokie
tijoje prie Reino ir kitur, 
vokiečių komunistai pradė
jo skleisti gąsdinančias ži
nias, kad alijantai karo at
veju mano susprogdinti Lo-
relef kalną prie Reino ir tuo 
būdų užblokuoti Reino van
denis ir užtvindinti Reino 
slėny esančius miestus. 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: šv. Jonas 

Krikštytojas. Senovės: Ku-
polis ir Budytė. 

Birželio 25 d.: šv. Vilhel-
imas. Senovės: Mantminas ir 

B-29 bombonešis su 111 Baniutė. 
ORAS 

Drėgna, bet šalčiau. Nu
matomas audros pobūdžio 
lietus. 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:29. 

misijos pirmininką, jog Ser-

Toji pati amerikiečių sto
tis skelbia, kad "liaudies" po 
liciją dabar, moko partizani
nėms kovoms iš Maskvos at
siųstas aukštas kariškis. 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Krašto apsaugos sekretorius Johnson ir jungtinio 

štabo viršininkas O. Bradley baigė savo pasitarimus Ja
ponijoje ir sugrįžo namo. 

— Yra jau tikra, kad gen. MacArthur įsakys Sovietu 
Rusijos kariškai misijai apleisti Japoniją, nes ji jau ku
ris laikas sabotuoja jo patariamosios tarybos posėdžius. 

— Senatas pradfejo svarstyti Atlanto pakto valsty
bėms kariškos pagalbos teikimo kreditus antriesiems me
tams. Pirmaisias metais buvo skirtas 1 bil. dol., antrie
siems metams prezidentas paprašė kiek daugiau. 

— New Yorko filharmonijos simfoninis orkestras pir
mą kartą per 21 metus vyksta j Angliją dalyvauti muzi
kos festivaJĮyje. 

— Jugoslavija skelbia, kad Bulgarijos kariuomene ju
da I Jugoslavijos pasienį, lydima tanką Ir kitokiu ka
rišku vežimų. 

— U. S. teisingumo departamentas atsisakė išduoti 
yra~ pradėti" daryti, "tačiau | senato komisijai slaptą raportą, kuris, sen. McCarthy 
jie visi yra tik atsargumo | tvirtinimu, FBI agentu esąs surašytas klausantis slap-
priemonės ir įeina į bendrą | tomis J. Service ir Amerasia redaktoriaus Jaf f e pasikal-
Atlanto pakto valstybių ap-

Prancūzų aukštasis ko
misaras tuos skleidžiamus 
gandus pavadino nesąmone 
ir kartu viešai patvirtino, 
kad įtvirtinimai strateginiai 
svarbiuose punktuose tikrai 

kusi posėdin paruošti rapor
tus besiartinančiai Strasbur-
ge Europos Tarybos sesijai. 

bėjimą viename viešbuty. Service tada Jaffe perdavęs 
T r _ , ;„ ' ,'J * j kaikurias pariškas paslaptis. « 

Romoje bus paskelbta 
šventąja Maria Goretti, kuri prieš 50 metų gindama sa
vo nekaltybę žuvo kankinės mirtimi. Jos žudikas, pra
leidęs 27 metus kalėjime, dar gyvas ir gyvena kapucinų 
vienuolyne. 

— U. S. ambasadorius Rusijoje Alan G. Kirk daro 
5,000 myliu kelionę traukiniu po Rusija. Atrodo, kad jis 
vyksta į rytus, nes paskutinė jo minima sustojimo vie
ta yra prie Baikalo ežero. 

jokio pavojaus gyvento 
jams. 

Kiti vakarų alijantų pa
reigūnai irgi skelbia, kad 
pasiruošimus nereikia lai
kyti ženklu, jog karas jau 
už durų. 



PAS MCSŲ PROFESIONALUS 

VAISTININKAS K. S. JONAITIS 

paanuflna DRAUGAI, CHTOAGO, IUBCSOII 

BENDROVĖ, KURI PER 24 METUS IŠMOKĖJO VISIEMS 
TAUPYTOJAMS ANT PAREIKALAVIMO 

Šeštadienis, birž. 24, 1050 

. 
Brighton Parko gyvento- ninio veikimo dėka. 1922 m. 

jas vaistininkas K. S. Jonai- buvau išrinktas Lietuvos 
lis atvyko į JAV dar prieš Vyčių centro pirmininku. 
pirmąji pasaulinį karą, dar Vyčių centras buvo Chica-
tuo laiku, kai Rusijos caro goję, o aš tuo laiku buvau 
valdžia spaudė lietuvio pe- Bostone. Vyčių reikalai ver 
dius. 

— Esu mažažemio lietu
vio ūkininko sūnus. Esant 
rusų valdžiai Lietuvoje, ne
turėjau jokių perspektyvų 
mokytis, o noras mokytis 
man nedavė ramybės. Tai 
pagrindinė priežastis, kuri 
vertė mane palikti savo gim 
tąją kraštą, — pasakojo K. 
Jonaitis. 

— Nuo ko pradėjote čia 
atvykęs? 

— Jau Lietuvoje knyga 
mane traukte traukdavo. 
Mėgau literatūrą. Pradžioje 

tė gyventi arčiau centro, to
dėl ir apsigyvenau Ghicago-
je ir, padedamas Valonio ir 
kun. Vaičiūno, įsigijau pir
mąją vaistinę Ciceroj. 

— Ką tamsta labiausiai 
mėgsti ? 

— Iš paL jaunų dienų la
bai mėgstu gamtą, jos vaiz
dus. Kiekvienas gražesnis 
gamtos kampelis man sukel
davo tėvynes ilgesį. Gal dėl 
to pradėjau rašinėti eilėraš
čius, kuriuos d u o d a v a u 
spausdinti periodinėje spau
doje, daugiausia "Vytyje". 

dirbau kan. F. Kemėšio su- Pasirašinėdavau slapyvarde j 
organizuotoje šv. Juozapo Žilvitis. . I 
Darbininkų Sąjungos spaus- — A r nemanote surinkti 
tuvėje ir <4 Darbininko" re
dakcijoje. Turėjau sužeistą 
ranką, Ui po kurio laiko tą - M*nau> * * profesinis 
darbą turėjau mesti ir pra- darbas atima iš marles visą 
dėjau dirbti vaistinėje. Ne- laiką, tai nežinau, kada prie 
mokėjau kalbos, tai dirbau to prieisiu. 

savo eilėraščius ir išleisti 
atskiru leidiniu? 

Susiorganiiavo Kultūrinės Veiklos 
Ir Savitarpinės Pagalbos Pagrindais 

WAUKEGAN, 111. — Bir- džiai dėkoja parapijiečiams 
želio 4 d. įvyko visuotinis už auką naujųjų Šv. Kazi-
Waukegane ir apylinkėje miero Akademijos rūmų s u 
gyvenančių lietuvių tremti- tybai. 
nių susirinkimas. Susirinki- __ & y B a l t r a m i e J a U 8 ^ 

sunkiausius darbus, bet dir
bau kantriai ir su meile, nes 

Kaip tamstai atrodo 
lietuvių organizacijos, į ku-

įsigijau vaistinę, gavau vais 
tininko teises ir dabar ap
tarnauju kiekvieną, kas į 
mane kreipiasi. 

— Ar netrukdo bizniui 
tamstos graži lietuviška pa
vardė? 

— Nė kiek. Svarbu sąži
ningumas, prekybinis pasi
tikėjimas, o ne pavardė. 

— Ar tamsta dalyvavai 
lietuvių visuomeniniam vei
kime? 

— Taip. Ir Chicagoje atsi 
radau, gal būt, tik visuome 

Ui buvo mano mėgiama sri-1 rią pusę eina lietuvybės rei 
tis. Didelėmis pasUngomis kalai? 

— Aš anksčiau jaudinau
si, kad lietuvybė nyksta. Ją 
palaiko lietuviškos organi
zacijos. Paskutiniu laiku pa
stebiu lietuvių organizacijų 
didesnį vieningumą, tai ge
ras reiškinys. Dar reikėtų 
daugiau lietuviško gyvumo 
įnešti į mokyklas. 

Dėl santykių Urp senųjų 
ir dabar atvykusių lietuvių 
K. Jonaitis mano, kad vi
siems darbo užteks, nėra 

Valdyba ir Direktoriai CRANE SAVINGS & LOAN ASSN. 2555 West 
47th St., I-a eilė iš kairės į dešinę: B. R. Pietkiewicz, Pres. & Mgr., Vic-
tor F. Kelps, Vice Pres., Eugene R. Pietkiewicz, Sekretorius, Miohael 
Martin, Iždininkas. 

2-a eilė iš kairės į des. Direktoriai: Dr. V. Siedlinski, Martin Ragan, 
John Tomaczek, VValter Jagiella ir SUnley F. Bartecki. 

LIETUVIAI PASIRODYS CHICAGOS PARODOJE Paminėta Tautos 
Skausmų Diena Trečiadienį įvyko Lietu

vių Komercijas Rūmų direk
torių tarybos posėdis. Buvo 
išklausytas Juozo P. Varka-
los apyskaitmig pranešimas 
apie ekonominę konferenci
ją. Konferencija praėjo su 
dideliu pasisekimu. Joje da
lyvavo 96 delegatai ir daug 
svečių. Konferenciją sveiki
no žodžiu, telegramomis ir 
raštais 45 organizacijos ii 

. 

pavieniai asmenys. Konfe-
rimtų priežasčių, dėl kurių r e n c i j o j e iškeltos, mintys la-
galėtų reikštis nesutarimas. b į a u g u b u r t i ^ ^ v e r s ,< pasirodymą. 

— V I Šimaitis 

pareikšti oficialią Rūmų va
dovybės padėką. , 

Chicagos parodos (Chica-
go Fair) vadovybė kreipėsi 
į Lietuvių Komercijos Rū
mus, prašydama rugpiučio 
20 d. suorganizuoti parodoje 
lietuvių Dieną. Pavesta pir
mininkui Stanley Balzekui, 
susitarus su kitomis lietu
vių organizacijomis, daryti 
žygių skirtą dieną suruošti 
parodoje įspūdingą lietuvių 

lininkus rado atgarsį pla-

MELROSE PARK ir arti
mesnių apylinkių Lietuvių 
Tremtinių Draugija birželio 
18 d. suruošė mūsų krašto 
ir tautos skaudžiųjų birže
lio įvykių minėjimą. Drau
gijos pirmininkas Kaz. Mar
kus nušvietė birželio skau
džiuose us faktus, priminė 
mūsų tautos didžias kančias 
ir tą jos žūtbūtinę kovą, ve
damą už Tėvynės prisikėli
mą. Tautos kankiniai pa
gerbti susikaupimo minute. 

Po to minėjimo viešima 

1 Amerikos Lietuvių Kataliku Visuomenę 
SKELBIAMAS ALRKF 31-masis KONGRESAS 

Siuomį pranešame' Ameri- j apskričių nominuotųjų kan-
kos lietuvių katalikų vįsuo- didatų kongresas renka AL 

Ateinantį rudenį, rugsėjo 
čioje Amerikoje. Daug vers-'mėn. pabaigoje nutarta su- dr. O. Labanauskaite ilges-
lininkų pareiškė noro įstoti rengti ypatingą Komercijos ne paskaita nurodė komu-
į Chamber of Commerce na
riais. 

Banketui rengti komisi
jos pirmininkas inž. Anta-

Rūmų pobūvį-vakarą, kurio nizmo esmę ir 30 nepapras
tai greito plitimo paslaptis. 
Prelegentė įtikinančiai aiš-

menės žiniai, kad Amerikos 
Lietuvių R, K. Federacijos 
31-sis kongresas įvyks šie
met rugsėjo 30 ir spalio 1 

RKF Centro Valdybą 
Oficialiai skelbdami ALR 

KF 31-mąjį kongresą ir tu-
jrėdami galvoj, kad šie me

dienomis Pittaburgh, Pa. I tai yra Šventieji Metai, visa 
Kongresas bu8 pradėtas pa
maldomis Šv. Kazimiero pa 

savo energija raginame lie
tuvių katalikų visuomenę dė 

tikslas — lietuvius versli
ninkus arčiau tarpusavyje 
šeimyniškai supažindinti, o kino, kad šd Dievo rykštė, 

nas Rudis patiekė banketo! taip pat užmegzti daugiau kaip žmonijos skaudusis ban 
apyskaitą. Bankete dalyva-1 draugiškus ryšius su plačia dymas, nesustabdomai plin-
vo 300 svečių. Komercijos lietuviška visuomene. Tai,ta vis plačiau, išniekindama 
Rūmų banketas buvęs gra
žiausias ir didžiausias lie
tuvių šios rūšies parengi-

bus visai naujos rūšies pra
moga. Šiam reikalui išrink
ta speciali komisija iš pir

mas. Prie banketo rengimo mininko VVilliam J. Karei-

rapijos bažnyčioj, o pose- tis prie bendro darbo tinka-
džiai bus VVilliam Penn vieš 
būtyje. Antrą kongreso die
ną Pittsburgho Lietuvių Ku
nigų Vienybės provincijos 
rūpesčiu vyskupijos kated
roje rengiama Šventoji Va
landa. Po pamaldų katedros 
vidurinės mokyklos audito
rijoj bus kongreso paskuti
nis — iškilmingas posėdis, 
kuriame visi, kad ir ne de
legatai, galės dalyvauti. 

Kongresą rengia Centro 
Valdyba, susitarusi su A. L. 
R. K. Federacijos Pittsbur-
go apskritim. Todėl tikimės, 
kad tiek kongreso progra

mai kongresą prirengti, kad 
jis sustiprintų mūsų vienin
gumą ir pastangas sėkmin
giau tarnauti Dievui ir Tė
vynei. Mes negalime užmirš
ti nė skaudžios šiandienines 
lietuvių tautos padėties, ku
ri reikalauja iš mūsų ir di
delių darbų ir karštų maldų, 
kad Viešpats ją ištrauktų iš 
ateistinio komunizmo nasrų, 
kad išgelbėtų jos gyvybę. Ir 
šiame šventame reikale AL 

daug prisidėjusiai Marijai 
Rudienei jos gimmo dienos 
proga birželio 29 d. nutarta 

vos, dr. K. Drangelio, Anta
no Valonio ir Stanley Ka-
mensky. — A. B, 

GRAŽIAI PAGERBTI TAUTOS KANKINIAI 
Dievo Apv. parapijos Chi

cagoje lietuvių t remti nį^ 
valdybos iniciatyva birželio 
18 d. šios kolonijos lietu
viams buvo surengtas lietu
vių tautos didžiosios trage
dijos beH kankinių ir atrem
tųjų minėjimas. 

žmoniškumą ir griaudama 
pasaulio kultūrą bei civili
zaciją. Pabaigoje paminėjo 
apie reikalingumą mūsų tar
pe glaudesnės vienybės, kad 
tie kasdieniniai mūsų am-
biciniai pasireiškimai ne-1 Pathen. 
griautų mū3ų tautinės ben- _ K ^ Valančius Seserų 
druomenės atsparumo. Kazimieriečių vardu nuošir-

Minėjimas užbaigtas Lie
tuvos himnu. 

me, be eilės kitų svarbių 
klausimų, buvo nutarta su
siorganizuoti. Susiorganiza-
vimo tikslas — pagyvinti 
kultūrinę veiklą, išplėsti sa
vitarpinę pagalbą, suinten
syvinti informacijas apie 
Lietuvos padėti, daryti pir
mus mėginimus ekonominėje 
srityje. Susiorganizavęs vie
netas pasivadino Lietuvių 
Tremtinių Būreliu. Būrelio 
valdybon išrinkti: P. Petro-
I i finas — pirmininkas, M. 
Butkiene — sekretorė, B. 
Vogulis — kasininkas. 

— Tragiškųjų birželio 14-
15 d. įvykių minėjimas bus 
birželio 25 d. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Auditorijoje. Minė
jimą rengia ALT skyrius, 
vietos tremtiniams talkinin
kaujant. 

Minėjime kalbės Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis. 
Programoje: parapijos cho
ras, tremtinių vyrų choras, 
tremtinės M. Butkienės pa
rašytas scenos vaizdelis — 
montažas, deklamacijos, re
zoliucijos. 

ALT valdyba kviečia vi
sus, kam brangi kenčianti 
Lietuva, į šį minėjimą. 

— J \ liūnas 
— Anelė Kuzdnskienė, 821 

Prescott St., su dukterimi 
Bronislava ir sūnum Jonu 
išvyko atostogų į Elizabeth, 
N. J., kur dalyvaus giminai
čio vestuvėse. Sūnus Jonas 
Jr. jau pora metų lanko Mun 
delein kunigų seminariją. 

— Eleonora ir Jack Mu-
gerditehian, 724 Yeoman St., 
susilaukė sūnaus; jie jau 
augina dukrelę. Jonas ir Ju
lija Dickshot, 6281 8 St , 
irgi susilaukė sūnaus; ši 
šeima jau augina keturias 
dukreles. Vincentas ir Mil-
lie Kaminskai, 913 Victory 
St , susilaukė dukters: ši 
pora jau augina dvd dukre
les. 

— Jonas Vardauskas bir
želio pradžioje buvo išvy
kęs į St. Paul, Minn., ap
lankyti savo dukterį Eva 

nyčioje baigiami įrengti nau 
ji vargonai. 

— Sv. Onos D-ja jau ren
giasi savo metiniam išvažia
vimui, kuris įvyks liepos 
mėn. pabaigoje. — M. Z. 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! 

For Your 
WEDDI>G, 
Anrt\er?sary 
Gift — See 

BEN LEVINE! 
G R E A T 

SaUiųc* N 
D1A.MONHS. 
VVATCHES 

greately 
reduced 

KNOW Y G I R JEVVKLER 

BEN LEVINE 
25 years with the 

Boston Store 
now at our new beautiful 

locatien Suite 1216 

59 E. Madison St 

Minėjimas pradėtas pa-
RKF 31-mas kongresas tu- maldomis. Pamaldų metu 
rės būti mūsų kelrodžiu ir 
įkvėpėju. 

Tad renkimės svarbiam į-
ma, tiek jo pramogos bus vykiu i — ALRKF kongre-
įdomios ir patrauklios. Kad 8Uį. 
kongresas būtų gausingas, 
organizacijos, kuopos, sky
riai ir draugijos prašomos 
siųsti savo atstovus. Fede
racijos konstitucija nurodo, 
kas ir kiek atstovų j kon
gresą siunčia. Jai kas kons
titucijos neturi, tesikreipia 
j A. L. R. K. Federacijos 
sekretoriatą (2334 S. Oak-
ley Ave., Chicago 8, 111.) ir 
j% gaus. Ir visais kitais kon
greso reikalais tuo tarpu 
reikia kreiptis į šį sekreto
riatą. 

ALRKF skyriai ir apskri
tys prašomos nominuoti kan 
didatus į Centro Valdybą — 
ir nominuotųjų vardus siųs
ti sekretoriatui. Iš skyrių ir 

Prol. Jonas Bai kūnas, 
ALRKF dvasios vadas 

Stasys Pieža, 
pirmininkas 

Leonardas Simutis, 
sekretorius 

Kun. Ignas Alnavieius, 
iždininkas. 

padainavo kelias dainas. Lie 
tuviškos, širdžiai mielos dai 
nų meliodijos. trumpai va
landėlei klausytoją perkėlė 
mielon tfvtfkėn, kur ir šian- s JJ M e t u v l k u ] t a r o B 
dien vyksta žiaurus naikj- ž v a l ^ n g ^ , k s t a 
nimu zmogaus-hetuvio. So- ^ j e , k r i 6 i o 1 2 . 1 9 d 
lo damas palydžjo panų d g ™ ^ Dalyvauja 

Lietuviu Kultūros 
Apžvalginė Paroda 

A Home fe A Home WHh A 
BEAUTIFUL LAWN 

licautify Your Home with 
Our Tesled Grasas Seed 

SHIMWAY'S S I P K R I O R LAWN 
GKAS.S > L t D . . . 

Higrh Gcrmlnation — Hirh Pu-
rity of Blended Permanents Gras-
scs. MaJtiimim freedom f r o m 
vveeds — containg no erabgraas. 
5 Ibs. used for 1000 sq. ft. or 
50x20 f t. 5 IAx>. for $4.50 — 1 0 
l / b * for MM* Postpaid. 

1601 — S H I M W A \ " 8 
ROCKFORD PARK M1XTI R E 

This is by far best mlxture of 
permanent gTasses for fine tex-
tured lawns. Containa Kentucky 
Blue Grasė, Red Fescue, R y e 
Grasa, Red Top and \Yhite Dutch 
riover. Recomended f o r a 11 
Lawns, new o r old, except l n 
heavy hhad^'. 
1605 — SHIMWA\"K rX>REKT 
CITY SHADY PfiAC'K MIXTIRP> 
A speeial blend of tolerant per-
manent shade graases. Recomend
ed for sowinc between buildings. 
under trees and other s h a d y 
places on your lawn. Blend con-
tains more Red Fescue that es-
tablish.^8 heaftler r o o t syst^ms 
that thiokens turf. 
Culture on Lawn Care Included 

in Every Order. 
Vniform Prlces on Abon-e T w o 
<»ra>isos: >4 IIK, 50C.; 1 IK. t 5 c ; 
2 H IbK.. Ot.SO; 5 IbK.. S4.50; 10 
IDN., $8.50, Postpakl. Send Order to 
R. H. KHl'MWAY SEEDMA>', 

HtHKl'ORI) . 11,1.. 

Jr 

Kiekvienos sielos gelmėse yra 
paslėpti turtai, kuriuos tik mei
lė teįstengia atrasti. 

—J. Rod 

Džiaugsmas yra geležies stie
bas, kurs pritraukia skausmo žai
bus. 

muzikas Kuciunas. 
Pabaigoje. tremtinių miš

rus ir moterų choras, vado
vaujamas A. Mūrelio, padai
navo keletą eventes nuotai
koms parinktų gražių lietu
viškų dainų. 

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu. 

— v. 

giedojo soliste" Prudencija 
BičkienS ir 18-to® kolonijos 
tremtinių choras. Tiek solo, 
tiek choro giedotos lietuviš
kos giesmes sujaudino kiek
vieno lietuvio širdį. 

Mokyklos sal§je 2 vai. p. 
p. įvyko akademine dalis. 
Minėjimas pradėčas valdy
bos vice pirmininko Petro 
dilo žodžiu. Kalb§tojas trum 
pai priminė šio minėjimo 
reikšmę: susikaupimo minu
te buvo pagerbti lietuvių tau 
tos kankiniai bei ištremtieji. 

Moky t o j a 8 Račkauskas 
iautriu žodliu trvvai oavaiz- T T " M a r iJo m± ū k y 3 e H n s -

dale. UI. Kaina vienam as-

Užsakė Autobusus 
BRIDGEPORT. — Sekma

dienį, biržeUo 25 d., T.T. 
Marijonų Bendradarbių 10-
tas skyrius dvl'.em autobu
sais veža į gegužinę-pikniką, 

penki muziejai: Lietuviui 
Tautinis Muziejais, Lituanis
tikos Muziejus, vadovauja
mas dr. Al. M. Račkaus, ir 
dar trys muziejai. 

Si" paroda bus dvigubai 
turtingesne ir įdomesnė kaip 
antroji, įvykusi 1947 m. L. 
Vyčių salėj. 

— J. K. Encheris 

davo ž'auraus okupanto lie
tuvių tautos naikinimo dar
bus ir pavyzdžiais nusakė 
šią didžiąją lietuvių tautos 
tragediją per visą dešimt
metį. 

Meninėje dalyje solistė 

meniui į abu galus $1. 
Pirmas busas nuo Šv. Jur

gio bažnyčios išvažiuos 10 
vai., antras — 12 vai. 

— Skyriaus valdyba 

m e n i n ė j e u » i . y j c o w w i , c . - _ v . ^ L(T\^^ " 
SihAul Prudencija Bičkienė jautiiai VZSmKytote Llraug? 

SUSIRINKIMAI 
Keliems ypatingai svarbiem3 

švietimo bed auklėjimo klausi
mams išspręsti birželio 24 d., še
štadienį, 7 v.v. šaukiamas trem
tinių mokyte JŲ susirinkimas. Į 
susirinkimą kviečiami visų rūšių 
mokvklu bei auklėjimo jstaigų 
bendrojo lavinimo mokytojai bei 
auklėtojai, gyvenantieji Chicagoje 
ir jos apylinkėse. Susirinkimas j-
vyks Vyčių salėje. 2451 W. 47 St. 

LTB Švietimo Sekcija 
Lietuvių Piliečių Darbininkų Pa 

šalpos Klubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 25 d., 1 vai. 
p.p. Tremtinių Namuose, 2244 W. 
23 PI. Visi nariai prašomi susi
rinkti laiku. 

—Sekr. James B. Cherry 

Morgan Park Kariška Mokykla 
Kariška Mokykla Berniukams 

Nuo 4-to skyriaus ligi visos gimnazijos (4th Grade througii High School) 
Chicagos pietinėj daly (South Side), Bcvcrly Hills apylinkėj. Su visomis 
teisėmis (Tully aceredited). Paruosimas Kolegijai (CoHege Preparatory. 
AukStas akademinis lygis. R. O. T. C., visų ruiių sportas. 

Katalogai pagal pareikalavimą. DIRECTOR of ADMISSION. 

2193 West l l l t h Street CEdarcrest 3-6100 
^ 

PIKNIKAMS 

IŠKILOMS . 
ir Visoms Progoms 
Apsirūpinkite patys 
su tikru importuotu 
U Lenkijos kumpiu 

KRAKUS 
BRAND 

Nei jokia kumpK 
pasaulyje ne gali 

jam prHygti skoniu 
Gaunamas visose 
maisto krautuvėse 

S*S N K B r s i T E 
APVUUTI . . . 

REIKALAUKITE "KRAKUS BRAND" KUMPIO 
Visi mittlM urmo prekininkai pardiiocIaAtleji LenlOška« tle^ra« ir mėsąf 

gmii M«)rai>inti krant ines ir "KrakuN Brand" knmiiin. Sri t«iretun«etc 
sunkumų, tai pašaukite Ampol. TeUf. MOuroe «-7o*l 

Vienintelis paskirstytojas "Kraku© Brand" kumpio 
viourvakario valstybfima 

AMI'OI, VUOD PRODfCTS. • ! « NOKTH ASHLAND A V E M l , 

file:///Yhite


šeštadienis, birž. 24, 1950 : 
DIENRAŠTIS DRAUGAS, CRICAGO, ILdNOIS ft 

D R A U G A S 
qHIC L I T H A U N 1 A N D A I L Y F R I E N D 

JKW4 S. O a k l e v A ve . , C h i c a g o 8, III. Tel . VIr U in ia 7 - 6 6 4 0 ; 7-6641 

Ente red aa S*>cond-Claa9 Mat te r Maroh 31, 191« a t Chicago, Il l inois 
Under t h e Act of Maroh S, 1879 

nesilaikė komunistinio režimo paskelbto dekreto nuos
tatų. 

Ne be reikalo, tad, komunizmo ''rojų" pažinę žmo
nės šaukiasi; Dangaus, kad gelbėtų juos nuo bolševikų 
ir jų sūkurio "rojaus* • » » 

Member of t h e r a t h o l l c Presą Ass'n 
Publ i shed daily, e.xcept Sundays. 

by % t h e 
L i thuan ian Cathol ic P re s s Soclety. 

KiibscripUon Ra tea : 
$7.00 per year outs ide of Chicago; 
$8.00 per yea r in ChIcapfo & Cicero; 
$7.00 per year ln Canada , 
Fore ign $10.00 per year. 

Savotiška Politinė Sensacija 

RIMTIES 
VALANDĖLEI-. 

P r e n u m e r a t a : 
Chicago i ir CiceroJ 
K i tu r JAV ir Kanado je 
U ž s i e n y j e 

Metama % n\et. S mAn. 
$8.00 $4.50 $2.50 
$7.00 $4.00 $2.25 

$10.00 $5.50 $2.90 

1 mffn 
$0 90 
$0 .80 
$1.00 

Skelbimų ka inos p r i s iunč iamos gavur. p rašymą 

Amerika — Laisvojo Pasaulio Viltis 
KARINAS TARNYBOS ĮSTATYME PRATĘSUS 

Jungtinių Valstybių Kongresas pratęsė privalomos 
m i! it arinės tarnybos (national draft law) įstatymą 
trims metams. To reikalavo Prezidentas 'ir krašto ap
saugos departamentas. Svarbiausia, tą įstatymą pra
tęsti reikalavo šiand;enine tarptautinė padėtis. 

Visiems yra aišku, kad Sovietų Sąjungos ir jos diri
guojama agresija nesustoja ir nesustos. Negana, kad 
komun'jtų budeliai žudo tautas už geležinės uždangos, 
bet jie yra užsimoję pasigrobti v:są Europą ir Aziją. 
Jei šis užsimojimas jiems pavyktų, jie savo tikslo be
veik jau būtų as'ekę. Nesvarbu, kaip ilgai tai užtruk
tų, Kremlius jam žinomais keliais banditų ir kitus kon
tinentus pasigrobti. Grobtų jis ir Ameriką, nes komu
nizmo tikslas, kaip patsai Leninas yra nurodęs, yra 
užvaldyti vCso pasaulio kraštus. 

EINA PRIE TIKSLO KELIAIS FRONTAIS 

Šio tikslo Kremlius s;ekia keliais frontais. Jis yra 
i^vystęs tokią propagandą, oagrįstą melagystėmis ir 
apgaulėmis, kokios ligšiol pasaulis nėra matęs. Tos 
propagandos pagalba ar tik ne visuose pasaulio kraš
tuose bus suorganizuotos veiklios ir efektingos penk
tos os kolonos, kurios jau šiandien daug gelbsti Sta
lino šnipams diplomatines ir militarines paslaptis vog-
t»i. Karo atveju tos "kolonos" būtų stipri pagalba gink
luotosioms Sovietų Rusijos ir jos satelitų jėgoms. 

Pasauliui yra žinomas ir tasai faktas, kad sovietai 
visas savo jėgas yra užkinkę nuo kojų iki galvos ap
ginkluoti keliolika milijonų vyrų. Yra apginkluojami ru
sai ir jų kontroliuojamų kraštų vyrai, neišskiriant ir 
Rytų Vokietijos. Tas pats vyksta ir Kinijoj. Turėdami 
dešimtimis milijonų žmonių darbo stovyklose, juos pa
naudoja karo reikmenims gaminti. Ir tasai vergų dar
bas Kremliui nieko nekainuoja. 

REIKALAS RUOŠTIS 

Tą visa turėdama3 galvoj, Jungtinių Valstybių Kon
gresas negali sėdėti sudėjęs rankas ir nieko nedaryti. 
Būtų saužudybė, teisingiau, valstybes išdavimas nesi-
ruošti, nesiginkluoti ir savo draugus kituose kontinen
tuose neapginkluoti. Amerika turi turėti ne tik karo 
amuniciją paruošta, bet ir pakankamai gausingą ir 
tikrai gerai prirengtą kariuomenę. Dėl to Kongresas ir 
matė reikalo pratęsti vadinamąjį ''draft law". 

Visais požvilgiais stipri Amerika, tai vienintelė šian
dien viltis išgelbėti laisvąjį pasaulį, išsigelbėti ir bol
ševikų pavergtąsias ir žudomas tautas išlaisvinti. 

t r Komunistinis Rojus" Darbininkams 
RUSIJA — DIDYSIS KALĖJIMAS 

Visiems jau gerai yra žinoma, kad Sovietų Rusijoj 
darbininkai neturi jokių teisių. Jie negali organizuo
tis, streikais ar kitais būdais reikalauti jų* būvis gerinti. 
Jie ir pasiskųsti neturi teisės. Kokas iteises gali tu
rėti vergas arba kalinys? Rusija šiandien kaip tik yra 
didžiuoju kalėjimu, kurio gyventojas ir cyptelt negali. 

Lygiai tokiais pat kalėjimais yra paverčiami ir tie 
krattai, kuriuos bolševikai pasigrobė ir už geležines 
uždangos užtrenkė. Pavyzdžiui Lenkija, kur, kaip bū
davo skelbiama, žmonės turi šiek tiek daugiau lais
vės, negu kitur už geležinės uždangos. 

Šiomis dienomis Londoną yra pasiekusios žinios, iš 
kurių visai aišku, kad ir Lenkijos žmonių, pirmoj eilėj 
darbininkų, "nugaros sulaužomos''. 

ŽIAURI SIS DEKRETAS 

Gegužės mėn. Lenkijos komunistinis režimas skel
bia dekretą, kuriuo laikantis, darbininkas neturi tei
ses be t'krai rihitos priežasties iš darbo išlikti, jis 
neturi teisės pavargti, neturi teises ir susirgti. 

Dirbtuvių komisarams įsakoma bausti darbininkus 
kalėjimu, jei jie į darbą pavėluoja, dieną iš darbo iš
lieka, jei darbe nuovargį parodo. Baudillami ir gydy
tojai, kurie dėl 'menkų" fizinių sunegalėjimų darbi
ninkams paliudijimus ifrašo.Tų naujų ''taisyklių" nevyk 
dą dirbtuvių komisarai patys aštriai baudžiami. 

Tuo būdu Lenkijos darbininkams uždedama lygiai to
kia pat baudžiavos nalta, kokią Rusijos darbininkai 
jau velka per trisdešimt su Virš metų. 

NC spaudos agentūros žiniomis, ir Katowice, Silezi
joj, ir Lodziuje, ir Krakuvoj, ir Varšuvoj, ir Grodziec 
kasyklose nubausta visa eilė darbininkų ir ta&p pat 
dirbtuvių vedėjų — komisarų. Jie nubausti dėl to, kad 

Ohio valstybės gubernatorius Prank Lausche yra pa
daręs pareiškimą, kuris daugelį politikų nustebino. Jis 
yra demokratą®. Tačiau pirmoj vieįoj esąs ^amerikietis 
ir todėl rudens rinkimuose jis gai rems respublikono 
sen. Taft kandidatūrą, bet ne demokrato Fergusono. 
Esą, jei jo sąžinė diktuos remti Taftą, jis nesivaržy
damas taip ir darys. 

Sen. Robert Taft vra senato mažumos (respubliko
nų) vadas. Jis yra griežtas, tiesus ir niekam nesi'anks-
tąs. JI! s nesidrovi pasakyti tiesos žodį bet kur, bet 
kada ir bet kam. Jo drąsa, kritiškas protas ir darbin
gumas šiandien reikalingas ne tiek respublikonų par
tijai, kaip tokiai, kiek visam kraštui. Mes vaizduoja
mės, kad Cr gub. Lausche lygiai tą, pati turėjo galvoje, 
darydamas palankų pareiškimą sen. Tafto adresu. Pa-
re:škimas vyriškas ir patriotiškas. 

Žydai Ir Komunistai •H 

Lenkijos komunistinis režimas, kaip rašo spauda, ša
lina žydų tautos žmones iš atmkomingesnių valdžios 
vietų. Sovietų maršalas Rokossovsky, kurį pati Mask
va Lenkijon pasiuntė krašto politiniam gyvenimui ir 
saugumui diriguoti, taip pat ant'-žydišką liniją veda. 
Iš lenkų kariuomenės jis jau pasalinęs visus žydus ka
rininkus. 

Taigi, žydai, savo laiku rodę daug palankumo ko
munistams, dabar jau aiškiai mato savo klaidą. Ne tik 
Lenkijoj, bet visur už geležinės uždangos, neilimant 
ir pačios Sovietų Rusijos, jie yra persekiojami. 

įdomi Politinė Kova 
Jei patsai kongresmanas Marcantonio (iš New Yor-

ko) ir nebūtų komunistas, tačiau jo visi darbai yra 
pro-sovietiškii, pro-komunistiški. Todėl jo kongresinia
me distrikte (rajone) abi didžiosios partijos — de
mokratai dr respubl'konai susitarė pastatyt prieš Mar-
cantonio vieną kandidatą — James Donovan. šiomfis 
dienomis ir New Yorke veikianti liberalų partija pasi
sakė už Donovan kandidatūrą. 

Tikrai bus įdomu, ar pavyks Marcantonio nugalėti. 
Tam kongresiniame rajone, sakoma, gyvena gana daug 
komunistuojančio elemento. 

• 
UniJŲ Nariu Skaičius Mažėja 

1947 m. darbininkų unijos turėjo 15,500,000 narių. 
Šiuo metu tas skaičius yra sumažėjęs. Pastaruoju lai
ku vestas CIO .ir AFTL narystės vajus nebuvo pakan
kamai sėkmingas. Pasirinktos kvotos nepasiekta. Dėl 
to yra kaltinamas Taft-Hartley įstatymas ir kitos ap
linkybės. m 

Tačiau pa3teb*ma, kad 1950 metai bus geri "taikos 
metai" darbininkų santykiuose su darbdaviais. Tai ge
ra naujiena abiem pusėm. 

APŽVALGA 
"Jei Marksas Būt Gimęs Lietuvoj" 

Tokia antrašte "Sandaroj" randame savotiškai įdo
mią pastabelę: 

"Lenkų publicistas. Cat-Mackiewicz, pirmiau buvęs 
VilnCuje, o dabar atsidūręs Londone, nusiskundė anglų 
politikos nuolaidumu Sovietų Rusijai. Nepaisant į visas 
provokacijas iš Maskvos ir jos satelitų pusės, anglai, 
girdi, traktuoja juos kaipo legališkus pavergtų šalių 
valdytojus. 

"Įsiširdijęs minėtas Cat-Mackiewicz nueina dar to
liau. Jis skelbia, jog anglų materializmas pagimdęs ir 
Karolį Marksą, kuris visus savo argumentus sėmes iš 
tos ©alies industrinio išsivystymo. Ir anot ta lenkų 
publicisto: 

"Jeigu Karolis Marksas būtų gimęs Lietuvoje ir moks
lus ėjęs tame krašte, jis niekad nebūtų sutvėręs tokios 
materialistinės, tokios kerštingos teorijos. Tą teoriją 
jam pakišo anglų industrinis genijus, kuris visą savo 
politiką remiia ant bizniskų išrokavimų, kartais labai 
rupių ir egoistinių/' 

"Taip, jei Marksas būtų gimęs Lietuvoje, tai jis būt 
rašęs ne "Kapitalą," bet eiles, panašias Duonelaičiui." 

Tunisijoj, kaip pranešama, didėja gyventojų sąjūdis 
už nepriklausomybę. Prancūzai esą, rimtai susirūpinę^ 
Jie skatina Prancūzijos vyriausybę imtis energingų žy
gių agitacijai stabdyti. 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Draage'7 

DIEVAS IR TĖVYNĖ 
- T. VI. Mikalauskas, S.J. 

"Jei ka s sakytų: Aš my
liu Dievą ir nekęstų savo 
brolio, ta s melagis. Nes kas 
nemylį savo brolio, kurį ma
to kaip jis gali mylėti Die
vą, kurio nemato?" — Šven
to Jono I laiško žodžiai. 

Nemanykime, kad galima 
tikrai mylėti Dievą, užmirš
tant savo Tėvynę. Argi būtų 
tiesa,. jei tu, užmiršdamas 
savo kraštą ir tautą, saky
tumei mylįs Tą, Kuris ver
kė dėl savo taujtos nela;mių 
ir jai pirmoje vietoje savo 
mokslą liepė skelbti? Juk 
tas pats žmogaus meilės rei
kalaująs Dievas įkvėp? Psal 
mistui ištrėmime šiuos žo
džius: "Jei aš užmiršiu ta
ve, x Jeruzale, tebūna užmirš
ta mano dešinė! Teprilimpa 
mano liežuvis prie mano go
murio, jei aš neminėsiu ta
vęs, jei nestatysiu Jeruza
lės aukščiau už kiekvieną 
mano linksmybę". (136 pšal 
mė) 

* • • 
Gal daugiausia klysta tie, 

kurie mano galį mylėti Tė
vynę nemylėdami Dievo. Už
tenka tik pažiūrėti į komu
nistus, kurie dar nori ne
šioti lietuvio vardą. Išsiža
dėję Dievo ir tikėjimo, jie 
nesigėdino parduoti nei Tė
vynės, nei savo brolių. Nuo 
amžių lietuvių krauju ir pra 
kaitų aplaistytą kraštą jie-
jau vadina "Stalino žeme", 
o iitremtus, kalinamus (ir 
vargstančius Lietuvos ištiki 
mus sūnus ir dukras jie 
" liaudies priešų" v a r d u 
šmeižia. 

* * * 

Ir kiekvienas g a l v o j ą s 
žmogus lengvai supras, kad 
negalima nieko gero pada
ryti tautai, kovojant prieš 
tautos Viešpatį ir Valdovą, 
ir kad negalima gerbti ir 
mylėti kūrinio, negerbiant 
ir nekenkiant Kūrėjo. Ar ne 
veltui bus visas tavo triū
sas ir vargas ten, kur tu 
vienas vistiek nieko negali 
padaryti, o visa priklauso 
nuo To, Kurį tu gal užmir
šai ir paniekinai? 

* * * 

"Jei Viešpats nebūtų bu
vęs už mus, kai kilo prieš 
mus žmonės, tuomet jie bū
tų prariję mus gyvus". (123 
psalmė) 

Taigi tik ta s lietuvis, ku
ris panašiai mylės ir pasi-
švęs Dievui, Tėvynei ir Ar
timui, liks ne tik kilnus ir 
įsitikimas savo Tautos sū
nus, bet ir garb!ngas bei tie
sus Dievo valios vykdytojas 
ir Kristaus sekėjas. 

31 Svaras Pinigu 
Toronto dienraštis "The 

Globė and Mail" praneša, kad 
Amherstburg apylinkės ūki
ninkas Giacomo Zuliani net 
dvidešimt penkerius metus 
rinko pusės dolerio monetas 
ir taupė, kad galėtų nuvyk
ti į Italiją aplankyti savo 
senutę motiną... 

Šiomis dienomis minimas 
italų kilmės kanadietis atsi
nešė visą pusmaišį pusdole-
rinių monetų, kuris svėrė 31 
svarą, į bilietų pardavimo 
agentūrą ir užsimokėjo už 
kelionę j Romą ir atgal... 

NeHmpama 
— Oirdėjau, kad jūsų tėvas 

susirgo. Ar liga nelimpama? 
— O, ne. Daktaras sake, kad 

jisai persidirbęs. 

— J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

GELEŽINIO VILKO PULKAS 
Garliavos, Prienų, Gudelių, Sasnavos ir Balbieriškio 

rajonuose jau nuo ankstyvo 1944 metų rudens pasireiškė 
gyvas partizanų judėjimas, kuris 1945 metų pavasari per
ėjo Briedžio vadovybėn. Prieš tai veikė paskiros grupės, ku
rios susijungė tik minėtu laiku. Kiek vėliau prie šios grupės 
prisidėjo ir kaimyniniai daliniai, sudarydami kovingą "miš
ko brolių" junginj. šiam daliniui buvo parinktas mitologinis 
Geležinio Vilko vardas. Dalinyje nuo pat jo įsi kūrimo dienų 
veikė ir mano pažjstamas Uosis. 

1945 metų sausio mėnesio viduryje Geležinio Vilko pul
kas apvalęs savo apylinkę nuo bolševikinio aktyvo, suruošė 
Šilavoto puolimą. Apie penkiasdešimt vyrų daliniui pavyko 
užklupti Ilgavangio kaime berenkančius pyliavas aštuonio
lika NKVD kareivių bei stribų. Žaibo greičiu smogę, po pus
valandžio jie privertė raudonuosius bėgti. Šilavotą pasiekė 
tik du gyvi rusai, kurie su ten dar besirandančios įgulos re
zervais susėdo į mašiną ir, neišdrįsę priešintis, išbėgo į Ma
rijampolę. Partizanai, surinkę kautynėse paliktus stribų ir 
enkavedistų ginklus, be pasipriešinimo užėmė Šilavotą. Čia 
be grobio taip pat neapsieita: buvo iššluotos visos valdinės 
įstaigos ir kooperatyvai, surinkti visi dokumentai ir pasi
savintos valsčiaus ir pašto kanceliarijų priemonės. Operaci
ją baigęs dalinys pasitraukė nežinoma kryptimi. 

Netrukus to paties dalinio septyni kovotojai — Uosis, 
Piūklas, Tetervinas, Durtuvas, Lapė, Žaibas ir Bijūnas — 
užpuolė Prienšilyje "raudonąją gurguolę" lydinčius Prienų 
enkavedistus. Bolševikai buvo sulikviduoti. o savieji neturė
jo jokių nuostolių. Paimta nemaža rekvizuotų javų. 

Vasario pradžioje aštuoni kovotojai Dūmiškių kaime 
netikėtai susidūrė su šešiais enkagiebistais. Kovėsi kelias 
valandas, kol partizanams pavyko apsupti erakagiebistus. 
Penkis patiesus, šeštas pasidavė gyvas. Belaisvis pasirodė 
žydų tautybės. Prasidėjo tardymas. Žydelis visokiais žo
džiais keikę savo kritusius draugus, pats gyrėsi niekuo ne
kaltas: 

— Ką jūs manote, ponai, ar aš, inteligentas žmogus, su 
driskiais miškeliais ir paškustvomis stribais susidėsiu ?... 
Tfui, kad aš to niekad nesulaukčiau. Tik jiįs, ponai, mane 
palikite gyvą. Aš jums visus išduosiu, — tauškėjo drebėda
mas žydelis. • 

— Dediesi draugu, o kam šaudei j mus? — Paklausė 
Piūklas. 

— Reikėjo manęs nebijoti, aš vis j viršų. Aš bijojau iš 
balos galvą pakelti. Pažiūrėkit mano visi batai šlapi ir pur
vini, — aiškinosi žydelis lietuvišku žargonu. 

Gal ir ilgai būtų išsisukinėjęs jisai, jei Tetervinas ne
būtų atsivedęs iš kaimyno prieš kelias dienas iš Prienų pa
bėgusį gimnazijos mokytoją atsargos Įeit. Stravinską, kuris 
žydelį iš karto pažino. Tai buvo Prienų NKGB agentų sky
riaus viršininkas, kuris ir Stravinską (dabar jau partizaną 
— Kardą) privertė mesti Prienus, kadangi kaip tik šio be
laisvio jis buvo užverbuotas sekti savo kolegas, kaip NKGB 
agentas. Su Kardo pasirodymu dingo ir viršininko iškalbin
gumas. Visas jis drebėjo iš baimės, o išsigandusios akys pra
šė pasigailėjimo. 

— Na, drauge viršininke, susitikom beveik sutartu lai
ku, tik ne Prienuos, kaip buvo numatyta, bet Dūmiškėse, 
— pradėjo piktai Kardas. 

— Tai tu, lietuvių siurbėle, esi tas, kuris privertei mane 
palikti* mano numylėtus auklėtinius, grasindamas kalėjimu 
ir siūlydamas bendradarbiavimą. Kaip matai, aš netapau 
savo draugų išdaviku. Palikęs žmoną ir vaikus ir mano nu
mylėtą mokytojo darbą, čia atsidūriau. 

Ir atsisukęs į tardantį Uosį, pridėjo: 
— Netikėkite juo. Jis norėjo jus apgauti, prisimesdamas 

paprastu enkavedistu. Tai netiesa. Jis valdė visą NKGB 
agentų tinklą, ir jam asmeniškai priklauso visi agentai, ku
rie šnipinėja inteligentus. 

Tolimesnis tardymas ejo dalyvaujant Kardui. Belaisvis 
buvo priverstas kalbėti tik tiesą, nes Kardas žinojo daug 
smulkmenų ir kiekvieną prasilenkimą su tiesa tuojau pažin
davo. Paaiškėjo, kad šiandien jie atvyko į Dūmiškes užver
buoti piliečV) N. Tardant išryškėjo, kad jau užverbuota ne
maža mokytojų, bet NKGB nesitenkina jų darbo vaisiais, 
nes jie praneša tai, kas jau seniai visų žinoma, arba, kas vi
sai nereikšminga. 

Išpasakojęs, ką žinojo, žydelis prakeikė partiją ir jos 
vadą, siūlydamasis nuoširdžiai dirbti su partizanais. Tačiau 
nuo jo siūlymų buvo atsisakyta. 

_ 

ŽEMAITKIEMIO KAUTYNES 
Dar tą patį vasario mėnesį apie trisdešimtį Geležinio 

Vilko pulko vyrų puolė Žemaitkiemyje stiprus NKVD dali
nys. Po trumpų pirminių kautynių partizanai iš gyventojų 
sodybų pasitraukė į karo metu paruoštus apkasus, gerai 
įsitvirtindami. Bolševikai, kaip reikiant nepažindami vieto
vių, užlipo ant pačių apkasų. Kautynes enkavedistai apmo
kėjo dvidešimt septyniais kariais. Partizanų pusėje buvo 
trys užmušti ir penki sužeisti. Žuvusiųjų tarpe Audra pats 
susisprogdino. Jam sprogstama kulipka nukirto kairės ko
jos kaulą. Audra, atidavęs savo automatą Uosiui, paprašė 
paruošti jam dvi granatas, kurias išsprogdino tada, kada 
prie jo buvo priartėję keli raudonarmiečiai. 

NEPAVYKĘS ŠILAVOTO PUOLIMAS 
Antroje vasario mėnesio pusėje pulko vadas Briedis, 

pakvietęs kaimyninį Perkūno dalinį, suruošė antrą Šilavoto 
puolimą, nes ten į išmuštų stribų vietą vėl buvo atsiradę pa
pildomos jėgos iš Marijampolės. 

Perkūnas su keturiasdešimt kovotojų, atvykęs nakties 
metu, apsistojo Pakiauliškyje. Tuo tarpu Briedžio vyrai bu
vo užėmę Cepliškes. Abiems daliniams susijungus, Šiaurys, 
Perkūnas ir Tigras nustatė puolimą planą: sekančią naktį 
abu daliniai traukia į Klebiškį; Viesulo ir Kareivio skyriai 
pagal puolimo planą turėjo nepastebėti užimti Šilavoto ka
pus ir šventorių, esančius prieš bolševikų "bastiliją". Pačiu 
paryčiu turėjo pradėti puolimą pagrindinės jėgos. 

(Bus dftugiau) 
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Ant A. Lincoln'o Kapo Uždėtas Vainikas 
Tragiškąsias Lietuvai Dienas M i n i n t 

SPRINGFIELD, 111. — Illinois valstybes centri-
Kul:ūros Būrelio iniciatyva nei bibliotekai ir kitoms 

IŠ MOKYKLOS I GARSIA KOMANDĄ 

birželio 11 d. buvo paminė
tos birželinės genocido die
nos Šv. Vincento Pauliečio 
parapijos salėje. 

įžanginį žodį tarė V. Ab-
raroikas* nušviesdamas mi
nėjimo prasmę. Užgirys p'a- kų. 
čiai nušvietė bol'ševikų įsi
brovimą Lietuvon ir jų siau
tėjimą. 

Birute Užgiryte, Laima 
Abramikaite ir Alg. Rei\> -
ris padeklamavo eilėraščių 
iš partizanų kūrybos. 

Susirinkusiųjų priimta re-
zoliuc ja bus per atstovus 
įteikta Illinois valstybės gu
bernatoriui ir J. E. vietos 
vyskupui, o senatoriui Lucas 
pasiųs.a paštu. 

Naujieji ateiviai birželio 
14 d. badavo, o biržeKo 18 
d. užprašė šv. mišias už žu
vusius kovoje prieš raudo-

kultūrinėms įstaigoms nu
tarta Ha proja įte ;kti "Ge
nocide" knygas su atitinka
mu užrašu. 

Lietuvos laisvinimo reika
lams minėjime parinkta au-

c IIO KO KONCERTAS 
Birželio 18 d. Šv. Vincen

to Pauliečio lietuvių para-
pijds choras davė savo me-
t ' n į konce r t ą . 

Nedidukas choras, vos 22 
asmenų kurių tarps yra po
ra naujakurių, vadovauja
mas darbščios vadovės Fos-
terienPs, padainavo arti 20 
lietuvių liaudies dainų, ir ke
letą angliškų dainų. Visos 
dainos darniai nuskambėjo. 

B. Kuriliene Ir C. Keler
tienė dainavo solo; pastaro
ji su C. Fosterhi sudainavo 

S P O R T O 2 1 N I 0 S 
PAS ŠACHMATININKUS 

< 

— JAV Šachmafy Federacija didmeisteriu Reshevsky, 
drauge su JAV " o p e n " pirme- |rintai taimėjo. 

užt ik-

Bill Hoef (sėdi kairėje), 18 metų, ką tik baigęs Oshkosh, Wisc, aukštesniąją mokyklą, pasirašė 
su Detroit Tigers beisbolo komanda. Jis pasižymėjo mokyklos beisbolo komandoje (Acme), 

nyl>ėmis liepos 10—22 d.d. Det
roite šaukia 51-mą metinj Fede
racijos kongresą. 

— Bostono meisteri* Tnutvaim 
dalyvaus šių metų JAV pirme
nybėse Detroite, Mich. 

— JAV — Kangda birželio 18 
d. turėjo 3,000 mylių rubežiaus 
šachmatų rungtynes. Jos buvo 
lošiamos visu Kanados parube-
žiu. Turėjo dalyvauti virš 300 
žade jų iš kiekvienos pusės. 

Pernai tokias rungtynes lai
mėjo JĄV, o šiemet tikėjosi dau
giau kanadiečiai. 

ToUtnis partijų pnseknifs: Ka-
gan — dr. Rau/h 0—1; Merkis 
— Guze 0—1; Undenvood — 
Gcriho l—0; Waters — CJravel 
0-1; Travers—Mrs. H t o r i f 1-0 

— Chess Life (birželio 5 d.) 
daujrely vietų mini lietuvius. Pa
minėti : Algirdas Nasvytis, 3 v. 
laimėtojas Clevelando p-bėse; 
Žalys, kaip Montrealio p-bių ir 
N. Courtemanehe taurės laimė
tojas*: Povilas Vaitonis—Crata-
rio žaibo turnyro nugalėtojas; 
be to, rašo, kad Toronto apygar
da turi sutraukusi apie 50 lie
tuvių ir ukrainiečių DP, vado-

1# . , » *. u* * i- vvbėje dr. Hutzulak. 
— Montreal — Boston b*regelio * \ \ _ . 

— Romanas Arlauskas 4«ood-

nąjį slibiną ir išvežtuosius ir duetą. 
į Rusiją kankinių mirčiai. Be to, suvaidinta dviejų 

Birželio 18 d. tuojau po veiksmų komedija "Vargias 
pamaldų lietuviai: nuvyko Tadas". Vaid'no Aug. Wis-
prie Abraham Lincoln'o ka-jnosky, Ona VVisnosky, VValt. 
po ir uždėjo vainiką su ati- j Rodutsky ir Ona Pazemets-
tinkamu užrašu. ky. — P. V-vis 

S3,000 Palikimas Lietuviu Šalpos Reikalams 
Prieš kurį laiką uolus V.e- viams tremtiniams. Negana 

tuvių šalpos reikalų rėmė-1 to, kun. Jonas Bakšys ak-
jas kun. Jonas Bakšys pri-, tyviai dalyvavo visoje BA 
siuntė BALF-ui $3,000 Te- LF-o veikloje, panaudoda-
tuvių šalpos reikalams. Mi- mas savo darbą, energiją ir 
nėtą sumą, tarpininkaujant plačią j aką šalpos veiklai 
kun. J. Bakšiui, paliko sa- plėsti ir didinti. Jo nenuils-
vo testamente senas Ame> tarno darbo dėka Rocheste 
rikos lietuvis, ročesterietis, 
velionis Pranas Skirmontas. 
Kun. Jonas Bakšys, velio-
nies testamento vykdytojas, 
jau nuo pat BALF-o įsikū
rimo labai nuoširdžiai rėmė 
Bendrąjį Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondą ne tik mora
liai., bet ir materialiai. Savo 
laiku, tarpininkaujant jam, 
Rocheste r io lietuviai suren
gė didelę "Tag Day", ku
rios metu buvo surinkta pe^ 
10,000 dolerių. Tas įvyko 
tais laikais, kai lietuviams 

A T E I T I N I N K A I I Š K Y L A U J A 
— — — , — — . — — 

NEW YORK, N. Y. — Bir- g o " ekskursijų dienas tėvy-

rio lietuviai visuomet gra
žiai pasižymėjo lietuvių 
"alpos darbe. 

Už tokį pasiaukojimą He-

želio 18 d. New Yorko Atei 
tininkų Jaunino kuopa su
organizavo iškylą garlaiviu 
Hudson upe į Bear Moun-
tain. 

Iškyloje dalyvavo ateiti
ninkai moksleiviai, studen
tai, sendraugiai ir didelis 
būrys svečių bei ateitininkų 
bičiulių. 

Iškylos dalyviai 8 vai. Ho-
ly Cro3s bažnyčioje dalyva
vo šv. mišiose, o 9:30 vai. 
išplaukė į Bear Mountain. 

Nei žvarbus ir šaltas vė
jas, nei 3 vai. užtrukusi ke
lionė iškylautojų neišgąsdi
no — laive skambėjo lietu-

nėje •«— kelionę Nemunu. 
Apie 1 vai. atsiradome 

Bear Mountain, kuris yra 
gerai žinomas New Yorko 
iškylautojams. Po didmies
čio triukšmo, dulkių ir dū
mų čia pasijutome kaip ro
juje: ežeras, supamas kal
nų, miškai, žydintys medžiai 
ir gėlės. 

Iškylautojai pasiskirstė 
grupėmis: vieni į kalnus ko
pė, antri laiveliais po ežerą 
plaukiojo, kiti po baseną 
nardė. Turėjome tik 5 vai. 
laiko ir dėl to meninės prog
ramos buvo atsisakyta, kad 
liktų daugiau laiko pasi
džiaugti gamta iir poilsiui. viškos dainos ir muzika, o 

žavūs Hudson upes &laCtai; Vakare vėl su dainomis 
viliojo akį. Vyresniesiems ir muzika sugrįžome į New 

tuvių šalpos reikalams visa j amžiumi ši kelionė priminė Yorką atgimę ir pailsėję. 
BALF vadovybė ir, aišku, i laimingąsias u Gamtos Drau- — ASPO 
tremtyje esantieji lietuviai I • — — — — - — _ - — — _ _ _ ^ _ 

E i k S ^ ^ a i i S " Kova Komunistams Ir Komunistuojantiems 
nenuilstamam lietuvių šal
pos reikalų gynėjui ir ne-

Protestas Liūdnųjų 
Sukakčių Proga 

NASHUA, N. H. — Lie
tuvos užgrobimo paminlji-
mas čia įvyko birželio 18 d. 
Pamaldų metu jautrų pa
mokslą pasakė tėvas pran
ciškonas ir giedojo solistė 
Daugėlienė iš Manchesterio 
ir nashuietis Atkočaitis. 
Bažnytinį chorą vedė vargo
nininkas Tamulionis. Po pa
maldų parapijos salėje buvo 
plačiai nušviesta Lietuvos 
tragedija ir priimta bei vi
sų organizacijų atstovų pa
sirašyta protesto rezoliuci
ja aukštiesiems vyriausybės 
pareigūnams. 

Manchesteryje liūdnąsias 
sukaktuves atžymėjo valsty
bėje plačiausiai skaitomas 
laikraštis "N. H. Morn ng 
Union", patalpindamas savo 
abiejose, birželio 15 dienos 
laidose inž. Daugėlos didelį 

18 d. susitiko JAV — Kanados 
rungtynių eigoje Montepieler, 
Vermunt, mieste. Bostono rinkti
nije dalyvavo 3 lietuviai: Taut-
vaiša, Škėma, Merkis. Žalys, 
Montrealio meisteris, turėjo da
lyvauti Montrealio komandoje, 
bet dėl sienos peržengimo -suvar
žymų buv. DP atvykti nega
lėjo. 

MontreaHs iiiikf Bostoną 4—3. 
Pirmoj lentoj Tautvaiša susitiko 
su Kanados meisteriu M. Fox'u. 
Buvo sukurta kieta ir įdomi 
partija, Fooc'ui (lošė baltais) pa
vyko pelnyti tašką, kai Tautvai
ša dėl kelionės nuovargio (7 vai. 
važiavimo į Montepieler, o kana
diečiams tik 3 vai.) įkliuvo į 
ceitnotą. 

Antroj lentoj Kazys Škėma 

Vokietijos kun. Juozas Bud-
zeika kalbėjo vietos liietu-

straipsnį l410 Years of Ge- viams apie komunistini te-

wood mieste (Pietų Austr.) davė 
škotams simultaną ir laimėjo 
17—1. 

Lapkričio mėn. Arlauskas gins 
savo titulą (kaip Pietų Austra
lijos meisteris per Pietų Austra
lijos pirm-bes. 

— Juozas Pazniokas, gimęs 
Amerikoje ir dabar gyvenąs Oin-
cinnati, Ohio, dalyvauja Postai 
Chess turnyre (CBMA). Jis lai
mėjo pirmo rato 1948 m. varžy
bas ir dabar lošia finalo grupė
je. Jo tėvai gyvena Norwood, 
Mass. 

— Kęstutis Čerkdiūnas, žino* 
mas sporto žurnalistas ir šach
matininkų bičiulis, dabar gyveną 
Brooklyn, N. Y., jau 15 metų 
rašo į mūsų spaudą įvairiomis 
sporto temomis. Jo pirmasis spor-

puikiai įveikė žinomą ^illiams'ą. j to rašinys pasirodė 1935 m. tuo-
Škėma vedė atsargų, bet nuosek-j metinėse "Sporto Naujienose", 
lų lošimą ir panašiai, kaip su j Kaune. 

Pas Lietuvius Ūkininkus Michigane 
IRONS, Mich. — Birželio Jaunimas bėga į miestus, o 

17 d. neseniai atvykęs iš seni tėvai dirbti nebepajė
gia. 

Michigan valstybės val-

nocide'^Jame autorius, pri
mindamas pasirašytas su So 
vietų Sąjunga sutartis, iš-VVATERBURY, Coan. — Nė vieno cento budelio 

laimingųjų užtarėjui. Turi-1 Amerikos Lietuvių Tarybos, Stalino pakalikų spaudai ar 
me vilties, kad kun. J. Bak-, VVaterburio skyriaus 1950,organizacijoms! i ir*™*,™ ir bolševiku klas 
šys ir ateityje, nors ir labai1 m. birželio 6 d. nutarta ir] Nekelk kojos į jų p a r e n - | r a g e a i j ą i r DOisev iK l* K i a s 

užimtas įvairiais savo tie-jWaterburio, Conn., lietuvių!gimus ir iš viso į tas malėsi 
tremtiniams Europoje ma- j s ogiu"ų pareigų darbais, ne-1 visuomenės liūdnųjų (1940. ar aikštes, kuriomis nauao-' . , 
terialė pagalba bravo ypatin-j užmirš ir tų lietuvių, kurie ,VI.15 ir 1941.VI.14) sukak-jjasi komunistuojantįjį. SUuflrVtS LlCtUVIŲ 
gai reikalinga. Ta Rocheste- dar reikalingi mūsų Ameri- čių minėjime 1950 m. birže- j Nepirk toje krautuvėje, 
rio lietuvių auka BALF-ui kos lietuvių pagalbos ir už-lli0 17 d. priimta kuri garsina jų parengimus. 

rorą Lietuvoje pirmosios 
okupacijos metu. Dalyvavu
sieji parinko aukų kovai už 

buvo didele pagalba lietu- tarimo. — BALF-o Centras 

N A U J I E N O S IS KENOSHOS 
KENOSHA, Wisc. — Šel-igoninę. 

tadienį, birželio 17 d iš ry- _ gj sekmadienį, birželio 
to Kenoshos miesto ligom- ^ ± p o 9 : 3 0 v a l m i š i ų g y 
nėj po ilgos ligos mirė Jur
gis Mikutis. Antradienį, bir
želio 20 d., 9 vai. ryto Šv. 
Petro bažnyčioje už miru
sio sielą buvo atlaikytos ge
dulingos pamaldos, po *o mi
rusiojo kūnas buvo palydė
tas į amžino poilsio vietą. 
Velionis paliko liūdinčią se
serį Juzefą Zalatorienę. 

— Sekmadienį, birželio 18 

Pe ro parapijos salėje . vyk® 
6v. Petro parapijos komite-
t ninku susirinkimas svar
biems reikalams aptarti. Vi
si komiteto nariai kviečiami 
dalyvauti. 

— Šį sekmadienį, birželio 
25 d., vakare Šv. Pranciš
kaus seserys išvyksta va
sarai atostogų į Pittsburgh, 
Pa., kur per vasaros atos 

REZOLIUCIJA 
Amerikos L i e t u v i ų Ta-

Neturek reikalų su asme-

nebūdami komunistai, ko-
rybos VVaterburio skyrius ir I m Unistams padeda. Jie pri-
jį sudarančios organizacijos, I taria mūsų Tautos bude

liam®, jie negali būti mūsų 

IEŠKOMI ASMENYS 
Anastazija Bujauskaitė, iš Alks 

d., po piety Stasė Stalgai-1 ^ p a i l 8 ė 9 fr . ... 
tienė nuėjo apžiūrėti savo 
dukters statomą namą ir 
netyčiom palietė prie staty-

naujų jėgų, kad sugrįžusios 
tęstų vaikučių auklėjimo 
darbą. Parapijiečiai linki bos buvusį elektros piūklą, l a i r a i n g 0 s k e U o n 6 s į, , a u k i a 

kuris nupiovė jai kaires ran 
kos pirštus. Sužeistoji pa 
guldyta į Šv. Kotrynos Ii-

sugrįžtant atįgal. 
— V. G. 

turėdamos galvoje: / 
1. kruvinas lietuvių tau-1 draugais 

tos kančia-3 dabartinėje žiaul -
rioje bolaevikų okupacijoje 
ir 

2. mažos Amerikos lie.u-
vių visuomenės dalies prita-1 n™ Par

T> * a r t i n i n k^ wį£į? ief' 
.7. T . , ! ko Onos Lenkienes-Deguciutes. Jo 

r i m ą L i e t u v o s O k u p a n t a m s n o i r Adomo Degučių. Atsiliepti: 
i r budelt iams, I R«v. St. Bartkus, 220 W. 8 St., 

nutarė paskelbti kovą vi- Kewanee, m. 
soms Amerikos lietuvių pro- , r ^ !" .„ , . . 
. _ . Vytas Dvilinkas prašomas at-

o r g a n i z a c i - ( 41^^ g ^ adr«»u: Dalgis, 18830 
Pasnovv Ave., CleveUnd 19, Ohia 

joms ir paviemems asme
nims, remiantiemrs tų orga
nizacijų veikią. I e š k , ^ J i ! 2 ! 0 8 5 a * S ^ 2 : 

T - ^ . - . T - ^ • i - j %?*• Vilkaviškio apskr., Paeženų 
Lietuvi l ! J e i t u nor i , k a d v a l a č Cekbalės km., j Ameriką 

pasibaigtų Lietuvių Tautos atvykusios apie 1928 m. ir ap-kflnrio« i^ rTn^ n A n n k a n k i n t i sigyvenusios Chicagoje ar jos a-Kancios ir dar nenuKaniunu, p y l i n k ė j e I e š k o : \ J
 Dovydaitis, 

T a v o bro l i a i i r s e s e r y s L i e - 43 jefferson St., Cambridge, Mass. 
tuvoje vii sulauktų laisvės, 
visur ir visada kovok su ko
munizmu. . 

Futbolo Komanda 
NEW YORK, N. Y. — Pas-

nimis, kunie, nors patys ir kutiniu metu New Yorkan 
bei jo apylinkėn suvažiavo 
nemažas būrys futbolininkų. 
Gegužės 27 d. susiorganiza
vusi lietuvių futbolo koman
da turėjo pirmąsias rungty
nes. Priešininkas buvo vo
kiečių N. Y. Sport Club ko
manda. Rungtynes baigėsi 
lygiomis, 1:1. Pirmame kėli
nyje lietuviai sužaidė kiek 
silpniau, bet antrame kėli
nyje atrado save ir parodė 
gražų žaidimą. Lietuvių nau
dai įvarti įkirto Vygantas. 

Komanda sekantį rudenį 
pradės pirmenybių rungtynes 
ir jai linkėtiną tinkamai re
prezentuoti lietuvių vardą 
šioj sporto šakoj. 

kelfa visų Baltijos tautų • Lietuvos laisvę. 
— Pirmieji lietuviai šiose 

apylinkėse atsirado maž
daug apie 1909 m. Anksčiau 
čia buvę dideli miškai. Vie
na bendrove tuo« miškus 
nupirkusi ir iškirtusi, o že
mę; per lietuvį agentą iš-
pardavinėjusi pigiomis kai
nomis ūkininkams, daugiau
sia lietuviams. Įsikūrimo są
lygos daugumai čia buvo 
sunkios, nes žmonis, suža
vėti propaganda, atvyko su 
labai mažais kapitalais. Ne
sigailėdami darbo nei jSgų, 
lietuviai išlupo kelmus ir 
susikūrė čia gražius ūke
lius. Nelabai seniai įvesta 
čia elektra ir nutiesti geri 
automobiliams keliai. Anks
čiau %čia žmonės važinėjo tik 
jaučiais dr arkliais ir nau
dojosi žibalinėmis lempo
mis. 

Žemė — smėlys. Todėl, jei 
kuriais metais iškrenta ma-

džia tai žino, žemių dau
giau ūkininkams neparda
vinėja, apleistas supirkinė
ja ir apželdina mišku. To
dėl ir lietuvių čia labai ne
daug. 

— Irons parapijos rekto
rius yra kun. Albertas Ber
notas, labai malonus ir ju
drus vietos lietuvis, gimęs 
Grand Rapids mieste. Jų iš 
4 brolių ir 4 seserų yra du 
broliai kunigai ir dvi sese
rys vienuolės pranciškonės. 
Abu jo tėvai dar yra gyvi 
ir gyvena Grand Rapids 
mieste. 

— Kun. Juozas Budzeika 
nuo birželio 19 d. perkelia
mas iš Irons asistentu į 
Reed City Šv. Pilypo para
piją. 

Užsisakykite T)raugę' 

B l D R I K O P R O G R A M A 

P A D Ė K A 

Sį sekmadienį Budriko radijo 
programoje dainuos solistė Iza-

^ ^ i S S i ^ r ^ S i vim° •*>**» ****** «p-
WCFL (įooo) nuo 5:30 vai. —K. l^atų ir nykstančia ūkiu> 

LOS ANGEIiES, CaHf. — Nuo
širdus ačiū už malonų ir vaišingą 
priėmimą atostogaujant Chicago
je. (Ypatingai ačiū mūsų tėvams 
Deringiams, «U\ V. Kirstukui, jo 

1 tėvui ir seseriai Aldonai, kun. A. 
za betaus, k a i t r o j viskas I Linkuif k u n J s u & u i ^ ^ „ 4 
i šdž iū s t a . B e t d idž iausaas ūkio šeimininkui, Vanagaitieaei ir 
Čia Ūkin inko p r i e š a s y r a la- "Margučio" Stabui, H. Statkienei, h a i d a ž n o s i r n e t v a s a r o s J ' ^ aP^^uskams , M. Paukštie-bai dažnos ir net vasaros ^ feoibalieliei i r ^ ^ A ^ 
metu pasitaikančios šalnos, deikieaei, M. Bliūdžienei, Bertu-
Todė l dėl s u n k i ų Ūkininką- įiams, M. Ziėkams ir giminims. 

Raudoniacas, J. Patriek,, M̂  Pa-
t r i c k i r Gulbiaams. 

—A. ir S. Derhigiai 
V 

• * 



/ 

Šeštadienis, birželio 24, 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS. CHICAGO, 

kalbomis, jų tarpe — lietu
vių. 

Lietuviškai p r o gramai 

geriau girdima. Be Vatika
no sovietų užimtoje terito
rijoje dar klausomasi spė

j a i ruošiamasi. "Amerikos cialios jiems programos iš 
Balso" stotis New Yorke, Turkijos (negirdima Lietu-
priklausanti tiesioginiai Val
stybes Departamentui, ple
čia savo etatus. Jos parei
gūnai patvirtino, kad Lie
tuva, nežiūrint visų truk
dymų, gana laisvai galės 

voje), Irano, Jugoslavijos 
ir Ispanijos. 

"Amerikos Balsas" kiek
vieną dieną duodavo septy
nių su puse valandų pro
gramas; pagrindinės kalbos 

klausytis paskutinių pašau- buvo rusų, vokiečių, ukrain 
lio žinių i r jų komentarų niečių. Britai buvo kur kas 
bei paskaitų. Svarbiausi ' amerikiečius pralenkę. Jie 
"Amerikos Balso" siųstuvai naudojo apie 200 perdavimo 
esą pačiame New Yorke ir stočių ir jų programa buvo 
Gincinnati. Jų pertransliuo- ilgesnė — 11 valandų kas 
j am a programa būna su- dien, didesniu skaičiumi kal-
saprinama ir siunčiama dar 
toliau ir plačiau VVooferto-

bu, Londono paskutmioje 
konferencijoje buvę susi

nę (Anglijoje), Tanžerej t a r t a vienungai varyti šį 
(Maroke) ir iš dviejų stočių i darbą ir specialistams pa-
Miunchene (Bavarijoje). i vesta nugalėti technikines 

Skubiai statomos papildo- i kliūtis, Kolkas veiksmin-
mos stotys Salonikuose giausia s būdas prisimušti 
(Graikijoje) ir Japonijoje., iki sovietų klausytojo yra 
Miunchene ir Tanžere trum- j keisti trumpų bangų dažnu-
pų bangų siųstuvai Lietuvo- j mą, kad klausytojas trupu-
je girdėtis silpniau, ypatin- tį mygtuką pasukęs vėl ais-
gai šiaurės ir vakarų kras- kiai girdėtų, gi sovietai vėl 
te, tačiau neblogai bus gir- turėtų iš naujo viską per-
dimas v i d u r inių bangų j tvarkyti iki vėl tą bangą už-
Mfuncheno siųstuvas, kuris i čiups. 
taip pat, kaip ir aukščiau I Lietuvišką, latvišką ir 
minėti, pertransliuos lietu- estišką, berods ir gudišką 
viską programą. Jei sovie-1 programas tvarkys Valsty-
tams tai kelia paniką, ne- bes Departamento padali-
maža rūpesčio tur i ir Va
karų radijo specialistai, 

nys, pasivadinęs "Interna
tional Broadcasting Sys-

kaip pasiekti sovietų gyven- tem". 
tojus apeinant sovietų; ne
paprastai išvystytus trukdy
mo aparatus. 

Kiek sovietai vertina šią 
Vakarų propagandą, kurios 
didžiausias pliusas esąs, 
anot sen. Bentono. kad jai 
nereikia meluoti, rodo fak-

Dėl Lietuvos Amerikos 
nusistatymas yra aiškus, 
bet nuo asmenų, kurie dirbs 
šioje programoje, priklau
sys labai ir labai daug. 

Taip pat neužmirština, 
jog oficiali Amerikos įstai
ga tegalės skaityt is tik su 

tas, kad net 300 sovietų sto- oficialiomis lietuvių žinių 
čių stengiasi t r u k d y t i ' agentūromis, kaip ELTA 
"Amerikos Balsą" ir BBC prie VLIK-o ir LAIC prie 
(Brltish Broadcasting Cor-JALT. Ar ne laikas tad būtų 
poration). Esą, sovietai su- jas taip pertvarkyti , kad 
mažinę net savo propagan- Į jos teiktų kuo plačiausią 
dą užsieniui, kad tik galėtų; lietuvius liečiančią medžia-
kaip nors užtildyti tuos du Į gą iš viso pasaulio, kad ir 
svarbiausius Vakarų siųstu- suorganizuojant korespon-
vus. J ie taip pa t kliudo ir | dentus kiekvienoje lietuvių 
kitų šalių stotis, kurios tu-: kolonijoje * Tai būtų nau-
ri specialią programą Rusi-! dingą ne Ūk "Amerikos 
jos užimtoms sritims. Ir Baiso' ' klausytojams Lietu-
trečiuoju numeriu eina Va- voje, bet ir viso pasaulio lie-
tikanas, kuris iki šiol buvo tuviškai visuomenei, 
vienintelis pasaulio siųstu- —Algimantas Almus 

• M P > ^ M i 

Lietuvos Užgrobimo Ir Deportacija Minėjimas 
HARTFORD, Conn—Bir

želio 18 d. Šv. Trejybes baž
nyčioje įvyko gedulingos pa 
maldos Lietuvos užgrobimo 
ir pirmųjų bolševikinių de
portacijų sukaktims paminė 
ti. Po pietų parapijos salėje 
įvyko iškilmingas tų liūdnų 
sukakčių minėjimas. 

Salėn buvo įneštos JAV 
i r Lietuvos gedulo kaspinais 
perrištos vėliavos, prie ku
rių stovėjo uniformuoti or
ganizacijų nariai. Kleb. \ ref. 
J . Ambotas savo kalboje ap
žvelgė savo jaunystės ir da
bartinį momentus ir kovą 
dėl lietuvybės. 

Susirinkę sugiedojo JAV 
i r Lietuvos himnus, o cho
ras išpildė liaudies dainų. 
Buvo padeklamuotas eilėraš
tis. 

Didelį įspūdį visiems pa
darė Lietuvos kariuomenės 
pulkininko Tumo atpasako
t i pergyvenimai, kaip jis tie 
siog stebuklingu būdu liko 
gyvas per masinius politi
nių kalinių šaudymus prie 
Červenės miško, Baltgudi-
joj . 

Įdomią paskaitą skaitė 
adv. Giedraitis, plačiai at
pasakojęs Lietuvos užgro
bimo istoriją. Kalbėjo keliu. 

organizacijų atstovai, kurie 
reiškė pasirašymą daryti vis 
ką Lietuvai ir jos kankina
miems žmonėms iš kruvino
jo bolševikų teroro išlais
vinti. —Tremtinys 

Skyriaus Išvažiavimas 
BRIDGEPORT. —- Šven

to Pranciškaus Vienuolyno 
Ršmėjų 1-mas skyrius ren
gia išvažiavimą kitą sekma
dienį, liepos 2 d., Dan Ryans 
Woods, 87 St. ir Western 
A ve., sklype Nr. 25. Pelnas 
skiriamas seserų koplytėlės 
statybai. — J. P . 

PRAŠO GAIDŲ 
Lietuvis, neturįs galimybių iš 

Vokietijos emigruoti, prašo pa
siųsti jam gaidų (St. Šimkaus ir 
kt. lietuvių kompozitorių). Jis yra 
muzikos ir dainos mėgėjas, ir ši 
dovana praskaidrintų liūdną gy
venimą. Adresas: Juozas Balkus. 
(23) Oldenburg, DP Camp Weh-
nen, Post Ofen, Britiah Zone, Ger 
many. 

PAS KlffPKJĄ 

Klientas: — Ar tai tas pats 
skustuvas, kuriuo tamsta mane 
skutai paskutinj kartą t 

Kirpėjas: — Taip. Tas pats. 
Klientas: — Tai prieš skutant 

prašyčiau wfflr*tff,. 

Amerikos Radijas Greit Prabils Lietuviškai 
. • 

Kongresui priėmus reika-jvas kalbėjęs lietuviškai, 
lingas sumas, "Voice of Šiais metais ir Vatikano sių-
America" radijo stotis su- stuvas busiąs nepaprastai 
stiprina savo programą ke- sustiprintas, tad ir per jį 
liomis naujai pridedamomis lietuvių kalba bus žymiai 

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
PAPILDOMASIS KNYGŲ SĄRAŠAS 

1950 m. Birželio ir Liepos mėnesiais nupigintos knygos 10%! 

Skelbiame papildomąjį apie 90 
knygų sąrašą. Kai kurios pirmiau 
paskelbtos knygos jau išsibaigė. 
Būtų gera, kad Pirkėjai malonėtų, 
atsargos deliai, siųsdami užsaky
mus, suminėti ir neužsakomas kny
gas, kurių norėtų, jei pasirodytų, 
kad užsakomosios yra išsibaigu
sios. 

* 
Turime rety, seniau leistų ir nie

kur kitau: negaunamų Lietuviškų 
knygų. Bet jų kiekiai nedideli. 
Kas pirks pas mus birželio ir lie
pos mėnesiais knygų už $10.00 ar 
daugiau, gaus dešimties nuošimčių 
nuolaidą. 

TIKYBA - -v 

Byrąs, vertė iš kun. K. Hock'o DIEVO AKYVAIZDO-
JE, Kaunas 1922, 184 p $1.00 

Andriuška, kun. B., S. J., verte iš M. Meschlerio, S. J. 
DIEVIŠKASIS IŠGANYTOJAS, Kaunas 1926, 
482 p $3.00 

Navickas, kun. Jonas, MIC vertė iš kun. J. Bertier, M. 
S. MŪSŲ TIKĖJIMAS, II1., Kaunas 1931, 111 p. $0.50 

Staniukynas, kun. A., DIDYSIS KATALIKŲ TIKEJI-
- MO KATEKIZMAS, "Draugas" 1917,190 p $1.00 

RELIGINIAI RASTAI 

Be to, duosime visiems pirkė
jams sekančias lengvatas: 

1. Visų knygų persiuntimą ap
mokėsime mes patys. 

2. Pirkę knygų už $10.00, galės 
gauti per vienus metus mūsų lei
džiamą mėnesini ž u r n a l ą "The 
Marian** arba 10 nuošimčių nuo 
pirktų knygų. 

3. Pirkę knygų pas mus už 
$20.00, gaus per vienus metus mū
sų leidžiamą savaitraštį "Laivą" ir 
Metinio vienuolijos Rėmėjo teises. 

4. Pirkę knygų už $25.00, gaus 
Metinio Lietuviškos Knygos Rėmė
jo teises vieniems metams: jie per 
vienus metus gaus naujų lietuviš
kų knygų už $7.50, mes gi įteiksi
me už juos L. K. Spaudos Draugi
ja i metinio liet. knygos rėmėjo 
duoklę $5.00. 

5. Pirkę knygų už $35.00 ar už 
daugiau, gaus per vienus metus 
dienraštį * Draugą" nemokamai, ne
paisant kuriam paslulio kampe be-

Po rugpiūčio 1 d. 1950 m, knygų 
kainos pasiliks kaip paskelbtos 
KNYGŲ SĄRAŠE. 

Be to, mums yra reikalingi šim
tai talkininkų, darbininkų geram, 
reikalingam ir naudingam darbui 
atlikti. 

Marijonų vienuolija Chicagoje 
įsigijo 40 akrų žemės. Joje sta
tys vienuolyną, spaustuvę, High 
Schoolę — aukštesniąją mokyklą 
berniukams, erdvią auditoriją ir 
kitus reikalingus pastatus'. Toms 
statyboms reikės d a u g pinigų. 
Jiems gauti j r a pradėtas Marijonų 
Statybos Fondo vajus. Priimame 
aukas, aukų pažadus ir patį darbą. 

Būčys, kun. Pr. MIC, TRUMPA APOLOGETIKA 
, "Draugas" 1922, 220 p $1.00 

Draugelis, kun. S.-ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONI-
ZACIJA "Garso" 1927, 132 p $1.00 

^Gerutis, kun. J. PAKLYDĖLIAI, Brooklyn, N. Y. 34 p. $0.20 
Paparonis SV. PRANCIŠKAUS DVASIA, Seinai 1909, 

i. J o p., 1 d a l i s . 9. . . . . JpU.DU 
Paparonis, SV. PRANCIŠKAUS DVASIA, Seinai 1910, 

152 p., II dalis $0.50 
Pelčaras, vysk. J. Paruošė k. J. Blutis, TIKĖJIMAS, 

VILTIS IR MEILE, Marijampolė 1928, 267 p. .. $1.00 
Petrauskas, kun. A., MIC, vertė iš k. A. Rodrigueso, 

S. J., NUOLANKUMAS, Marijampolė 1928, 263 p. $1.50 
Saurusaitis, kun. P. ŠVC. JĖZAUS VARDO DRAU

GIJOS ĮSTATAI, "Draugas" 1924, 120 p $0.50 
Saurusaitis, kun. P. PILNOSIOS BLAIVYBES KA

TEKIZMAS, "Draugas" 1914, 159 p $0.50 
Vaitukaitis, kun. Pr. J. ATGAILOS SAKRAMENTAS, 

"Draugas" 1935, 24 p. ., $0.10 
Vaitukaitis, kun. Pr., PAŠAUKIMAS Į DVASINĮ 

LUOMĄ, "Draugas" 1934, 94 p $0.50 
Vaišnora, J., MIC, MĄSTYMAS arba MEDITACIJA,-

Marijampolė 1928, 30 p $0.10 

NOVENOS 
Matulaitis, kun. K. A., MIC, NOVENA PRAŠANT 

DIEVO GAILESTINGUMO, Argentina 1949, 29 p. $0.15 

ISTORIJA _ 

.Gabrys, J., LIETUVIŲ TAUTOS MEMORIALAS, 
"Draugas" 1911, 12 p $0.25 

Gabrys, J. A SKECH OF THE UTHUANIAN NA-
TION, Paris, 21 p .' $0.25 

Janulaitis, Augustinas, LIETUVOS VISUOMENĖS IR 
TEISES ISTORIJA, Tilžėje 1920, 216 p $1.00 

Klimas, P. LIETUVOS ŽEMES VALDYMO ISTORI
JA (iki lenkmečiui), Vilnius 1919, 66 p $0.50 

KONKORDATAS TARP ŠV. SOSTO IR LIETUVOS 
VALDŽIOS, "Draugas" 1928, 16 p $0.10 

Pakštas, prof.. K., LITriUANIAN VVORLD WAR II $1.00 
Petrauskas, kun. A., MIC, .PRAEITIES PABYROS 

"Draugas" 1934, 192 p $1.00 
STATISTINES ŽINIOS APIE LIETUVĄ UGI KA

RUI 1&14 M., Kaunas 1920, 200 p $2.00 
Vaižganto, TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBEI 1916-17, Vilnius 1919, 40 p. . . $0.30 
ŽINYNAS A. L. R. K. KUNIGŲ SĄJUNGOS 1918, 

S. Boston, Mass. 230 p $1.15 

FILOSOFIJA IR MOKSLAI 
Biržiška, M. DAINŲ ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS 

ISTORIJOS, Vilnius 1920, 142 p ^ . . . $1.00 
F. V., P. G. ir F. K., IMK IR SKAITYK, "Darbinin

kas" 1915, 48 p $0.20 
Jurgutis, Prof. V. SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONY

BE, Kaunas 1919, 24 p $0.20 
Koncevičius, kun. J. B., RUSSIA'S ATTITUDE TO-

VVARDS UNION WITH ROME (9—16 Centu-
ręs), VVashington 1927, 197 p $2.00 

Darbininkų tur imas ištarta* apmo- Krangė, Leonas, KOMUNISTAI IR JŲ UODEGA SO-

Jeigu Jus norite prisidėti savo 
darbu prie šio garbingo statybos 
vajaus, jeigu mokate daugiau kal
bų ir tur i te drąsos pasiūlyti savo 
pažįstamiems, draugams ir sveti
miems geras šio vajaus sąlygas, — 
rašykite žemiau duodamu adresu. 

Pasi tarki te su savaisiais, su Jū
sų draugijos nariais, suraskite 
mums talkininkų. Vajus prasidėjo 
šv. Juozapo dienoje ir baigsis lap
kričio 18 d. 196# m. Taigi, laiko dar 
yra. 

Knygų užsakymus, visokias au
kas, pažadus ir pasiūlymą talkon 
siųskite: 

MARIAN FATHERS 
2834 S. Oakley Avenue 

Cliicaigo 8, Illinois 

CIALISTAI, "Darbininkų Tribūnos" leidinys, Chi 
cago, 48 p $0.10 

Krupavičius, M. MŪSŲ KELIAI, Kaunas 1921, 38 p. $0.25 
Krupavičius, M., KUNIGAS DVIDEŠIMTOJO AM

ŽIAUS VISUOMENĖJE, Kaunas 1920, 52 p. .. $0.25 
Mačernis, J., ŽMONIJOS PRADŽIA IR GALAS, Ma

rijampole 1931, 158 p $1.00 
Maliauskis, kun. Dr. Ant. DEMOKRATIJA, Kaunas 

1921, 198 p * $1-00 
Pečkauskaitė, M., JAUNUOMENES AUKLĖJIMAS, 

versta iš Foersterio, Kaunas 1922, 541 p $2.50 
Rimka, Albinas, DEL ŽEMES KLAUSIMO LIETU- . 

VOJE I dalis, Voronežas 1918, 55 p $0.50 
S. S., SAVASTIES*KLAUSIMU, Kaunas 1919, 15 p. $0.10 
Šalčius, M., KAIP SUSIKORĖ JUNGTINES AMERI

KOS VALSTYBES, Šiauliai 1922, 36 p $0.20 

VADOVĖLIAI 
Aušra, M., MATŲ SANTYKIAI, Kaunas 1922, 15 p. $0.15 
Bičiūnas, V., PAIŠYMO METODIKOS BRUOŽAI, 

Kaunas 1921 $100 
Bizauskas, K., LITERATŪROS TEORIJA, UI laida, 

Kaunas 1922, 200 p $1.00 
Brundza, Dr. J., vertė iš A. j , Baranov, ANATOMIJA 

IR FIZIOLOGIJA, "Dirva" 1922, 78 p. . . T.. . $0.75 

Būčys, kun. Pr., MIC, TEOLOGIJOS ENCIKLOPE
DIJOS KURSAS, Marijampole 1925, 246 p. . . . . $1.50 

Čiurlionienė, Sofija, CHRESTOMATIJA, Voronežas 
1918, 88 p $0.50 

Damijonaitis, J., LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, 
Kaunas 1920, 128 p $0.50 

Gira, Liudas, LIETUVIŲ RAŠYBOS VADOVĖLIS, 
Kaunas 1924, IV laida, 77 p $0.50 

Kmitas, Jonas, VAIZDELIAI, S. Boston, Mass. 1917, 
04 P $0.30 

Kriščiūnas, J., GEOLOGUOS IR MINERALOGUOS 
VADOVĖLIS, Kaunas 1921, 148 p $1.50 

Krivickis, M., SKAIČIAUS PRADŽIAMOKSLIS, ver
tė Esmaitis, Vilnius 1920, 76 p , $0.75 

Kulikauskas, kun. V., MIC, TRUMPA ISTORUA IR 
LITURGIKA, IV laida, "Draugas" 1929, 128 p. $0.75 

Kun. V. K., MAŽAS KATEKIZMAS, "Draugas" 1932, 

TRUMPA BAŽNYČIOS ISTORUA IR LITURGIKA, 
I laida, "Draugas" 1919, 133 p $0.50 

Mašiotas, Pr., PASAKĖLES, Kaunas 1921, 56 p $0.30 
Mečius, S., TRUMPAS ŽEMES APRAŠYMAS, Vil

nius 1919, 160 p $1.00 
Skruzdė, BRAIŽINELIAI, "Draugas" 1915, 89 p. . . $0.40 
Švietimo Ministerija, PASAKĖČIOS, Kaunas 1920, 

32 p $0.10 
Vėgėlė, Adolfas, TRUMPA ŠVENTOJI ISTORIJA, 

"Draugas" 1907, 88 p $0.50 
VARGO MOKYKLAI, II laida, Vilnius 1919,174 p. . . $1.50 
Žygas, A., BOTANIKA su 49 piešiniais, Marijampolė 

1920, 43 p $0.50 

BIOGRAFIJOS 
Andriuška, kun. B., S. J., SV. JONAS BERGMANAS 

ir SV. IGNACAS LOYOLA, Kaunas, 1924, 50 p. $0.20 
Byrąs, vertė iš Meschlerio, M. S. J., ŠVENTASIS 

ALOYZAS, Kaunas 1926, 117 p $0.75 

GROŽINIAI RASTAI 
Basanavičius, Dr., J., OŽKABALIŲ DAINOS, She-

nandoa, Pa. 1902, 192 p $2.00 
Biliūnienė, J., JONO BILIŪNO RASTAI, Tilžė 1913, 

144 p $1.25 
Binkis, K., VAINIKAI, naujosios poezijos ontologija, 

Kaunas 1921, 230 p. . ' . . . , $2.00 
Čibiras, K., ŽEMES ANGELO AUKA, Marijampolė 

1931, 64 p $0.20 
Dikensas, C, OLIVERAS TVISTAS, redagavo J. 

Kutra, Kaunas 1928, 118 p $0.50 
Dobilas, .J., BLUDAS, romanas, Tilžė 1912, 429 p. . . $1.50 
Grigaitytė, Kotryna, PASLAPTIS, eilėraščiai, Venta 

1950, 77 p $1.00 
Gustaitis, kun. Dr. M., LIETUVOS VYČIŲ DOVANE

LE, "Draugas" 1915, 28 p $0.15 
Jurgėlos, Petras ir Kostas, vertė iš W. T. Scanlono, 

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ, apysaka, Mari
jampolė 1932, 404 p $2.00 

Kulikauskas, kun. V., LEGENDOS IR PASAKOJI
MAI APIE KŪDIKĖLĮ JĖZŲ, 'Tikybos ir Do
ros" leid. 1919, 144 p $0.50 

K. A. K., PATRIMPO LAIŠKAI, "Žvaigždė" 1907, 
162 p $0.75 

Mikuckis, J., AUSTANT..., eilėraščiai, Vilnius 1919, 
67 p $0.30 

Nemunas, ATSTOVAS RALYS, romanas, "Draugas" 
1922, 144 p $0.75 

Senkevičius, H., DYKUMOSE IR GIRIOSE, II dalis, 
vertė M. Pečkauskaitė, Kaunas 1921, 188 p. . . $1.00 

Spillmanas, J., S. J., vertė B. Kasakaitis, IŠPAŽIN
TIES PASLAPTIS, apysaka, Kaunas 1920, 231 p. $1.00 

Spillmanas, J., S. J., vertė E. G. Y., KORĖJOS BRO
LIAI, apysaka, Marijampolė 1930, 117 p $0.26 

VAIŽGANTO RAŠTAI, IV tomas, Kaunas 1922, 240 p. $1.50 
VAIŽGANTO RASTAI, III tomas, Kaunas 1922, 256 p. $2.00 
ŽEMAITES RASTAI, I tomas, Vilnius 1914, 392 p. $2.00 

SCENOS VAIZDAI 
Masionis, A., vertė iš Fr. Hamm, VENITE ADORE-

MUS, Kalėdų vaizdelis, "Draugas" 1928, 32 p. $0.15 
Miliauskas, Juozas, KAS BAILYS, komedija, "Drau

go" 1915, 28 p •. $0.15 
Navickas, kun. Dr. J., vertė iš A. T. Coughland, C SS. 

R., PRANAŠYSTE, Vilkaviškis 1937, 80 p /$0.25 
Pranas, AUŠRELE, operetė, "Draugas" 1917, 14 p. $0.10 
Vaičiūnas, Petras, MILDA, MEILES DEIVE, Kaunas 

1920, 67 p $0.30 
VAIKŲ TEATRAS, "Draugas" 31 p $0.10 
Vienuolis, A., KETURI MONOLOGAI, Kaunas 1920, 

24 p $0.10 
Vystanti Šakelė, PAKLYDĖLIO KELIAS, scenos 

vaizdelis, "Draugas" 1920, 20 p $0.15 

MUZIKA 
Brazys, kun. Teodoras, GIEDOJIMŲ MOKYKLA, Til

žė 1920, 122 p $1.2$ 
Seirijų Juozas, ALBUM LITHUANIAN DANCES, 

"Draugas" 17 p $0.76 
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CLASSIFIED. H E L P 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 

10-lir* (vairumu Dešreles <Ho« Dog) 
—Hot Tamales Ir Icc Cream va-
_. n.i- PtJnai lanioiln.'* hi/iiiui. 

l*uiiu proga Vasaros s t o n u i u*sl-
.li.htl pinigų Panluos atskirai. Tik
ras pirktnya Dėlei kitų interesų sku
biai parduos. 

Pasaukite savininką: — 
t Edarerest 3-0754 

• "U B A U G O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

UAKKTISLNO DEPARTMENT 
"Draugas" Ageacy 

23 E. JscksoD Blvd. 
VVEbMter 9-S196 

5 GRAVE LOT 
Palo- Hills 'Meniortal Park, 

Near Main Knti.. i»« - < «»n«-» 
Y Imtumės 6-3966 

H GRAVKS, ( K D A l i PARK 
C f U i r y Acatia. Block 1 

* sectlon lot 9. Sacrificing 
for ąuick sale. Call: — 

s I e * art 3-0640 \ 

Haddorf, Baby Grand 
PIANO, Mahogany in 

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

Call: — RIverside 7-3984 

H E L P WANTED MOTEKVs 

M \NTEI> AT ONCE 
4 naltresscs, 3 bar m a ii U 

S—••*••' girls. 
AGB 20- -30 

f;ood salary - - Tips 
Koom and board furnished 

Vacation with pa y on 
1 year service. 
H1 HAT CLl'B 

Call Chlcago Hclghts 994 Y-1 

H O . P WANTED — VYRAI 

Capable Single Farm Man 
ALL H O I N U WORKER 

AMe to* Drlve tractor 
room; board: $120.00 nrnnth 

GPS CHRISTKNSEN 

CaU Libertyville 2-3323 

REAL ESTATE 
« » • • » • • < 

AT OSCE 
Thoroughly Experienced-

REFRIOERATION SERVICE 
MAN 

Mušt have at least 
S years expertence 

Call ARdmnre 1-3SOS 
After 5 P. M. 

46 - 47 - 48 FORD 
Exceptionally clean. 
No dealers. 

CRavvford 7-0767 N 

A ( V O R n i A N VVHITE MOTHER of 
PEARL. Srandelli make. Kuli si«e 

white. Sacrificing for $175.00 or 
make offer. Call: — 

PAlisade 5-H4S1 

8 - GRAYE lot in Mt. Auburn Mrmo-

rial Park, 4Ut and Oak Park, nr. brau. 

Rose Arbor. CaU PRo. 6-3333. 

Cigarų Dirbimui Įrankiai 
Pardavimui. Nemokanti išmokysiu. 

JTAJP PAT 
Pardavimui nedidele SPAUSTUVE. 
Prieinama kaina. daug vėliausios 
mados raidžių. Presas 8x1 o. Saukite: 

HEmlock 4-4440 

F. r Sale. OAK HILL CEMKTKRY, 
s gravis: will '"ivide. v'hoice 

locatH.ii ln<iuirt> at vametavy Office 
for directions or rali: 

SI pertor 7-5919 

VVOMAN — AT ONCE 
General llght Housc Work and 

P1.AIN POOKING 
Nice Home — private room j - Stay 

Oood startlng salary wllh 
opportunitv for pa y tncreases. 

Call: — 
SAGINAW 1-1339 

W \ \ T E D AT ONCE 
Kelia hle AVomnn \\ith 

Excellent referencea 
to do general housework 
and asslst with little giri. 

Good home and salary for 
the right person — Stay. 

Tali: — 
BAyport 1-9675 

See 

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

* ASS'T 2ND S H E F 
GOOD SALARY 

Private Club. 

10 N. Dearborn St. 
M R. W AGNE R after 11 A.M. 

Shirt Press Operators 
M I S T BE KXPKRIENCED. 
ExceHent u a g e s plūs bonus 

Ręst period. Paid vacatlons. 
Air rondltloned surroundings. 

\VESTWOOD LAl 'NDRY 
7727 W. Grand Ave. 

Enuvood Park. UI. 

URGENT NEED 
PAHINET MAKER: KXPERIKNCED 

with knmvledge of power saw. 
Stcadv work; good pay. 
NKKD RELIABLE MAN 
ITAIiO AMERICAN CO. 
31.17 West 51sL Sitreet 

PRospeet 6-2992 

HOIISRS S.W.—62nd A K E E L E R 
6 rm., Brk. Bung. wlth rear 

enclosed poreh; «qual to extra 
rm. 2 rar gar; Ht. Wtr. Ht. Large 
atttc. Bsmt. apt. rented for $20. wk. 
Prtce $16.600 Includlng most of the 

furnlture In rxtra apt. 
Temis. Miss. l^amb. 

ENglewood 4-3997 

STEVENSVILLE, MICH. 
R 0 8 E M A R Y BEACH 

New Summer Cottage 
4 Rooms and Bath; 
Ali modern convenlences 

Completely furnished 
Sleeps 6; 

Available Immedlately thru' 
LABOR DAY; 

Very reasonably priced by owner. 
Phone "wed. thru' Fiiday". 

and "Monday thru' Wed." 

MIchigan 2-3031 

PROGOS — OPPORTTJN1TOE& 

Groserne ir Mėsos Parduotuve. 
Gerai einąs biznis, surenkama 

$1,600.00 j savaitę. Modernus flkee-
riai, daug prekių, nuoma $7 5.00, i 
mėty sutartis. Paaukojame už $7,000 
greitam pardavimui 1 s priežasties 
kitų interesų. 

M04 ARCHER AVENI'E 
Vlrginia 7-1922. 

REIKALINGAS BIJTAS 

I .and iords I mmediale Posaeaskm!! 
A vrry rrliable couplr with 1 child, arr 
in drsprrate nerd of a 6 rm. unfurn. 
apt., on the Southwcit »idr. Best of 
rrff. — Help this fine couplf. — They 
are tenants that any landlord can be 

proud of!! Pirate Call: 
Vlrginia 7-2359 

VIC. HINSDALE 
2 l iARGE HOMESITES 

Mušt sell, very reasonably 
prleed by owner. 
only $1.760 eaeh. 

Call between 3* and 3:30 P. M. 

PRospect 6-6411 

COOK 
Esprrienced; permanent position 

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

Good salary, own 2 room apartmrnt 
Phone VVcek days betwren 9-5 

CHesapeake 3-8822 

B I S H am! LA N E 
Rtby grand l'iano. Mahogany. 

In excellfnt condition. Sacrįficing 
for $3?5.nu or best offer. Call: — 

l l f t Į l — 1-7994 

LA IH ES' Y E U . O W GOLD, 45 point 
diamond ring. with 2 small 

diamonds on side. sacrificing for 
$15a.0ii or mak^ offer 
Call: BIttcnmcet 8-33t9 

MT. AUBURN 
MF.MORIAL PARK 

HI»MF:WOOD SECTION 
4 grave lot. 

Mušt s^ll. Reasonable 
By owner. 

Phone MAywood 7484 

ARLINGTON CEMETERY 
(KAPINfcS) 

it kapų skl>fMi> (galinta atskirai) 
Priverstas |>a įduoti ir sa^•ininko 

įkainuotas už prieinamą kainą 
Ti-bfonas: — 

SPaulding 2-2458 

M A I D 
Experienced 30—40 

General housework and cooking 
No laundrv: top aalary 

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

Call: R A ndo Vpli 6 - 71 .'»• 
MISS JOHNSON 

URGENT 
NEEI> AT ONCE R E I J A B L E 

C.APABLE WOMAN 3T.-50 

AT ONCE BRICKLAYERS 
Strady, rrliable; residential work. 

Apply at job 

1941 - 73rd Avenue 
Elmwood Park 
Call EUclid 6-0827 

M ACH INE HELPERS 
for f 

Paper Machines 
Evening Shift. Betvveen 25 and 40 years. 

Mušt speak English. Some experience 
preferred. Call: 

LAfayrtte 3-0336 
4801 So. VVhipple. 

72nd PLACE antį HOMAN 
Lot 30x125 ft. I 

Mušt sell by owner 
Reasonably priced 

Phone CLiffside 4-0359 

REAL KS1ATK 

NEJKAINITOaAMAS PIRKINYS 
(lrnec|iuUletl bargains) 

Ateikite. Apiiūrėkite. įvertinkite. 
Prie gražaus Marquette Parko. Pa-
ruosti užėmimui 2 mūriniai namai, 
1 Vi aukšto. 6-ių kambarių ploto Cape 
<*ode; Taippat baigiami jrengti ge
rai Išplanuoti 4-5-6 kambarių plo
to 1% aukAto De Luxe Cape Cods 
mūriniai namai dideliuose sklypuo
se. Erdvūs salionai ( l iving rooms). 
dideles sieninės spintos, (c losets) . 
pilnas rūsys, automatinis šildymas. 
Daug kitokių patogumų: arti C..LA. 
susisiekimas, valstybinės bei para
pijinės mokyklos, krautuvės, baž
nyčios. Prieinamos kainos ir duo
damos paskolos prisitaikant jflsų 

household care Lnd b
1

i u< 1^ t o - A«*'į™ PįSZ**!? • * • * • 
cooking. This is for a woman who « » W « "»« • *•»• r yt« Jk» s , r t f m o s -

I PRIGHT PIANO 
in exc«>llcnt condition. Ivory finish; 
iieautifiy tone. Sacrificing for $121. 

or best offer. Call: 
HRiargate 4-5782 

8 Pieces Solid H'alnut dining room sel 
in racelk-nt tondition, also prartically 
new automatu Laundry-mat. Sacrificing 

all for qui( k sale. 
Call Al'stin 7-2709 

FORD STATION HAGON 
1949 o%rrdrive, heater 10,000 miles, 

A-l condition sacrificinic for quick sale 
MF.rrimac 7-3285 

d a i r ė s good permanent home more 
than high wages. Call: :— 

REGENT 4-3441 

Nettletl At Onre 
SHIRT I1RESS OPERATORS 

No expericnce nece«»ary—will traln 
rellable and dependable girls.—40 
hour w*-ck. Paid vacations. Excellont 
starting salary with opportunity for 
good pay inereases. Good \vorking 
conditions. Call CENTRAL l^AlTN-
DRT. IR»irg H-t541, S93& No. Cent
ral Park. Xear Irving Park. 

VOGUE SEVVING 
M ACHJ N E COM PA X Y 

523 \V. 1IITH WA, 8-1779 

FEATl'RING T H E NEVV 
NECCHI 

Free Westinghouse 
* REBPILT SINCER. 

VVHITE. ROTA R Y. KTC. 
Ele« uiri( ation and Repairs 

on all niakes aiul IIMMICI.S 
WE BLY, SEIJ . or TRADE 

Free Esti matės—VVrltten Guarantee 

WAterfall 8-1776 

BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on racuoa. Televiflions, 
Kefrigeratore. VVaflhing Machinea 

and furaiture. 
See u» before you buy. 

VVe aJao have a few uaed refh-
geratora, washera and vacuum 
cleaners priced aa low aa $15 -
Come in to the top houae foi 
values and aee for youraelf. 

MES PAIMSIME SENĄ JOSU 

PREKĘ IŠKEITIMUI 

A. C. Novok 8L Sons 
MII VVest 63rd St. 

TeL REpubllc 7-2850 

CHICAOO 2a ILL 

ARCHER PARK ROOFING 
15 metų stogu dengimo patyrimo. 
Darbas pilnai apdraustas Ir garan
tuotai). Specializuojame dengime ro
lėmis, shlngles ir sidings. Dykai ap
skaičiavimas. U A. KRAPCHUNAS, 
'.-»•'-1 s . Kedrale A v e . ChJcago 32, 

Illinois. Telef. LAfajette 3-514* 

COOK 
GENERAL HOPSEYVORK 

U aut reliable capable woman 
with best of city refen-nces. 

Mušt likę children. No heavy 
laundrj' or cleaning. Stay 

$25. per week. Call: 
B O I L E V A R D 8-7244 

M.ARQCETTE HOME BLDRS 
•255 S. Keeler Ave. .ItFJia. 5-2020 

2-JŲ A l KftT\' M f R I N I S NAMAS. 
8 kambariai viršuj, 7 apačioje. Ap
šildymas aliejumi. Pastatas gerame 
stovyje. Koklinė vonia (tile bath) ; 
atdaras prieangis (porch) ; puikus 
kiemas: geras susisiekimas; arti val-
sfybinė Ir parapijine: mokykla; Sa
vininkas parduoda tiktai už $11,500. 

VAnLs 7-3537 

1 

RELIABLE AND CAPABLE WOMAN 
age 25 to 40. To care for children and 
assist with housevvork and plain cooking. 

Own room and bath. 
Liberal time off. 

Good salary. 
Call Rogers Park 4-3128 

Housekeeper experienced. \Vith good 
references. Stay, lovely room. Plain 
cooking. Other help, no windows, no 

heavy laundry. Excellent salary. 
Call EUclid 6-7319. 

STENOGRAPHER - SECRETARY 
For well established rubber manufactur-
ing company in the North Avenue Cly-
bourn distnct. Modern pleasant 4 giri 
office. Requires some university training 
and experience. Top salary with good 

opportunity. Call 
MIchigan 2-2800. 

Dr. Mueller for interview. 

ELMHURST LAOT 1 0 0 X 2 0 0 
$905.00 or best offer 

or will trade for 
Chicago property 

Call INdependence 3-3030 

HINSDALE — VACANT H O r S E 
4 Largc Rooms, 

Cab. kitehen; pieture windows, 
Hardwood floors; utility, 

1 car gar.: near Blueblrd Bue 
Mušt sell; Reasonably priced by 

owner $8.250. 
Call mornlngs. 

Rlvrvside 7-2735 

ARIJNGTON HIGHTS 
Lot 100x200, new 

Subdivision Near MunicJpal 
swimming pool, 

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

for $1,250 or best offer. 
Private party. 

INdeipcndence S-»03» 

LOT 100x117 
lOSrd Street and 78th Oourt, 

I btoeks W. of Harlem, $400. casn 
plūs small monthly paynnents. or 

best offer. Call: BEHerly 8-0990. 

SOUTH SHORE, 
LAKE OOMO 

Reautlful log cab.; elec. and 
gas htd.; alao 3 rm. guest hse.; 
gar.; lot 150x150; . landsraped. 

Priced to aell. Owner. 

JUniper 8-9415 

7118 WEST 73WI) PLACE 
MEDINIS NAMAS 

7 Kambariai 
Centralinis apšildymas 
Žt-mPs sklypas 50x125 

KAINA $7,800. 

BRIDGEVTEW A P I E I J N K R J E 
7143 S. Oketo Street 

MEDINIS NAMAS 
4 kambariai: 3 metų senumo 

2 automobilių medinis garažas 
Žemės sklypas 100x125 

KAINA $7,600 

SIEK REAL/TY SERVICE 
502K ARCHER A V E N P E 

LAfaycUe 3-8455 

8333-8421 S. HOYNE AVE. 
$2,500 down. New 1 l/i brick residence. 
Expansible. 4'/2 rms, lst floor. Metai 
cab. kiteh; Tile bath. 

EDW. L. CERNOCKY & CO. 
1751 VVEST 63rd STREET 

REpubllc 7-4341 * 

DELFKATEKL' — SALDAINIŲ Ir 
Mokyklos reikmenų krautuvė Ir 2-jų 
aukštų namas ir 2 automobllams ga
ražas. 6 kambariai vlrSuje. VirtuvS 
užpakalyje. Gerai veikias biznis. Dėl 
ligos skubiam pardavimui paaukos. 
Reikia pamatyti, kad Įvertinus. 

9901 So. VVolcott Ave. 
Tel. PMof*>et* 8-0744 

— ^ — — — — — — ^ — — — ^ — — ~ i — ^ — — — 

Saldumynu Parduotuvė, ( u k ra i n lai. 
Ijnlal, J \a Mimynal i r Mokyklai 
reikmenys. Labai gerai einantis biz
nis, pilnas prekių. Nuoma $38, ge
ra sutartis, ideali vieta porai. No
rėdami jvertintl turite pamatyti. No
rime greit parduoti. Paaukojame už 
$2,250 dPI ligos. 1421 W. Tailor St., 

H A •.mark et 1-4264 

BALLROOM 
100 m lies south West of f^Ucago. 

All modern flxtures. 
Newly decorated. Kuily equlpped. 

Real tnoneymaker, for right party. 
Reasonable rent. Good lease. 
Sacrifice for immediate sale. 

Due to other interests" 
U Ellington 5-3469 

SAIiDrMYNV — MOKYKTA>S 
REIKMENŲ KRAUTUirft 

Vieta gyventi arba pulki galimybė 
dėl Delikatesų krautuvės priešais 
mokyklą, ant persėdimo kampo. Pri
einama nuoma. Apšildoma garu. Ge
ra sutartis. Negali vienas apsidirb
ti ir paaukos už $ 1,750. 3510 So. 
VVnlIiu-e Ave. Tel. FRont. 9-3822. 

GROOERY—4MEAT M ARK ET 
Produce & Bakery Goods. 
with or without building. 

Established 2 S years. 
No competltlon. Well stocked. 

All modern fixturcs. 
Priced to sell — Retiring 

247 W. 79TH STREET 
TRlangie 4-9357—4-9213 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
Loe. Charleton and Hcigh. Ncw 6 rm. 
Cape cod, full bsmt. Nr. good transp. 
ichools. Mušt sell, priced right by 
owner. 

POrtsmouth 7-8587 

P A R D U O D A M A Ž E M E 
MINNESOTA 

40 akerių žemė su miškeliu, prieš 
Pancake Lake, Goodland. Minneso
ta. Savininkas būtinai turi pai-duo-
tl už prieinamų kainą—tiktai $2,800 

LAwndale 1-9492 

Tautieti, nepamirs* gavo bro
lių tremtyje. Jie laukia tavo pa-
nunoa. Pagelbėk jiema Paaiųalr 
tor» kuklią atiką- United Li-
thuanian Relief Fund of Amerl-
- • Tne 1(H On»nH «f. R m o k 
lyn 11. H. Y. 

P R A N E Š I M A S 
i « » » « » « « « « mm mm — 4 — — • • * • 

WE ARE 
cash buyers 

of Real Estate 
WEST and SOlTTH SIDE 

VVE MAKE LOANS 

I4st your property with 
tis for ųulck sales. 

( W e buy Colored property) 
Do not delay for quic.k service. 

DU SABLE REALTY CO. 
35 S. Dearborn St. 

Financial 6-3486 

OVER 90 N E W — D I F F E R E N T 
Monic-s Huilt and Oemipied 

CLOSING OlTT OUR BEST 
BEAPTIFITL I J U t G E 

WOODED LOTS 
60x160 and larger—small down 

pavment — Easy terma 
New Streete — All Paid 

GOLFMOOR P A R K 
I In the Coumtry—Only 2 bioeks from 

City on 79th St. to 83rd St. 
Only 2 Bioeks VVest of Cicero Ave. 

OFFICE ON PROPERTY. ^ 

JAMES E. LOYE 
REALTY COMPANY 

(4>ur 30th year of Good Senvice) 
Open Everyday until dark. 

Pietvakarinis Kampas 
Biznio sklypą", 47th * 1TRIPP AVE. 

Puikus pirkinys. Parduodamas sa
vininko, be jokių apsunkinimų. 

GEORGE MAZOR 
4847 SO. KILI) ARE AVE. 

Tel. YArds 7-4719 

BY OVVNER 6 ROOM HOUSE. 
1V4 tile bath. 

St. Prlclllaa parish. 
Near schools, churches, cnllege. 

Owner — PAILsade 5-4484 

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

biai perleidžiu vieną už $3,500. 
4419 Mihvaukee Ave. 

Skambinkite savininkui BFrkshire 7-8350 

C O N F E C n O N E R Y — FOl NTAIN 
LUNOH 

Saldumynai, Gaivinantieji Gėrimai, 
Užkandžiai. Gerai einanti prekyba. 
Gerai {rengta. Nuoma $55. 3-ims 
metams sutartis. Ideali vieta porai. 
Skubiai atiduodame už $2,250. Par
davimo priežastis — liga. 47 W. 103 
Street. COm. 4-9839. PI II. 5-1889 

PROGOS — oppoRTUirrriKs 
KOLONIALINIU PREKIŲ 
K R A U T U V E IR MĖSINE 
(Grocery & Meat Markei) 

Gerai einąs biznis. Modernus įrengimas. 
Gausiai prikrauta prekių (well stocked). 
Gražūs gyvenamieji kambariai užpakaly. 
Nuoma $60. Gera sutartis. Skubiai per
leidžiama už $4.000. Negaliu apsidirbti 

vienas. Apžiūrėkite ir įvertinsite. 
2710 N. VVhipple Street. 

BEanont 5-4359 
Ii tMf f « » < * . . 

PLATINKITE "DRAUGE' 

Food Shop and Dairy Store 
Good going business. Money 

maker for right party. 
Modern flxtures. Well stocked, 

Reasonable renL. Long lease. 
Sacrifice $3.509. for quick sale. 

"Due to other Interests. 
5048 NO CLAiRK STREET 

BlUersweet 8-7390 

SKPBIAI PARDUODAMAS GERAS 
PIRKINYS (bargain) . 

Maža užkandine ( lunchroom) Pil
nai jrengta. Gera prekyba. 46-oj 
gatvSj prie Ashland A,ve. Jmok5Ji-
nias (cash) $525. 

Skambinkite Jacobs, 
\Vlnt \ \ort l i 6-1380 

CICERO 
JUVENILE APPAREL SHOP 

New fixtures. Excellent turnover. Choice 
location. $3,500 plūs stock. 

HADRABA 
6847 Cermak Road — BIshop 2-2142 

and GUnderson 4-0116 

Kolonialinių prekių (Grocery) krautuve 

ir mėsine. Gera vieta prekybai Morgan 
Park'e. Gerai jrengta. 3-jų kambarių 
butas. Modernus įrengimas. Nuoma $65. 
Gera sutartis. Tenka skubiai parduoti 
del ligos. Reikia pamatyti norint įver
tinti. 1041 W. 113th Place, COmmodore 
4-9532. 

RADIO and TELEVISION SHOP 
Sales and service. Fully equipped. VVell 
established. No competition. Lovely 6 
room flat in rear. Heated. 5 year lease. 
Reasonable rent. Mušt see to appreciate. 
Leaving city, will saerifice $3,600 for 
quick sale. 
5843 W. LAKE ST. ESterbrook 8-5867 

GERIJ PAJAMŲ PIRKINYS 
Kolonialinių prekių (Grocery) krautuve 
ir namas. 3 kambariai užpakaly ir 3 & 
4 kambarių butas viršuj. Arti mokykla 
ir bažnyčia. Labai prieinama kaina. 
Priežastis • liga. 

Skambinkite YArds 7-8427 
Arba teiraukitės 3002 W. 40th Place 

Arti Sacramento 

SCHOOL STORE - GRILL - Ice Cream 
School Supplies e te , with nice 4 room 
apart. \Vell established. Opportunity for 
couple — rent $60 — Good lease — 
mušt see to appreciate — will saerifice 
for ąuick sale. Full price $2,550. 

3313 VVEST HIRSCH STREET 
CApitol 7-6831 

I^andlords, 4We Are Yonr Tenantel' 
A very resp. young couple, about to 
be married, are in dlre need of a 
3-3% rm. unfurn. apt., in one of 
the nearby Western Suburbs. Best 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of!! Please 
rali CEntral 8-2107 Wkdays & SEe-
ley 3-8375—Eves. A Wknds 

Wanted to Rent on North or North 
VVest slde. wlth optlon to buy — 
slx room bungalow Veasonable rent. 

Responsible party. Call: 
NAttonal 2-8134 

l.aiidlords, Immediate Posaesslontt 
A very reflned young ooųple, are tn 
dlre need of a 3-4 roorn. apt., In 
Evanston beginlng August. Perma
nent. Best of refs. Help this fln«-
famlly couple. They are tenants that 
any landlord can b e proud of!!! 

Please cal l : RAvenswood 8-8533. 
Collect. After 5:30 P.M. 

Landlords — (mperative!! 
A very resp. young empl'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 are 
fine couple — They are tenants that 
any landlord can be proud of!! Please 

Call: STew»r» 3-1473 

IŠNUOMOJAMA 

ROOM FOR MOTHER 
in private home; 

Excel. care for child; 
beau. baek yara. 

HYde Park 3-4788 

Išnuomojami Kambariai 
Lietuvių šeimoje išnuomojami šva
rūs mebliuoti ikambariai s u ši ltu— 

šaltu vandeniu, 
gražioje vietoje arti prie 

Michigan Ežero Ir 47-os gatves 
Telefonas: 

BOuJevard 8-7431 

HMtKAUNQAA BOTAM 

Landlordh. Help A vetr«ui!! A very 
resp. couple, f&pecting their lst 
child, are in desperate need of a 
3tt-5 rm, unfurn. apt., on the North 
or Northwe8t side. Stove or Stm. ht. 
A-l refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of!! Pleaae 

call: DIckens 2-2609 

Landlords, Immediate Possessionl! 
A very refined young Lutheran 

couple with 1 yr. old child. ar^ in 
desperate need of a 3-4 rm. unfurn. 
apt. In Evanston. Best of refs. They 
are the perfect tenants for your 
apartment!! Please call: 

INiversity 4-2907 

Landlords. I mperative!! A \ery re-
fin»-d couple wįth 2 children. de^-
perately ne^d a 5 rm. unfurn. apt., 
in the vic. of North A.ve. & St. Louis 
Will dec. Top refs. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: Mrs. Mucciante — 

CRawford 7-3325 
After 5:S0 P. M. 

Landlords, Immediate Poese^tion!! 
A very resp. eopple. with 2 w<-ll-
tralned children (little t»oy 21 mo. 
and little giri 5 wks.) are in de
sperate need of a 4-5-6 rm. unfurn. 
apt.. N. or NW. BeM of refs. HHn 
this fine family. They are tenanl.: 
that any landlord c«n be proud off! 

Please <*l:: N.UionaJ 2-19HS 

liairllord-. Iimnciiaati' Possession!! 
A very reflne<| coupl*-. with l we| | -
behaved child. are įn desperate • 
of a 3-4 rni unfurn. apt.. S. o»- S\V. 

i Best of î *fs. Help this fin»- fan-ilv 
They are tenants that any landlord 
can be proud of!! Please call: Mrs. 
t'elman: — PRo*pect 6-0214. 

N U O BIRZ. IKI RŪGS. MEN. 
Šeimyniškos trobelės (housekecpinm 

cottages) su gazu, elektra ir laive
liais. Tinka 4-6 asmenims. $30-$35-
$40 savaitei. Paplūdimis (sand 
beach). Gera vieta meškeriojimui. 

H A G E D O R N S COTTAGES, 
R. No. 1, Three-Mile Lake, Paw 
Paw, Mich. Tel. Paw Paw 20-F 23. 

laiMlloni- Attention, Immediate 
Possession! Please let us rent your 
kitehinettes. apt.. or flats. We have 
fine tenants waiting with good refs. 
and steady positions. South or West 
side. Coal or stm .heat. Tne^- are 
tenants that any landlord can be 
proud of! Please call: Mrs. Bt 
(Day-Nlght or Sund.) K E a 8-13:t4. 

PROGOS — OPPORTUHITTEB 

VAJ.YKLA (cleaning store) . Persė
d imo kampas. $350.00 pajamos ga
li būti padidintos. Pilnai Jrengta. 
Presas. katilas, pilnas jrengimas 
skrybėlių valymui. Įsteigta prieft 18 
metų. Nuoma $150.00. Ideali vieta 
siuvėjui. Geriausias pasiūlymas virš 
$4.500 grynais pinigais (cash) . 
903-05 S. Cicero Ave. MAns. 6-2983 
——-—^———————^—^—-^—^—— 

Maisto ProdiuVtų Krauttivė (groser-
ne, taverna, piknikams parkelis — 
viskas vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, laiveliai už gerą nuomą- Pasta
toma iki 100 automobilių per die
nų po 50c. už kiekvienų. Gyvena
mosios patalpos prijungtos prie krau 
tuv§8. I^abai prieinama nuoma, ge-
tartis. Skubiai parduodama del iš
vykimo is miesto. Cedar Lake 3091. 

liarailords, Immedia<e Possession!! 
A very resp. empl'd couple, are in dire 
need of a 2x/>—3 rm. furn. or unfurn. 
apt., on the North side. Best of refs. 
They are tenants that any landlord can 

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

REIKALINGAS FLATAS 
ATSAKOMINGAT tremtiniu Seimai iš 
3 suaugusių asmenų reikalingas ne
didelis flatas. .^iiAcite: — 

REouhlic 7-4378 
[, _ _ _ _ _ _ _ 
, Landlord*. Immediate PoKsessicm!! 
' A very refined Veteran. Wife and l 

child. are in desperate need of a 
4-5 rm. unfurn. apt., on the North-
west side. Will decorate. A-l refs. 
Help this fine family. They are te
nants anv landlord can be proud of! 

Please call: WEIltn«rton 5-4545 

LatMlIord*. S.O.S.!! A very refined 
heating engineer. wife and 2 a>lor-
able little daughters. are in ižap« 
rate need of a 5-6 rm. unfurn. apt., 
in or near Berwyn.' or Cicero B.^t 
of refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Please 

call: GCnderson 4-0267 

Landlords. Immediate Pos«*»*>ion!! 
A verv refined family of 4. 2 ador-
able little girls 6-8. are in dire need 
of a 2 bedrm. ufurn. apt.. on the 

I South side. In a desirable loealitv. 
, Pres Add. 7 yrs. Husband willing 
J to assist with repair work. Top refs. 
They sre the perfert tenants for vour 
apt. Please call: MIdway S-30:i5. 

VALYKLA 
Savaitine apyvarta — $350. Gali 
būti padidinta. Pilnai rengta. įskai
tant klljentūrą Ir 1947 m. Interna
tional sunkvežimį. Nuoma $60. Cen
tralinis (garu) šildymas. Gera su
tartis. Ideali vieta sluvčjui. Turiu 
atiduoti už $2.700. Priežastis — kiti 
interesai. 935Vi W. Taylor SL 

SEeley 8-0280 

RESTORANAS 
Didelio judėjimo gatvėje 

30-ies vietų. Ideali vieta vedusių 
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta. Genai jren
gta. Reikia pamatyti norint jvertin
tl. Skubiai atiduodu už $2.500. Prie
žastis — liga. 3735 MOTI trose Ave. 

rNdependence 3-5596 

DEIJCATERSEN 
Good nelghborhood. No competition 

wlth small living quarters. 
Rent $75.00. Well stocked: modern 

flxtures. Good reason for 
selltng; will saerifice for $4,000 

Mušt see to appreciate. 
8929H Stony Island Ave. 

•REjrent 4-3795 

SHOE REPAIR SHOP, 27 years 
established in one place, good going 
business, Sacrificing for ųuick sale. 
Owner retiring from actlve business 
Mukę offer. Prtftrate;Call: 

MErrimae 7-6508 

OAK P A R K BEAUTY SHOP 
with furnished living ųuarters 

ITltra Modern equlpt. $2,750 compl. 
Present owner in constant 

operation for past 20 yra, 
Retiring on proceeds ecąuired 

In this business and moving- to Wis. 
HADRABA, 6847 CERMAK R D . 

BLshop 2-2142 Glnderson 4-0116 

(iROSERNft Ir MftSOS RINKA 
l.G.A. patiems pasitarnavimaa. Ge
rai jslkūrusi, modernūs fikčieriai. 
Prieinama nuoma- Gera sutartis. 
Puiki šiaur. vakar, vieta. Dėlei ki
tų interesų skubiam pardavimui pa
sukos. Reikia pamatyti, kad Įver
tintume*. 

Tel. LOngbeach 1-1197 

BEAUTY SHOP 
įsteigta prieš 12 metų. Gerai jreng
ta. Nuoma. $62.50. Garu apšildoma. 
Paaukos už $760. greitam pardavi
mui, priežaati8 kiti interesai. Kad 
Įvertinus turite pamatyti. 

1619 W. Chicago. Avenue. 
HAymarket 1-9030 

VALGYKLOS KONCESIJA 
Patyrusiems tikrai pelninga vieta. 
Pilnai jrengta judrioje tavernoje. 

Puiki proga. 
Susitarimui skambinkite 

LOngbcach 1-1589 
arba 

1818 W. Forster Avenue. 

I C E C R E A M G A M Y K L A 
I R U Ž K A N D I N Ė 

Netoli didelės bažnyčios, puikiai įsikū
rusi ir daranti puikų biznį. Visi rrvoder- ! 

nūs fikčieriai. Ideali vieta porai. Nuoma i 
$85. Garo šiluma. Dėlei kitų interesų 
skubiam pardavimui paaukos. Pamatyki

te, kad įvertintumet. 
752 VV. 78th St. Tel. STewart 5-9814 

1 aiullor.lv. Immediate Possesskm!! 
A very resp. couple, expecting lst. 
child, are in desperate need of a 
lta-8 rm. unfurn. apt. N. or NW. 
Will cooperate. Best of refs. Help 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: Lincoln 9-6820 Apt. 404 

Landlord*. Ininiediale Possession!! 
A very refined couple, with sweet 
2 yr. old daughter. desperately need 
a 4 rm. unfurn. apt., on the South 
slde. Best of refs. Private bath . ' 
Help this f;ne familv. They are t . -
nants that any landlord can be proud 
of!! Please call: lAvtngstoii 8-S835 

I<arMliords, Tnimediatc <hvii|winc \ ! ! 
A very resp. family, desper.it' ly 
need a 4-5 rm. unfurn. apt.. in the 
Attstin area. Best of refs.. Help this 
fine family. They are tenants that 
any landlord can be proud of! 

Please call: Tl \ e d o 9-0698 

Dirbanti pora ieško 3-4 kam
barių buto be baldų. Nėra 
vaikų. Reikalaukite Fra n k 
Shark. LAfayette 3-9133. 

Landlords - Immediate Possession! A 
v-ery resp. employed couple, are in des
perate need of a 3-4 rm. unfurn. Apt., 
in a nice locality on the Northvvcst Side. 
Best of refs. Help this fine couple. They 
are tenants that any landlord can be 
proud of. Please call: PEnsacob 6-7998 
after 5:30 P. M. 

Landlords - Immediate Possession! A 
very refined couple with 2 children are 
in desperate need of a 4-5 rm. unfurn. 
apt., on the Northwest Side. Best of 
refs. They are tenants that any land
lord can be proud of. 

Please CaU: TUxedo 9-0730 

Landlord v. Immediate Possession!! 
A very refined DisaUed Veteran, & 
VVife, are in desperate need of a 3 rm. 
unfurn. apt., on the Southeast side. Both 
coHege graduates. Best of refs. Thev are 
tenants that any landlord can be proud 

of!! Please Call: 
STewar| 3-1598 ^ 

Landlords, Immediate Possession!! 
^ j ^ T TTSp- V° u n S couple, with month 
old baby, are in desperate need of 3 4 
D u "S' ""O1"1 a P l ' i n o r nfar Oak 
rark Best of refs. They are tenants that 
any landlord can be proud of" Please 

Call: STanley 8-2724 

SKELEKITfiS DRAUGE 

N 
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AMERIKA GINS IR AUSTRALIJA 
V. ČEPLIAUSKAS 

Mūšy Bendradarbis Australijoje 

Įsisiūbavusi komuni z m o šus turi savo rankose. De-
banga atrado silpną vietą l batų metu komunistai mėgi-
Azijoje ir prasiveržė į Pači- no surengti demonstracijas 
fiko okeaną. Raudonai "pa- bent Canberoje, bet jos iš-
krikštiję" Kiniją, dabar rau
donieji "misijonieriai" ruošia 
"krikštui" Tibetą, Formozą, 
Indokiniją, Malajus ir paga
liau jauniausią respubliką-
Indoneziją. Indonezijos vy
riausybe kiekviena proga 
pareiškia pretenzijas į aus
trališką Naujosios Gvinėjos 
(Papua) dalį Štai ir gaunasi 

ejo tik juokingai skystos. 
Kadangi kaikuriose unijose 
komunistai turi raktus savo 
rankose, mums imigrantams 
šis įstatymas daug pasitar
nautų. 

J. A. V. Gins Australiją 
Kodėl mes pasirinkome 

tų baisenybių, kurias matė
me praeitame kare. Del būsi
mo karo frontų spėlioti sun
ku, bet dėl vadinamo šalto
jo karo grėsmės jau dabar 
aiškėja, kad Australija grei
tai atsistos pirmose fronto 
linijose. Karštojo karo atve
ju ji pati neapsigins. Pasku
tiniu metu Australijoje pa
dažnėjo įvairios politinės 
konferencijos. Štai gegužės 
15 d. Sydnejuje įvyko Britų 
Imperijos valstybių konfe
rencija, kurioje dalyvavo 
Didžiosios Britanijos, Kana
dos, Indijos, Pakistano, Cei-
lono, Naujosios Zelandijos ir 
Australijos vyriausybių at
stovai. Iš spaudai suteikto 

dos atstovams pareiškė, kad 
karo atveju J. A. V. nelai
kys Australijos už savo gy
nybos ribų 

PASISKUBINKIT ĮSIGYTI 
"Sūduvos'' išleistą knygelę 

Kas Kiekvienam Žinotina, 
kur telpa daug informacijų,' 
būtent: 1) Kam ir kada 
mokama nedarbo pašalpa, 
2) Privalomos tremtiniams 
registracijos taisyklės, 3) 
Lietuvių apdraudos organi
zacijos, 4) Darbo tarpinin
kavimo įstaigos ir 5) Įvairių 
organizicijų ir įstaigų adre-

P R A N E i l M A S 

E X P E R T CARD R E A D E R 
CRYSTAL. Tells Namea, Dates, 

Etc. MADAME D E K K E R 
311 W. 118th St. 
IM llman 5-5559 

DRESSMAKING & ALTERATION, 
Brides maida govrna, and 

Weddlng gowns, a gpecialty 
Pricos reasonable. 

Call: CX>rnclla 7-4333 

ra a- A u s t r a l i t t emigracijai tin- konferencija svarstė pietry-
tas statomas raudonas s s a - k a m u k r & š t u ? V i e n M i š d a u_ ^ J~>dabartinės situa-

komunikato matyti, kad ši | sai. Kaina 30 centą 
Užsakymus su pinigais 

lų tiltas, per kurį bolševikai 
bandys pasiekti Australiją, 
beveik kojų nesušlapę. Jau 
praeitais metais teisingai 
pastebėjo vienas Australijos 
žurnalas: "Kremliui išvys
čius savo planus Kinijoje, še
šėliai artėja ir į Australiją". 

Australija Ir Komunistai 
Gal šių šešėlių įtakoje jau 

antras mėnuo Australijos fe-
deraliniame parlamente vyk
sta debatai dėl komunistų 
partijos uždarymo Australi
joje. Opozicinė darbiečių 
partija, su tam tikromis pa
taisomis, pritaria šio įstaty
mo pravedimui; tenka many
ti, kad šie debatai neišeis ko
munistams į naudą. Be to, 
Australijos spauda rašo, kad 
80 nuoš. gyventojų yra už šio 
įstatymo pra vedimą. Žino
ma, komunistai grasina pe
reiti į progrindį, bet tas nie
ko nėnugąsdina, nes jau da
bar Australijos vyriausybei 
beveik visų komunistų sąra-i 

gelio motyvų buvo tas, kad: c i j o s rimtumą. 
Australija yra tolimiausias 
pasaulio užkampis ir ten kuo Nusiraminimo mums atve-
mažiausia komunizmo grės- ž e gegužes mėn. lankęsis 
mė. Be to, eventualaus tre-, Australijoje J. A. V. admi-
čiojo pasaulinio karo metu rolas A. W. Radford, kuris 
neteks dar kartą pergyventi viešėdamas Sydnejuje spau-

DABAR 
Atvėsintoį Patalpoj 

(air iioiulitloiied) 

siųsti: ' 'DRAUGAS'\ 2334 
So. Oakle: Av««. Chicago 8 
Illinois. 

HOV>* WOfA 

PATOGIAI VALGYKITE 
— I R — 

DŽIAUKITĖS SKANIU VALGIU 
Aplankykite imi* kartą ir jus visuomet čionai at<-i*>ifce! 

W1NDY CITY RESTAIRANT 
3102 S. Halsted St. VIc. 2-0565 

ATIDARfYTA 24 VALANDAS 
• 

'S-$AV\l\& 

TEACHER \VILii TUTOR 
grades 3 to 8th, 

during July and August. 
$2.00 an hour. 

Gali: VlncemcH 6-0907 

VERTIMŲ IR 
INFORMACUŲ BIURAS 

1757 WE8T S1ST STREET 
T d . PRospcct 4-7238 

Atlieka jvairius vertimų darbus, su
tvarko pilietybės Ir imigracijos do
kumentus, tremtiniams padeda su- į 
slrasti darbą ir telkia kttokj kalbi- Į 
nj bei telsinj patarnavimą. f*ia pat 
galima gauti lietuviškų leidinių. 

Darbo valandos: kasdien nuo 9-1 
ir nuo 3-7, šeštadieniais nuo 9-1 v, 

JONAS KUTRA! 
BiUro Vedėjas 

ALDERMAN "JOE" 

ROPA DAY 
SATURDAY. JUNE 24th 

FREE A D M I S S I O N , 
D O O R P R I Z E S 

PILSEN PARK, 261h and S. Albany 

STARTS AT 4:00 P. M. 
CAPITOL AGENCIES 

R^yšys tarp jūsų ir darbo. Vyrai ar 
moterys. įstaigos, viešbučiai, restora
nai, klubai, raštinės, fabrikai. Darbai 

kambariu ir išlaikymu-aukšti at-su 
lyginimai. Atdara nuo 8 iki 6 vai. 
vakaro. Prieinamas mokestis. 608 S. 
Dcarborn, 12 floor-108 N. Main St. 
(Over VValgrcen's) Wheaton. III. 

^ : 

SKAITYKITE "DRAUGĄ " t 

Užsisakykite TDraugę' 

PIATTOKITE "DRAUGE 

Aplankykite Marytown 
Amžina Šventoji Valanda Fati-

moa šv. Panelfs garbei vedama 
T« vų Pranciškonų Marytown>. 
Kiekvienas, prisiuntęs prašymus, 
bus prisimintas per devynias die
nas. Pensionatas (boarding schoo I ) 
jaunuoliams besirujpsiantiems ku
nigystei Crystal La ie . Illinois. St, 
Mary's Semi nary (vienuolyne). 
Broliai Pranciškonai leidžia Im-
maculata žurnalą. kuris uKdo 
nuolatini frarbinimą ir !)•• Mon-
fort pamaldumą. Marijai. Mitine" 
prenumerata — 12.00. 
Mar \ t4.\\ n ( Kramių nu Fath< >rs > 

Our I-ady of Fatima Friary 
8©0 3»th Ave.. KenosJui, W U 

Iškilmės 
Didžiojo Atidarymo 

Su radio ir tele 
garsenybėmis 

DOVANOS NUOTAKAI 
• Sužadėtuvių žiedai, 
• Sutuoktuvių žiedai. 

Pirmaująs ir plačiai žinomas 
visame kraite 

Deimantai — [.vairūs laikrodžiai 
Ir laikrodėliai — Sidabro gami
niai — Plunksnakočiai — Dovanos 
'•eram patarnavimui ateikite pas 
nMis. Mūsų 35-eriu metų patyri

mas yra jums garantiją. 
Laikrodžių, dailiu laikrodėlių bei 

brangenybių taisymas 
įsteigta prieš 20 mėty 

NEW RITZ JEWELER 
Anksčiau 5 ^ metų su 

Pocius Jewelers 
Ritz Theatre Bldg. 

GU. 4-3637 
6H37 Roo***vrlt i;, i \\ VII 

Atdara pirmadieniais ir 
ketvirtadieniais vakare 

ATEINANČIA SAVAITE 
THE NORTHWEST 

MUSIC CENTER 
IX)V X O \ K A , Savin. 

6699 NortJitvest Highway at Oliphant 
Tel. ROdney 3-5025 

PLOKšTKLfcS (RECORDS) ir 
ALBUMAI 

visą dydžiu ir greičio 
• 

PATEFONAI 
(REOORDPLAYERS) 

įvairių rūšių ir modelių. 

VISU RtrSIU MUZIKOS 

INSTRUMENTAI 
GAIDOS (LAPAIS) 

Namams ar orkestrui. 

Walter's Paints Pataria "DUTCH B0Y" 
N E P R A L E I S K I T E M C S V S P A L V Ų K A R N A V A L O 

I*amatyktte kaip "IHitcli Boy'' gali nu
spalvinti jūsų namu vidų tr išorct Nuo 
N'uiplaiijamų vieno padengimo n u dažymo 
jnsu sienoms, i k i pagarsėjusių Dutch 
Boy" nanių dažu (šviesiai baltas ir Spal-
Mioti), m e s turime visokius dažus, ko-

Gražios Spalvos 
Jūsų Namams su 

"Dutch Boy" 
MMSYTMS Dažais "SJ^J^^JS^ H*toB*! 

WALTER'S PAINTS 
Tel. Blshop 1-5444 

VT{ 

2652 W. Cermak Road 

• . - • 

Rytoj gali būti 
PER VfiLU! 

Nio liisiiraniT 
Vieneriems metams $5.00 
Trims metams . . . $12.50 

Dėl smulkesnių informaci
jų skambinkite arba 

rašykite Mr. Hinz 

BOULEVARD 8-3300 

S. JL VflN DTK, Inc. 
5443 So. Halsted' Street 

NELENE CURTIS 
BAKONKSS ŠALTA8 F I S M L T I N I S SL ŠUKAVIMAS 

I>rauge su plaukų kirpimu, plovimu C 1 KQ 
bei sušukavimu Ą

w • ' w w 

Mes turime pilną, pasirinkimą iRevlon l\uMn»likn-. 

KAY'S BEAUTY SALOM 
5835 VV. Madfcon St. COlumbus 1-6929 

Atklaryta antradienį ir ketvirtadieni vakarais 
y? 

A . A . 

PETRAS BALTKOJUS 
GyWno 4712 VV. Racc St., Chicagoje. Mirt birž. 23 d. 1950, 1 vai. 

po piet, sulaukęs 77 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo iš Raseinių apskr. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime žmona Stanislava, po tėvais Žukauskaite. 
Sūnus Leo. Trys dukterys Anna (Californijoje); Catherine, žentas Dr. 
George Talbot; Lillian, žentas Louis Roos. Penkis anūkus. Brolio vaikai, 
Stella Mankus ir jos vyras Antanas; Viktoras Balkus ir jo žmona Dorothy; 
Anna Vesely ir jos vyras Louis; Jimmy Balkus ir jo žmona ir Charles Bal
kus ir jo žmona Mae ir jų šeimas. Svogeris Juozapas Žukauskas ir jo žmo
na Dora ir jų šeima. Dėde Juozapas Žukauskas ir jo žmona Mary ir jų 
šeima ir kitas gimines, draugus ir pažįstamus. 

Priklausė prie Sv. Antano Draug. ir Kareivių Draug. 

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, H10 S. 50th Ave. 
Cicero. Laidotuvės įvyks antradieni birž. 27 d. 

Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus atlydėtas į Sy. Antano parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Zmoiu, Sunūs, Dukterys, Žentai, Anūkai, Brolio Vaikai, 
S vogė ris, Dėdė ir jų šeimos. 

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. TOwnhall 3-2109. , 

Ar jus norėtumėte, kad 
I&VE2TUME JCSŲ 

Š I U K Š L E S ? 
Neapmokamam apskaičiavimui 

skambinkite 

BUTTERFIELD 8-6741 
A. & J. PRIVATE 
SCAVENGER CO. 
257 West e i s i Street 

. 

IŠPARDAVIMAS! 

A T N E Š K I T E 
Š I T £ 

S K K L B I M A I R 
S U T A U P Y K I T E 

10% 

• T E L E V I Z I J O S A P A R A T A I , 

• R A D I O A P A R A T A I , 

• Š A L D Y T U V A I ; 

• S K A L B I M O M A S I N O S , 

• G A Z I N f i S P L Y T O S ( R A N G Ė S ) , 

• \ V k l M A T I N I A I D U L K I Ų S I U R B L I A I , 

• E L E K T R I N I A I L A I K R O D Ž I A I , , 

• E L E K T R I N I A I V Ė S I N T U V A I ( F A N S ) , 

• V I R T U V E S I N D A I , 

• S T I K L I N I A I N D A I , 

• S T A L O I N D A I . 

BALDI APPUANCE CO. 
3224 N. Clark Street GKaoeland 7-1072 

Atidaryta pirmadieniais tr trečiadieniais ik » vai. vakaro. 

A . A . 

ADOMAS TAMOSZAITIS 
kuris mirė birželio 15 d., 1950 ir tapo palaidotas birželio 19 
dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutini 
patarnavimą ir palydėjo jį į tą neišvengiamą amžinybės 
vietą. , ' 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš mūsų 
tarpo, dėkojame mūsų dvasiškiems tėveliams kun. klebonui 
Prel. B. Urbai, kun. J. Prunskmi, kun. J. Griniui, kun. A. 
Kiškūnui, ir kun. J. Malin, kurie atlaike įspūdingas pamal
das už jo sielą. Dėkojame kun. J. Prunskiui už dalyvavimą 
kapinėse. Dėkojame Vargonininkams Gaubiui, Pociui, Stul
gai, Mandeikai, Simučiui ir Giedraičiui ui giedojimą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame gra-
boriui Mažeikai ir Evans, kurie savo geru ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį amiinastį, o mums paleng
vino perkesti nuliūdimą ir rūpesčius. Dėkojame grabnešiams 
ir visiems, kurie paguodė mus nuliūdimo valadoje ir paga
lios, dėkojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau, Adomai, lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

Nuliūdę: Pusbrolis Martinas Tamossaitis Ir kiti Gimines. 

Mes turime Saules Spindulius Mušu Džiovyklose. 
kai mūsų patalpose yra vėsu, kaip pavėsyje 

MES TURIME RIBOTĄ SKAIČIŲ MAŠINŲ..'. 
BET MCSŲ PATARNAVIMAS JUMS YRA NERIBOTAS 

Susitikite Jūsų Senus Draugus pas Laundry Mart 
Donna bus taiposgi čia. 

VAI*: kasdien nuo 8 vaL ryto iki 1 vai. v. fceStad. nuo 8 v.r. Iki 5 V.v. 
Atiduokite" JOsų ryšulį ryte — Ir utsiimkito jį vakare. 

H A R O L D K E L L E Y , Mgr. 
• 

LAUNDRY MART 
121 Sontti Blvd. Oak Park, ICt. Telef. Vlllage 8-0952 

M A I S T A S V E L T U I I R G E R A M U Z I K A B U S 

D I D Ž I A J A M E Mike Shoevi in's 
S H O E V U N I N N A T I D A R Y M E 

Ateikite viena* — ateikite visi 
Visiems pažadame malonų laiką! 

5001 West Roosevelt Road ,, 
TownhąĮl 3-©229 •^rr^ C I C E R O 

P A D Ė K A 

VINCENTA JANUSAS 
( G A I D A U S K A I T E ) • • 

Gyveno 4521 South jHonore Street 
Mirė birželio 23d., 1950, 5 vai. ryto, sulaukusi pusamž. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Tauragės apakr. Skaudvilės parap. 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 

Pasiliko dideliame nuliūdime du sunūs: Juozapas ir Jonas. 
Dvi dukterys: Ona Visockis, žentas Bernardas; Bernice Wil-
liams, žentas Clarence; keturi anūkai: Arlene ir James Wil-
liams; Walter Visockis ir Juozapas Visockis ir jo žmona 
Jean. Du broliai Petras Gaidauskas ir brolienė Veronika ir 
jų šeima Kazimieras Gaidauskas, brolienė Marijona ir jų 
šeima ir kiti giminėa, draugai ir pažįstami. Lietuvoje brolis 
Jonas ir sesuo Barbora ir kiti giminės. 

Kūnas pašarvotas John F. Eudeikio kopi., 4605 South 
Hermitage Avenue. 

Laidotuvės įvyks antrad., birž, 27d. Iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėta į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, Žentai, Anūkai, Broliai ir jų 
Šeimos. 

Laidotuvių direkt. John F. Eudeikis TeL YArds 7-1741 

ONA N O W A C K I 
(PANKAUSKATTfi) 

Gyveno 3020 S. Broad Street Tel. YArds 7-0681 
Mirė birželio 22d., 1950, 1 vai. ryte, sulaukusi pusamžio. 
Gimė Lietuvoje. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Leo. Trys dukterys: 

Mary Žukauskas, 'žentas Frank, Anna Nosek, žentas Edu-
ard, Josephine Stark, žentas Paul. Keturi sūnūs: John; An-
thony, George, marti Lorraine; ir Edward. Trys snūkai. Se
suo Emily Smolenski, švogeris Frank. Brolis Stanley Pan-
kauskis, švogerka Veronika, giminaičiai: Valuckių šeima; 
Urbų šeima. Ir giminės Rockforde, Illinois. 

Priklausė prie Šv. Onos Draugijos, Royal Neighbors of 
America N r. 7308 Camp. ir Gyvojo Rožančiaus. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans kopi. 3319 S. Lituanica. 
Laidotuvės Jvyks pirmad. birželio 26d. Iš kopi. 8:00 vai. 

ryto bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnūs, Anūkai, Sesuo, Brolis 
Ir visi kiti Giminės. 

Laidotuvių direkt. Mažeika-Evans. Tel. YArds 7-1138 
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X Į Marijonu kalnelius. 
Tėvų Marijonų ūkio gyven 
tojai, taip pa; TT. Marijonų 

TREMTYJE 
— Veroneckag EJuardas, 

jau penki metai sergąs džio
va ir užjūryje neturjs gimi
nių, džiaugias, kad tremty
je gyvuoja Lietuvos Raud. 

drauge au Katalikų Peiera" Į Kryžius, kuris jam teikia & v T . '• pašalpos, gi L. Raud. Kry-
cųa suruošė Lietuvos paver £ J J ^ J į , susilaukia iš 

Amerikos lietuvių per BA-

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VAISTVBISE 
— Brocktono T a r y b a 

antrajame pasauliniame ka
re Brocktono, Mass., lietu
viams. Minėjime dalyvavo 
miesto majoras ir karo ve
teranai. Minėjimas suruoš
tas pagal tremtinių inicia
tyvą ir planą. Jis sudarė lyg 

vykdavo Kaune prie Neži 
nomojo Kareivio paminklo 

— Lietuviu dramos teatro 

pnfmimu 
minios svečių bendradarbių 
piknike ateinanti sekmadie
nį ir pavaišinimui šviežiais 
ūk o produktais. Lamingie
ji galės daug ką ir namo 
parsivežti. Tad rytoj visi j 
TT. Marijonų ūkį pasilinks
minti bendradarbių piknike. 

X Cicerieeiai ruošias or
ganizuotai dalyvauti Tėvų 
Marijonų bendradarbių išva
žiavime sekmadienį, birželio 
25 d. Hinsdale, I1L Išvažia-
vCmą organizuoja bendradar 
bių 21-mas skyrius, kuris 
nusamdė ir busą neturin
tiems automobilių- Bušas 
išvažiuos nuo parapijos mo
kyklos 12:30 vai. popiet. Nu 
važiavimas į pikniką ir par
važiavimas kainuos $1. 

X Lorraine Barvitz (Ba-
revičiūte) birželio 25 d. su
situoks su J. Hovaniec. Šliū-
bas bu8 Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčioj per 12 v. 
mišias. Per šliūbą giedos 
jauna dainininke Irlene Vens 
kute. Jaunoji yra duktė ži
nomų Dievo Apvaizdos pa-
rapijonų, baigusi Šv. Kazi
miero akademiją ir užiman
ti atsakomingą darbą vie
noj įstaigoj. Jaunosios mo-
tf.na yra veikli parapijos 
veikloje. Vestuvių puota bus 
Evergreen Country Club pa
talpose. 

X I Joninį laužą — ge
gužinę, kuri įvyks Liberty 
Grove, Willow Springs, 111., birželio 15 d. įdėjo straips-
reikia persėsti į Bluebird n į apie lietuvių tautos liū-
busus šiose vietose: prie Ci- desio sukaktį birželio 14-15 
cero ir 22-ros gatvės, prie d. Straipsnyje aprašoma, 
Cicero ir Archer Avės. ir kaip žiauriai buvo lietuviai 
prie Cicero ir 63rd St. Smul
kesniu informacijų galima 
rasti ikelbime. kuris telpa 
"Draugo" kultūriniame prie 
de. 

PASIEKĖ 2,000-TOJO SMŪGIO 

gimo 10 metų sukaktuvių 
uJal' T V LLiTTSnTI minėjimą birželio 15 d. Mi-
bendradarbių skyrių Chica- • -,. ̂  , u d a r s namaldos už i L F 'a* T a i P š s l P i a m a s J18 t u _ 

goj veikėjai pilnai pasiruošę ^ ^ J ^ ^ ^ p ^ f s kilties atgauti prarastą 
^.r?™,™; net didžiausios ŽUVUS1US i r " i * 8 p r f P*^sveikatą ir viltį gyventi. 

minklo pastatyto žuvusiems _ J * ^ ^SSm ir Jur j 
gis Vaitkauskas iš Pary
žiaus motociklu atvyko Ro
mon, kaipo maldininkai. Ke
lionė buvo varginanti, bet 
maldininkiŠkas entuziazmas 
nugalėjo visas kliūtis. Buvo l r 4 , H t 8 V • apsistoję šv Kazimiero ko-atspindi iškilmių, kurios | , į i j o j

 j ę
p o k e l i ų d i e n ų v ė l 

tomis pačiomis priemonėmis 
grįžo atgal į Paryžių. 

— K. Masiulionis iš Gau-
aktorių būrelis Brooklyne d ž i o v i n i n k ų ^ t o r i 
N. Y dicteja Neseniai iš | 5

 fcad « v i e n i n t e l i s 
tremties atvyko Toska Dau J

 r a m s t i g į r a t e W e s ki_ 
baraitė ir Kazys Gandrimas. 
Brooklyniečiai tikisi, kad 
prisijungus prie seniau į čia 
atvykusių aktorių — Anta
no Škėmos, Kazio Vasiliaus
ko, Vitalio Žukausko, Adol
fo Meko ir kitų — galės 
susidaryti stipresnis teatro 
kolektyvas. 

— Penki lietuviai: 2 vyrai 
ir 3 moterys randasi tarp 
mokinių Brooklyn Opera 
VVorkshop dabartinėj pro
gramoj, kurioj eina pasiruo 
Šimas sekančių operų parti
jų: "La Traviata", "Cava-
leria Rusticana" ir 'Tagliac 
ci". Norima daugiau lietu
vių įtraukti į tą mokyklą. 
Reikalingų žinių suteikia P. 
Dulkė, 97-08—110 St. Rich-
mond Hill, N. Y. 

— Dr. A. Petraičio, gyv. 
Butte, Montana, pasidarba
vimu, "Montana Standard" 
laikraštis, išeinantis Butte, 

birkštėlė — Tamstos, užjū
rio lietuviai". Jis gauna pa
šalpos iš Liet. Raud. Kry
žiaus, aukų — maistu ir a-
valyne — siunčia BALF-as. 

RAUDONIEJI LIETUVOS SMAUGIKAI 
TIK MASKOLIAMS TEPASITIKI 

ST. DEVENLS 
Mūsų Korespondentas Europoje 

J<K* i/iMajjfio, ncw * oru t • • • « • žaidėjas, rung.yncsc- uu v kvemnuo 
komanda Clevelande pasiekė 2,000-tojo smūgio ir tapo "2,000 klubo" 

nariu, kuriam mažai beisbolo žaidėju tepriklauso. (Acme) 

X Ateinančią savaitę, bir-

vežami į tolimą Sibirą. 
— Šv. Jurgio Katalikų Ve 

teranų postas 1107 Shenan-
doah, Pa., suruošė atminimą 
kare žuvusių parapijos jau
nuolių, o po pamaldų per 

želio 25-liepos 1, metinėms pusryčius buvo pagerbtos tų 
rekolekcijoms Mundeleino kareivių motinos. 
seminarijoj bus išvykę se- Antanas Dūda iš Mil-
kantieji Chicagos lietuviai g 
kuiugai: A. Bendsiunu. S, n ų ^ ^UU** namų į-

rengimų dažymui purkštu
vą (paint sprayer), kuris 1 a 
bai pagreitina dažymo dar
bą. Už išradimą jis laimėjo 
$250.00 premiją. 

— Juozas Paulus lanko 
Portlando, Oregon valsty
bės, universitetą. Ruošiasi ad 
vokato profesijai. Universi
tete profesorium yra ir dr. 
V. Juodeika. 

Gaučias, B. Grinis, J. Gri-
nis, S. Jonelis, F. Lukošių?, 
J. Makaras, V. Mikolaitis, 
J. Stankevičius ir A. Valan
čius. 

X Šv. Kryžiaus parapijos 
metinis piknikas įvyksta ry
toj, birželio 25 d., Vytauto 
parke. Kleb. kun. A. Linkus 
tikisi šiame piknike pasima
tyti ne tik su visais parapi
jiečiais, bet ir su visais bu
vusiais, kurie dabar gyvena 
kitose lietuvių kolonijose. 

X George Smigen (Jurgis 
Smaidžiūnas), lietuvis kari
ninkas Amerikos kariuome
nėj, Trieste (Italijoj) poste, 
savo giminei br. Vladui (Ci-
bulskiui) atsiuntė sveikini
mus vardinių proga. Vladai 
ir Vladės vardines žada at
švęsti rytoj TT. Marijonų 
bendradarbių piknike. 

X Už nužudytus Rainiai 
miškelyje ir kitas bolševikų 
aukas pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioj Bridgeporte įvyks 
sekmadienį, birželio 25 d., 
10 vai. ryto. 

X Maynard King iš Mar-
ąuette Parko orkestras grieš 
Vytauto parke liepos 9 d., 
per Tėvų Marijonų Statybos 
Fondo ruošiamą išvažiavi
m e Jaunimas mėgsta ši 
orkestrą. 

D1D. BRITANIJOJ 
— J. Kalvis birželio 4 d. 

Mknchesteryje, Notre Da-
me seserų salėje, minint 14-
15 birželio lietuvių deporta
ciją į Sibirą, skaitė ilgą pa
skaitą. Skaudus įvykio minė 
j imas pritraukė minias lietu 
vių, salė buvo sausakimšai 
pilna. Dvi sesutės Gelažnin-
kaitės paskaitė poetų skau
džių prisiminimų žodžius. S. 
Gaidelio vadovaujamas cho
ras sugiedojo "Kritusiems 
kariams" ir "Maldą už Tė
vynę". Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. 

— Lietuvių Namų D. Bri
tanijoj vajus tęsiasi. Birže
lio 16 d. "Britanijos Lietu
vis" praneša, kad DBLS-gos 
Birminghamo skyrius pirko 
už 13 svarų akcijų. V. Mont 
vilas pirko už 4 svarus, J. 
Petronis ir F. Adomonis už 
3 svarus, O. Kairiūkštienė 
už 2 sv. ir daug lietuvių dar 
pirko akcijų po svarą. 

— S. Barkauskas ir V. 
Stonys, daug rūpesčių ir 
darbo padėjo organizuoda
mi Gloucesterio lietuviams 
lietuviško filmo demonstra
vimą. 

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
rv ••>?• 

Smulkus Išrūšiavimas Lietuvių Prancūzijoj 
ELTO& surinktomis žinio; Lietuvaičių moterų 401. 

mis, Prancūzijoj ir jos kolo-1 Lietuvių vyrų 423. 
nijose randasi lietuvių se-| žinomų lietuvių tarnauj. 
kančiai: j svetimšalių legijone 129. 

Senelių, ligonių ir invali- Maroke įsukūrusių lietu-
dų 42. 

Buvusių legijonierių 39. 

TROFIMOV — FAKTINAS bus. Jis prižiūri ir valdo Lie 
LIETUVOS VALDOVAS ,tuvos komunistų partiją, jis 

I tiesioginiai iš Maskvos gau-
Sovietų Sąjungos komunis • n a nurodymus, ką turi da

tų partijos centro komiteto r y t i Lįetuvos komunistų par 
įgaliotinis Lietuvos komu- j t i j a i r v a l d ž i a Sniečkus, Pa-
nistų partijai yra aukščiau- j l e c k i s i r (^dvila be jokių at 
šias ir galingiausias žmogus sįkaibėjimų vykdo iš jo gau-
Lietuvoje. Jis yra faktinas t u s nurodymus, tik jau vis-
Sovietų Sąjungos gubernato k ą d a r o g a v o v a r d u n e s 0-
rius Lietuvai, nors tokiu , f į c įa i i a i Trofimov jokio val-
vardu niekada nesivadina, ir d ž i o s p o s t o n e t u r i . 
faktinas Lietuvos valdovas, 
nors oficialiai jokių valdžios 
funkcijų neina ir žymimas 
tik kaip Lietuvos komunis
tų partijos centro komiteto 
sekretorius. Tokiu faktinuo-
ju Lietuvos valdovu ligi 
1948 metų Lietuvoje buvo 
Maskvos paskirtas ir atsiųs
tas rusas Ščerbakov. Jam 
mirus, nauju Lietuvos val
dovu Maskva paskyrė rusą 
Aleksandrą Trofimov, kiu
ris tas pareigas eina ir da
bar. 

Skelbiama, kad A. Trofi
mov gimęs 1903 metais kaž 
kur Rusijoj. Jo praeitis ne
žinoma ir paslaptinga. Iki 
antrosios okupacijos jis Lie 
tuvoje nėra buvęs. Žiaurūs 
veido bruožai rodo, kad Lie-

JO PADĖJĖJAS 
E. OZARSKI 

Artimiausiu Trofimov pa
dėjėju yra iš Rusijos atsiųs 
tas rmm Eduardas Ozars-
kis. Jis taip pat yra Lietu
vos komunistą partijos cent 
ro komiteto sekretorius, 
nors lietuviškai nemoka nė 
žodžio. Ozarski gimęs 1908 
metais. Gimimo vieta ne
žinoma. 

Dabar Ozarski karališkai 
įrengtame bute gyvena Vil
niuje ir planuoja Lietuvos 
naikinimą. 

D. ftUPIKOV 
Kitas A. Trofimov pava

duotojas yra Danielius Šu-
pikov, gimęs 1906 metais ir 
ligi antrosios sovietų okupa 

vių 28. 
Reikia skaityti, kad yra 

tuvos naikintojas Trofimov I ci jos Lietuvos nėra matęs. 

Žuvusių politinių kalinių j neįregistravusių 175. 
(vokiečių suimtų) 9. 

Pabėgėlių iš Lietuvos ir 
atvykusių į Prancūziją 327. 

Vokiečių deportuotų iš 
Lietuvos į Prancūziją 110. 

Iš viso nuo 1940 metų ligi 
1950.5.31 d. atvykusių 493. 

Buvusių karo belaisvių 

Emigravusių į Prancūzi
ją ligi 1940 metų 471. 

Vyrų vedusių svetimšales 
47. 

Lietuvaičių ištekėjusių už 
svetimšalių 45. 

Svetimšaliu moterų ište
kėjusių už lietuvių 51. 

Lietuvaičių, ištekėjusių už 
svetimšalių, vaikų 50. 

Lietuvių vaikų ligi 10 me 
tų 129. 

Lietuvių vaikų ligi 16 (t. 
y. nuo 10 metų) metų 51. 

Lietuvos piliečių, neįsire
gistravusių, reikia skaityti 
visoje Prancūzijoje apie 375. 

Nuo 1940 ligi 1950.5.31 d. 
mirusių 10. Be to, dvi sese
rys vienuolės mirė nuo bom
bardavimų,, penki nusinuo
dijo, du žuvo vokiečių depor 
tuoti, katastrofoje susisieki
mo žuvo vienas, rusų nužu
dytas — peiliu subadytas 
vienas 1944 metais — Kaz
lauskas, Versalyje. 

Kare žuvusių lietuvių 
Prancūzijoje 3. Žuvusių In
dokinijoje ir kitur lietuvių-
karių 11. 

Džiovininkų 4. 
Psichinių ligonių 3. 
Viso žinomų lietuvių Pran 

cūzijoje ir kolonijose 1,121. 
Viso nežinomų lietuvių ir 

Lietuvos piliečių 550. 

yra atlikęs daug ir baisių 
nusikaltimų. Paskyrimas . jo 
faktinuoju Lietuvos valdy
toju rodo, jog jis Maskvoje 
turi vardą ir yra patikimas. 
Jam suteikti plačiausi įga
liojimai naikinti ir rusinti 
lietuvių tautą. Trofimov 
jam pavestą uždavinį vykdo 
labai stropiai. 1948-1949 m. 
Lietuvoje jis įvykdė tris ma 
sines deportacijas. A. Tro
fimov pažįsta tik stambieji 
bolševikų šulai. Eiliniai žmo 
nes ir net eiliniai komunis
tai jo nėra matę, tik žino jo 
baisų vardą ir baisius dar-

Jis taipgi yra Lietuvos ko
munistų partijos centro ko
miteto sekretorius. Lietuvis 
kai nemoka nė žodžio. Praei 
tis nežinoma. 

Lietuvos komunistų parti
jos centro komitete yra dar 
keletas iš Maskvos atsiųstų 
rusų, kurie centro komitete 
prieš lietuvius sudaro dvie
jų trečdalių persvarą, nors 
ir lietuviškieji CK nariai 
yra visiškai nulietuvėję ir 
niekada rusams nesiprieši
na. Tačiau Maskva rusais ge 
riau pasitiki, nes jie geriau 
pažįsta generalinę liniją. 

— Sv. Vardo draugija lie
tuvių šv. Petro parapijoj 
So. Bostone, Mass., paauko
jo $1,000 įdėjimui bažnyčioj 
spalvoto lango. 

— Henr. Žemelio strapsnį 
apie sovietų okupaciją Lie
tuvoje vedamųjų puslapyje 
įsidėjo laikraštis "Roches-
ter Times-Union". 

— Juliaus Kazėno veda
mas vyrų kvartetas So. Bos 
tone dainavo latviams per 
jų radijo programą Quincy, 
Mass. 

— šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos pradžios mokyklą 
šiemet baigė 30 mokinių. 
Aukštesnę mokyklą (high 
school) Shenandoah, Pa., bai 
gė 65 studentai-tės. 

— Gražina Juodeikienė 
baigė pietinės Dakotos uni
versitetą Master of Art laip 
sniu. 

BELGIJOJ 
— Bėga Vokietijon. Iš 

Mons kareivinių išbėgo Vo
kietijon pas savo vyrus Rau 
bienė, Rukšenienė, B. Rau-
ba. Kareivinėj liko viena šei 
ma, 1 vieng. ir 3 išbėgusių 
vyrų žmonos, kurios neturi 
reikalingų pinigų kelionei.. 

Senieji Ir Naujieji Lietuviai D. Britanijoj 
D. Britanijoj esama apie vijauta dar yra ryški, tačiau 

10,000 dar ano karo metu at | su lietuviška dvasia nesuta-
keliavusių lietuvių. Vadina- \ pusi. Ji nėra sutapusi ir su, 
si, žymiai daugiau, kaip at-1 angliška dvasia. Jie yra tarp 
keliavusių prieš pusantrų | dangaus ir žemės, 
metų. Tačiau tarp seniau iri šituos žmones reikia gel-
atvykusių ir naujųjų yra di-1 bėti. Suartėjimas galimas, 
delis plyšys: pirmieji eina j būtinas ir reikalingas. Tuo 
sau, antrieji sau. Bendro ry 

CHIC4G0J IR APYLINKĖSE 
Ežere Rasta Įdomi Seniena j Pasiskolinto j Knygoj 

Gilinant VVilmette uostą1 V a i k a s **Ao * 1 0 0 

au žemėmis iškelta ir seno- i Dešimties metų vaikas pa 
viška patranka, kokias tu- įsiskolinęs iš Stewart vardo 
rėjo kopijos Kolumbo laivų: 
Santa Maria, Nina ir Pinta, 
atvestų į Pasaulinę Kolumbo 
Parodą 1893 metais. Santa 

mokyklos knygyno vieną 
knygą pradėjęs skaityti ra
do joj šimtdolerinę. Knygą 
ir pinigus vaikas grąžino mo 

Maria laivo kopija, jau vir- kyklos perdėtinei, kuri šu
tusi laužu, dar ir šiandien i sekė, kam priklauso tie pi

nigai. Vaikui siūlyta rady
bų, tačiau jis neprėmė. 

tebeguli Jackson parko prū
de. 

Kiti sako, kad kanuolė ga
li būti La Salle arba kitų 
ankstybųjų tyrinėtojų vie-

— Padaugėjo lietuvių su- š i o Jokio> a r b a l a b a i mažas. 
sirgimai. Paskutiniu laiku ^mių dauguma yra pasy-

' 

padaugėjo lietuvių susirgi
mai. Vegienė patalpinta psi-

vūs ir atitrūkę nuo lietuviš
kų reikalų. Tik maža jų da-

chiatrinėje ligoninėj, Sefle- l is prildauso Lietuvių S-gai, 
ris ir Gumbelevičius pagul-1 ° d a r mažesnė skaito hetu-
dyti ligoninėj. Kiti sergą gy
dosi namie. 

•• 

BELGIJOJ 
— VLIK-o kvietimu, Bei 

gijos lietuviai gražiai pami-

višką spaudą. 
Jaunoji karta mažai tekal 

ba lietuviškai. Jų tautinė sa-

turi rūpintis organizacijos ir j t o s k u r d a b a r s t o v i Chica-
pavieniai asmenys. Ameri- g a ' 
kos lietuvių spaudos vajus 
šiuo reikalu yra davęs tei
giamų rezultatų. D. Britani
joj tuo reikalu nieko nepa
daryta, arba padaryta labai 
mažai.. 

Bandykim tiesti ranką vie 
ni kitiems. —K. 

Sulaikė Iškėlimą 
Schw. Gmuendo lietuvių 

nėjo siaubingas deportaci- stovyklos gyventojus visą 

Sudraus Vandens Teršėjus 
Illinois Sanitary Water 

Board paskelbė imsiąs žygių 
sudrausti miestelius ir juose 
veikiančias prekybas, kurie 
teršia upelius, įtekančius į 
Michigan ežerą. Ypatingai 

I7 HiiVfiitf Miienfhfno ^ s skundi* s a u n a ***** 
l£" M , M < M ' f , m m ,M '• ' ,dėl Thorn vardo upelio, jte-

jas Lietuvoje. Kai kuriose 
vietose minėjimas buvo su
ruoštas bendrai su latviais 
ir estais. 
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ARGENTINOJ 
— Stasys Žukauskas, 33 

metų, kilęs iš Raseinių ap
skrities, grįždamas iš darbo 
Buenos Aires gatvėje buvo 
automobilio suvažinėtas. Li
goninėj pasikamatęs 10 die 
nų mirė, palikdamas seną 
motiną. , jJĖš&d 

laiką jaudino stovyklos lik
vidavimo pavojus. Padarius 
energingus žygius IRO ir ka 
rinės valdžios įstaigose, taip 
pat tremtiniams vieningai 
atsisakius keltis 1 perdaug 
jau blogas patalpas, iškėli
mas atidėtas iki birželio 
mėn. 27 dienos. 

— Prof. Bagdonas, žino
mas lietuvių visuomenės vei 
kėjas ir varpininkas, sulau-

Buv. BALF-o įgaliotinė 
Vokietijai Iz. Rovaitė tebe
gyvena Muenchene ir tar
nauja vietos NCWC įstaigo
je. Čia dirbdama ji dažnai 
padeda ir muencheniškiams 
lietuviams. Netrukus betgi 
žada baigti savo tarnybą ir 
galutinai išvykti su savo vy 
ru į JAV-bes. 

— Antanina Grigaityte 
Gautinge buvo tris kartus 
operuota. Per BALF-ą ji 
yra gavusi maisto ir drabu
žių, už ką nuoširdžiai dėko kęs seno amžiaus, tebegyve 

na Sch. Gmuendo stovykloj, ja Amerikos lietuviams. įniktai 924 atrasti. 

kančio į Mažąją Calumet u-
pę, o ši baigias ežeru. 

Liepos Mėnesį Registruos 
Dviračius 

Liepos mėnesį Chicagoj 
prasidės dviračių registraci
ja, kuri bus vykdoma polici
jos stotyse ir kai kuriose 
dviračių krautuvėse. Kiek
vienas dviratis turės nume
rį, kaip ir automobilis. Tuo 
būdu norima apsaugoti juos 
nuo pavogimo. Pernai buvo 
pavogta 2,134 dviračiai ir 

Universitetas Sulaužys 
Tradiciją 

Northwestern universite
tas niekuomet nėra turėjęs 
vakarinių kursų pilnos pro
gramos. Universiteto rekto
rius skelbia, kad ateinantį 
rudenį pirmą sykį vakari
niai kursai eis pilna mokslo 
programa. Registracija va
kariniams kursams prasidės 
rugsėjo 14 d. 

K of C Sv. Valanda 
Kolumbo Vyčių Chicagos 

skyriaus šv. Valanda bus 
rytoj šv. Vardo katedroj 8 
vai. ryto. Mišiose dalyvaus 
J. E. kardinolas S. Stritch 
ir pasakys pamokslą. 

Kent College of Law moks 
lo baigimo aktas bus atei
nantį pirmadienį, Civic Ope
ra rūmuose. 

Presbyterian ligoninė pa
skelbė, kad vienas jos pa
cientų, prašęs neskelbti var
do, paaukojo $250,000 ligo
nines praplėtimui. 
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