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ŠEŠTADIENI KORĖJOJE PRASIDĖJO KARAS 
Tarp Rusijos Ir JAV Turi Būti Europa 

VYT. ARŪNAS 
"DRAUGO" Korespondentas Paryžiuje 

Šį kartą Europos likimo lošimo kauliukai buvo išmesti 
ant žalio konferencijos stalo, prie kurio susėdo šešių valsty
bių atstovai. Europai išmušė pirmoji susivienijimo valan
da. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Paryžiuje Quaid'Orsayrū-j g o k i a i s v a r d a i g b u v o n o r i m a 
mų Laikrodžio salone .kuria-j a d i n t i E u r 0 pą: Jungtines 
me jau ne kartą teko buvoti, ! E u r o p 0 8 Valstybės, Europos 
buvo didžiausia spūstis. Veik ; F e d e r a c i j a f Paneuropa... Bet 
visi akredituotieji korespon- v į s o s g i d § j o s n m u i . 

SULAIKYTAS STUDENTŲ LAIVAS 

dentai, vietos dienraščių po
litiniai redaktoriai, fotogra
fai, kino operatoriai ir radio 
reporteriai spaudėsi alkūnė
mis salone. Nelengvas tai bu
vo jiems darbas, nes šj kar
tą mate visai kitus, negu 
įprasta matyti tarptautinėse 
konferencijose veidus. Dau
gumos pirmą kartą matytus. 
Tik apie vieną Schumaną ma 
tesi seniai pažįstami veidai: 
Monnet, Parodi, Alphand... 
Tačiau konferencijos susido
mėjimo centru buvo ne Schu-
manas, kuris atidarė posėdį 
ir pasakė įžanginę kalbą, iš
dėstydamas savo planą, bet 
vokiečių delegacija, kuri pir
mą kartą po karo viešai da

lo burbului ir, gal būt, tik vie 
no Briando planas 1929 me
tais 2enevoje buvo sukėlęs 
rimtesnį susidomėjimą vy
riausybių tarpe. Jis buvo dis
kutuojamas įvairiose komisi
jose, primarginta daug popie
riaus ir išlieta šampano. 

Tačiau tada, kaip ir šian
dien, anglai pakišo koją. 
Briandas tada pasakė: 

— Sunku bus įgyvendinti, į 
nes anglai viską skandina! 

Tada anglai attsisakė pa-* 
remti Briando planą, lygiai 
kaip ir šiandien, dėl panašios 
priežasties, kad Europos eko
nominis lygis algų ir kainų 
atžvilgiu esąs žemesnis už An 

M*c Arthur Atmetė j " $ a | | _ j s KaraS 
Sovietų Protestus 

A zijoje Jau Karštas 
Trečio Pasaulinio Karo Pradžia? TOKIO, birž. 25. *- Sovie- j 

tų kariška misija Japonijoje1 

įteikė gen. MacArthurui rei
kalavimą atšaukti savo įsaky TOKIO, birž. 25. — "Šaltasis karas'* Azijoje ir Pacift-
mą Japonijos vyriausybei pa- ke jau pasidarė karštas, nes formaliai paskelbtas karas už-
šalinti iš viešosios veiklos ko virė šeštadienį Korėjoje. 

M a c i ^ h S S a ^ s a t u ' S o v i e t U R u 8 i j ° 8 **»*!* s t a b d y U k a r 0 V e i k 8 m U 8 i r 
MacArtnur acsisaice visai tą š i a u r i n § B K o r e j 0 8 komunisti-, tarpininkauti karo likvidavi-
dokumentą svarstyti, nes J U M - v y r i a U 8 y b ė paskelbė karaime bet tuo tarpu joa balso 
pilnas iškreiptų faktų ir ne 
teisingų bei įžeidžiančių iš
vedžiojimų. 

Amerikos globojamai pietų Į niekas neklauso. 
Korėjos vyriausybei ir abi 
Korėjas skirianti siena pasi-

Kartu komunistų partijos i darė karo laukas, šiauriečiai 
laikraštis skelbia, kad "reak- j užpuolė pietiečius didelėmis 
domenai" planuoja nužudyti i jėgomis ir visais moderniš-
gen. MacArtnur ir kitus žy- kais ginklais. 
mius asmenis, kad galėtų tą 

Apie 800 studentų bei studenčių jau buvo paairuo*e išplaukti 
į Europą studijinei kelionei, kai J. V. pakrančių apsaugos da
liniai užėmė laivą ir iš pagrindų patikrino, ar jis tinka kelionei 

vandenynu. Studentai turėjo laukti. (Acme) 

Socialistai Nuvertė Prancūzų Valdžią 

kaltę priskirti komunistams 
ir ta proga visai sunaikinti 
komunistų partiją. 

T*W~.^** -™~t 

lyvauja tarptautinėje konfe 
rencijoje Paryžiuje. Į ją bu- ghjos... 
vo žiūrima kaip į atkeliavu-| Bet šiandien 
sią iŠ ano pasaulio! 

is žingsnis 

Pirmasis posėdis užtruko 
lygiai 14 minučių; paskui vi
si perėjo į kitą kambarį tęsti 
kalbų prie šampano ir pyra-

mes tikime 
tvirtai, kad Europa susivie
nys dėl trijų priežaačių: 

1. ji šiandien visai kitaip 
supranta susivienijimą negu 
1929 metais ir šiandien jai 
gresia pavojus; 

2. šis pavojus yra didesnis 
gaičių. žurnalistams ten du- u ž 1 9 3 9 m e tU i r J»s Y™ i š ° -
rys irgi buvo atviros. Ka- l n m s J 
dangi lauke buvo karšta, o 
salėj tvanku, tai šaltas šam
panas greitai "atrišo" liežu
vį... 

Konferencija tikrumoj pra 
sidėjo tik kitą dieną visai ki-. 
tuose rūmuose, šį kartą jau 
prie uždarų durų, kad pran
cūzų, vokiečių, belgų, olandų, 
liuksemburgiečių ir italų eks 
pertai galėtų ramiai dirbti ne 
kieno nekliudomi. 

Darbas yra didelis, tat gal
vojama, jog "šešių" konfe
rencija užtruks mažiausiai ke 
turias, o galbūt, net ir šešias 
savaites. Bet yra įspūdis, ko 
kitose konferencijose nesi
jausdavo, kad šį kartą atsto
vai yra pasiryžę išsivaduoti 
iš teoretiškų diskusijų ir kaip 
galima g r e i čiau 
praktiškų rezultatų. 

Susijungti, ArbatMirti! 

3. susivienijimą remia Ame 
rika ir jos svoris viską nu
lems. 
Tarp Amerikos Ir Rusijos 
Turi Būti Stipri Europa 

Kada 1929 metais Brian
das iškėlė projektą suvienyti 
Europą, tada negrėsė dar ka
ro pavojus. Bet šiandien jau 
niekas neabejoja, kad taika 
kabo ant plono plauko. 

PARIS, birž. 
25. — Prancū
zijos socialis
tų partija vėl 
nuvertė vyriau 
sybę, pabalsuo 
dama prieš ją 
artu su komu 

nistais ir gen. 
de Gaulle šali
ninkais. Ginčo 

i i° b įjik.tas "" 
•v a ldininkams 

algų pakėlimas. Min. pirmi
ninkas G. Bidault manė, kad 
socialistų reikalavimai yra 

Prancūzijos vyriausybės 
krizė įvyko nepaprastai ne
patogiu laiku. Pačiame Pary
žiuje vyksta dvi svarbios kon 
ferencitjos: šešių Europos 
valstybių delegacijos svars
to anglies ir plieno pramonės 
sujungimo klausimą, o pati 
prancūzų vyriausybė veda 
ekonomines ir politines dery
bas su Indokinija. 

Gi šeštadienį prasidėjęs 
Azijoje karas reikalauja di
delio budrumo, šio įvykio su 
jaudinti prancūzų socialistai 
pareiškė, kad visi ginčai turi 

perdideli ir biudžetas jų ne- Į būti padėti į šalį ir vyriausy 
gali pakelti. į be tuoj sudaryta. 

Schumanas labai geru lai
ku sugalvojo paskelbti savo 
planą Europai pradėti vieny
tis, nes šiandien Europos tau
tos jau supranta, kad nega
lima toliau gyventi kaip anks 
čiau, garbinant savo nacio
nalizmą ir apsitveriant aukš
tom tvorom. Šiandien kiti lai-

Žmonės, palygindami an
trojo karo griuvėsius su pir
muoju ir žinodami kokie slap 
ti ginklai galės būti panaudo
ti trečiajame kare, gerai įsi
vaizduoja kokia katastrofa 
galės ištikti visą žmoniją. 

1939 metais idėja suvienyti 
Europą buvo sunkiai reali-

pasiekti zuojama, nes karo pavojus 
buvo pačios Europos širdyje, 
Romos — Berlyno ašy. Šį kar 
tą pavojus yra išorinis, nes 
Sovietų Rusiją negalima lai
kyti Europos valstybe, nors 
ji ir yra pavergusi jos rytų 
pusę. 

Pagaliau, jei 1929 metais 
anglų pasipriešinimas nelei
do realizuotis Briando pro
jektui, šiandien to jie negalės 
sukliudyti. Tada Anglija bu

kai ir nebėra ko būti Europai v o s t i P r i i r turėjo didelę įta-
susiskaldžiusiai į dideles ar | k $ Ženevoje, šiandien daly-
mažas valstybes, kurios tik k a i stovi visai kitaip ir galin-
leidžia rusenti neapykantos giausia valstybe yra laikoma 
ugniai, duoda progos iškilti Amerika, kuri, jei nesiintere-
visokiems totalitariniams re- s a v o Europa tarp pirmųjų 
žimams. Jei norima pakelti dv*ejų karų, šiandien supra-
gyventojų gerbūvį, jei nori- to, kad toliau ji negali nesi 

Michigan Ežere 
Nukrito Lėktuvas 
Su 58 Keleiviais 

CHICAGO, birž. 25.—Ame
rikos civilinę aviaciją ištiko 
viena didžiausių katastrofų 
— iš New Yorko j Minnea-
polį, Minn. skrendąs didžiulis 
transportinis lėktuvas su 55 
keleiviais ir 3 įgulos nariais 
įkrito audros metu į Michi
gan ežerą. Iki šiol nepasisekė 
nustatyti jo katastrofos vie
tos, bet manoma, kad jis įkri
to kur nors netoli Milwaukee. 
Bet nuleisti į ežero dugną na
riai lėktuvo toje vietoje nera
do. Ieškojimas vyksta toliau. 
Paskutinė didelė keleivinio 
lėktuvo katastrofa įvyko An
glijoje 1949 m., kada žuvo 80 
keleivių. 

Motina Stebėjo 
Savo Vaiko Garbę 

VATIKANAS, birž. 25. — 
Dalyvaujant pusei milijono 
tikinčiųjų, Pijus XII šešta 
dienį pakėlė į altorių garbę 
1902 m. nužudytą 11 metų 
mergaitę Mariją Goretti, kuri 
mirė nuo 14 peilio dūrio žaiz
dų besigindama nuo pasikė
sintojo, mėginusio pažeisti 
jos nekaltybę. 

Pirmą kartą Bažnyčios is
torijoje kanonizacijos iškil
mėse dalyvavo * šventuoju, 
skelbiamo motina. Senutė 
Goretti turi 86 metus ir da
lyvavo iškilmėse su savo 2 
sūnumis ir 2 dukterimis. 

Popiežius Pijus XII krei
pėsi į pasaulio vaikus ir tė
vus, ragindamas išlaikyti 
skaisčias jaunas širdis. 

Dean Acheson 
jos ženklais. 

Š i a u riečių 
k a r i u omenė 
siekianti 50,-
000 vyrų, ku
riuos r e m ia 
skaitlinga ar
tilerija, tankai 
ir lėktuvai. Vi
si tie ginklai 
n e a bejotinai 
yra rusiškos 
kilmės, tik pa
žymėti Korė-

Siena buvusi peržengta 11 
vietų, o rytiniame krante iš 
Japonijos jūros pusės buvo 

Pietų Korė
joje esą apie 
2,000 Ameri
kos p i 1 iečių, 
kurių t a r p e 
500 karo misi
jos narių, ku
rie treniravo 
k a r i uomenę. 
Amerikos ka
riuomenės Ko-

YobertSchumu rėjoje n ė r a . 
Visiems esą įsakyta apleisti 
Korėją. 

Pietų Korėjos vyriausybė 
esą kreipusis įi gen. MacAr-
thurą Japonijoje kariškos pa
galbos užpuolikui atremti, 
bet oficialiai Amerikos vy
riausybė dar tuo reikalu ne
pasisakė, nes tariasi su kito
mis draugiškomis vyriausy
bėmis ir laukia Saugumo Ta 
rybos posėdžio rezultatų. 

padaryti išsikėlimai iš jūros j Spaudos agentūrų praneši 
ir atrodo, kad svarbieji mies- m a į 8 Korėjos vyriausybes ka 

# Pramonės ir prekybos 
įmonėse gegužes mėn. dirbo 
43,200,000 asmenų — di- te jų skundus. Jie buvo kalti-

• Čekai, neseniai nuteisti 
mirties bausme, bus pakarti, 
nes apeliacinis teismas atme 

džiausiąs skaičius 1950. me
tams. 

• Japonu generolas Ta 
kurna Nishimura, kuris ka
ro metu Malajuose įsakė 
nužudyti 110 australų ir 35 
indros karo belaisvius, nu
teistas pakarti. 

• 

• Ar Aliaska ir Havvaii 
taps valstybės, priklausys 
nuo šios dienos balsavimo se
nato vidaus reikalų komisi
joje. 

narni su Prancūzijos, Angli 
jos ir Amerikos diplomatais 
ruošę sukilimą prieš komu
nistinį režimą. 

• Portugalijoje susekta 
slapta organizacija ministe-
riui pirmininkui nužudyti ir 
revoliucijai sukelti. 

• Italijos tekstilės darbi
ninkai Milane po 24 vai. strei 
ko be jokių incidentų sugrįžo 
į darbą. Streikavo apie 500,-
000 darbininkų, reikalaudami 
atlyginimų pakėlimo. 

JosK-f Stalin 

ma daryti pažangą kultūro
je, reikia visiems susilieti į 
vieną šeimą. 
Europa Susivienys Dėl Trijų 

Priežasčių 

interesuoti ir nori, kad tarp 
Rusijos ir jos būtų stipri Eu
ropa. 

Jei Anglija pirmąją dieną 
konferencijoje ir nedalyvavo, 
tai dar neprarandama vilties, 

Ne pirmą kartą kyla idėja jog ji vėliau prisidės. Jei ne, 
suvienyti Europą. Visokių tai Europa bus sukurta be 
planų jau buvo iškelta ir vi- jos. 

Jau Taikomas 
Naujas DP Įstatymas 
NEW YORK, birž. 25. — 

Pagal naujai pakeistą DP įsi
leidimo įstatymą, kiekvienas 
gaunąs leidimą imigruoti į 
Ameriką DP turi pasirašyti 
pareiškimą, kad jis nėra ko
munistas. Šeštadienį atėjęs į 
New Yorką laivas atvežė to
kius DP, kurie tokio pareiški 
mo išvažiuodami iŠ Vokieti
jos dar nebuvo pasirašę, bet 
jį turėjo pasirašyti uoste 
prieš išleidžiant juos ant 
kranto. Del šios priežasties 
laipinimas iš laivo buvo kur} 
laiką sustabdytas. 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Vakar prasidėjęs iešmininkų streikas jau sustabdė 

daug traukinių tarp Chicagos ir Pacif iko. Trys geležinkelių 
linijos jau visai sustabdė traukinių judėjimą, o kitos dvi 
dar mėgina' šį tą daryti, tačiau vilties maža be iešmininkų 
išsiversti. 

— Automobilių darbininkų unija atšaukė šiai dienai nu
matytą streiką prieš Briggs Manuf acturing Co., gaminančią 
automobilių dalis. Paskutinę minutę buvo susitarta dėl nau
jų darbo sąlygų. 

— Izraelio vyriausybė nutarė nenusavinti vokiečių tur
tų Palestinoje, nes nenori pakenkti savo reikalavimui, kad 
Vokietija apmokėtų už savo laiku Hitlerio vyriausybes nu
savintą Vokietijos žydų turtą. 

— Rumunijos kompartija skubiai valo savo eiles — 
beveik vienu laiku pašalintas penktadalis narių, viso 192,-
000. Generalsekretorius skelbia, kad valymas nebaigtas. 

— Rytų Vokietijos vyriausybė susirišo draugiškumo ir 
savitarpinės pagalbos sutartimi su Vengrija. Paskutinį mė
nesį toki paktai sudaryti su Čekoslovakija ir Lenkija. Tai 
yra rytų Vokietijos skubus įjungimas į sovietų bloko kariš
ką sistemą ir karui kilus ji bus įvelta į jį Sovietų Rusijos 
pusėje. 

— Foster Dulles, valstybės departamento specialus pa
tarėjas, kuris pereitą savaitę lankėsi Korėjoje ir Japonijoje 
ir buvo jau pakeliui į Ameriką, sugrįžo atgal pas gen. Mac 
Arthur Korėjos karui prasidėjus. 

tai ten užimti. 
Paskutinėmis radio žinio

mis užpuolikų tankai esą jau 
25 mylios nuo pietų Korėjos 
sostinės Seulo, kuri jau bu
vusi bombarduota ir padeg
tos prie aerodromo sukrau
tos gazolino ir tepalų atsar
gos. Manoma, kad buvęs pa
liestas ir vienas aerodrome 
buvęs Amerikos lėktuvas. 

Kitos nepa
tvirtintos ži
nios skelbia, j 
kad rytiniame 
krante paskan 
dintas sovietų 
laivas, rėmęs 
invaziją iš jū
ros. 

P a r y ž i us, 
L o ndonas ir 
VVashingtonas 
paleido į darbą 

visą diplomatinę mašiną. Vi
si atsakingi asmens posė
džiauja dieną ir naktį ir visų 
akys krypsta į Washingtoną, 
nes Amerikos saugumas yra 
tiesioginiai paliestas ir Ame
rika ekonomiškai ir kariškai | k a ™ v e i k s m u s ' . . , . 

Kiti pusiau oficialus šalti
niai skelbia, kad Amerika 

Ernest Bevin 

riuomenė turinti amunicijos 
tik 10 dienų. 

Visi vienas 
kito klausia ar 
ši valanda jau 
yra toji, ku
rios laukė Ru
sija m pasau
liniam karui 
pradėti. Daug 
davinių y r a 
teigti, kad toji 
v a 1anda jau 
yra a t ė jusi. 
Tikro atsaky

mo ilgai laukti nereikės, nes 
visi turės aiškiai apsispręsti, 
jei nenorės susilaukti dides
nių staigmenų. 

Ekstra prierašas. — Ati
duodant laikraštį į spaudą 
buvo aišku, kad Sovietų Ru
sija atsisakė dalyvauti Sau
gumo Tarybos posėdy, su
šauktame vakar po pietų. Ki
ti Tarybos nariai greičiausiai 
priims rezoliuciją, skelbian
čią šiaurės Korėjos vyrinau-
sybę agresoriumi ir reika
laujančią tuojau sustabdyti 

vy-globoja pietų Korėjos 
riausybę. 

UN Saugumo Taryba ren
kasi posėdžiauti, bet greičiau 
šiai Sovietų Rusija nedaly
vaus. UN Korėjos komisijai 

jau siunčia karišką pagalbą 
pietų Korėjos vyriausybei iš 
gen. MacArthuro žinioje esan 
čių sandėlių. Amerikos pilie
čių vaikai ir moterys šiau

duotas įsakymas stengtis su- dien išvežami iš Korėjos. 

Laukiama Anglu 
Atvykimo Paryžiaus 

Konferencijon 
LONDON, birž. 25. — Še

šių valstybių pasitarimai Pa
ryžiuje dėl Europos anglies ir 
plieno pramonės vieningo ad
ministravimo vykstą sėkmin 
gai. Jau esą įnešta į pirmą 
prancūzų pasiūlymą daug 
naudingų pataisų ir apie pir
mos savaitės darbus praneš
ta Anglijos vyriausybei. 

• U. S. atstovu Atlanto 
Pakto Tarybai paskirtas 
New Yorko advokatas Spof-
ford. 

• Chicagoje gyventojų yra 
3,631,835, kaip rodo paskuti
nis gyventojų surašymas. 
Per 10 metų priaugo 235, 627 
asmens. 

KALENIKĮRIUS 
Birželio 26 d.: šv. šv. Jo

nas ir Povilas, kankiniai. Se
novės: Jaunius ir Viltautė. 

Birželio 27 d.: šv. Vladislo
vas. Senovės: Gediminas ir 
Norgaila. 

ORAS 
Dalinai debesuota, šilta, 

drėgna; galimas audros pobū 
džio lietus. 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:30. 

• 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, AGO, cunsoii Pirmadienis, birž. 26, 1950 

PAS j g j g g DARBO ŽMONES 

PREKES PAKRAUNA Į TRAUKINIUS 
— 

Jau bus devyneri metai, i vežti namo, negalėjau išsi-
kai Klemensas Bičkus dirba tiesti. Atėjęs daktaras iš-
prie prekių pakrovimo į trau | masažavo, išlygino, ir vėl 
kinio vagonus. Turi sukilno- greit atsitaisiau. Prie mūsų 
ti visokiausius pakus. Kiti!darbą reikia labai saugotis, 
nedideli ir lengvi, kaip vas- i kad ne — greit gausi. 

KALTINAMASIS IR KALTINTOJAS 

tų siuntiniai, o kiti — ave-
ria kartais po 10,000 ir dau
giau svarų, kaip visokios 

— Kaip atlyginimas? 
— Gauname valandai po 

dolerį 40 centų, o jei kada j 
siunčiamos mašinos. Cia jau j tenka atlikti tikrintojo dar- j 
reikalingi specialūs prietai-1 bas, kaip šeštadieniais, kai 
sai kranai įkelti tokias sun- reikia išžiūrėti, ar visi pa 
kybes. 

_ Ar dirbate lauke? 
— Po stogu, bet sienų nė

ra, o kartais tenka krauti 
ir atvirame ore. Jei smar
kiai lyja — nedirbame, bet 
jei mažas lietus, darbo ne

kietai sudėti, atžymėti ko 
trūksta, tada darbas atsa-
kominge3nis ir moka po do
lerį €0 centų. Pirma tiek ne
mokėjo, bet darbo unija iš
siderėjo. Turime gerą darbo 
uniją. Į streikus nesiskubi-

pertraukiame. b u b o daug. K ?*' P"! ?2?!*£Ž 
Chicaga — vidurio punktas. vo streiko, bet ji vis derasi, 
Prekės, iš rytų gabenamos; **™} . i r , ****** *>akeltl 

į Kaliforniją, į Washingto- atlyginimą. 
, * v * • uui i u 2ičku butas Verdvus. Mano valstybę, tun būti cia . *"* ^J T .. ^ , ._ .„ . perkrautos į naujas gelike- tosi sudėta -Catfcihc Digest 

Uo linijas. Dirbame % aš- * ™* S e r a * * * * • » ™-« 
tuonias valandas, o kai dar-! d z i a S a * 
bo daug — tai ir ilgiau J Klemenso žmona, Adele, 
Man tenka dirbti pavaka- turi ypatingą darbą: įstai-
riais ir naktimis. g°Je» k u r i suinteresuotoms 

— Kaip patinka nakties firmoms ir asmenims patik-
darbas? |rina,. suieško, ar laikraščiai 

— Pripratau ir gerai, Iš įdėjo jų čm*m ĄriMmiM, 
mano vieno algos sunku bū
tų išgyventi. Tai dirba ir 
žmona. Ji dirba iš ryto ir 
grįžta po pirmos dieną, o 

Vargas mums, jei mes miego
sime tada, kai visa žmonija bus 
pasiruošusi, sąmoningai ar ne
sąmoningai, mus priimti. 

—Lombardi, S. J. 
• 

Tautieti, nepamiršk savo bro
lių tremtyje. Jie laukia tavo pa
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk 
nors kuklią auką: United LA-
chuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc. 105 Grand SL, Brook 
lyn 11, N. Y. 

DR. VAITUSH, Opt. 

John S. Service (kaireie), kuris kaltinamas paslapčių išdavimu 
bolševikų šnipams, išeina po apklausinėjamo kartu su savo 

kaltintoju sen. Joseph R. McCarthy. (Acme) 

(LIETUVIS) 
Mano SO metų praktikavimas 

yra jums garantija 
Palengvina akių {tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą aklų. karsti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akintus. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, speciaiė aryda kreipiama ) 
mokyklos vaikus. 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South Ashland Avenue 
YArds 7-1373 

V A L : nuo 10:80 ryto iki 7:80 vak. 
šeštad. Iki 6 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

SAUGI IR 
PELNINGA 
VIETA 
Taupymui 

Valdžia Apdraudžia 
Taupymo Sąskaitas 

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

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

i JOJ. M. Moztrit, Stcrtfory 

3236 So. Halsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118 

i? 

ar taip įdėjo, kaip buvo rei
kalauta, pasiunčia iškarpas 
tu skelbimų. Darbas nėra 
sunkus, bet ir atlyginimas 

aš'pradedu "nuo antros. *Tai nėra didelis — po 75 centras 
šiokiomis dienomis susitin 
kame tik trumpam. Ji pa
reina, o aš išeinu. Tik sek
madieniais galime dieną kar 
tu praleisti. Turiu vieną pa
lengvinimą, kad darban drau 
gas paveža. Aš jam per sa
vaitę moku pusantro dole
rio gazolinui. Patogiau man 
— vis nereikia lauke gatvė 
kario laukti. 

— Kai visokius daiktus 
kilnojate, ar nepasitaiko ne
laimių? 

Klemensas atraite koją, 
parode nubrazduotą blauz
dikaulį ir toliau pasakojo: 

— O vieną sykį kojos 
nykštį taip sutraiškiau, kad 
negalėjau apsiauti. Prieš 
septynetą metų teko sun
kiai kelti, tai kažkas pasi
darė, kad turėjo vežte par-

į valandą. 
Adele irgi atsiduso, kad 

visa šeima tik sekmadieniais 
draugėje laiką gali praleisti, 
o Klemensas atsiliepė: 

— Gal gi tas ir gerai — 
mums nėra kada bartis. 

— P. Runskis 

SKAITYKITE "DRAUGĄ " ? 

GERI AI 81 A KIRKTI 
NAMAMS UALD18 

— H — 
LUSTUVIŲ BENDROVES 

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

1AI/TYTUVAL TELEVIZIJOS A-
PARATAL SKALBIAMOS MA 
MNOS, BALfhU, MATRACAI, 
«TTJTMA1, RADIO APARATAI, 
n M L A l . LOVOS I i 
BALDAL 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Ifeldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

Išmokėjimo Sąlygos 

8224 & HALSTED 8T. 
• IW. Vlctory t-4226 

4183 A R C H E R A V E . 
CHICAOO. ILL. 

Tel. LAlayette M171 
mmmtm *ai. «**« 

Iš stoties WGES-1490 , KJL 
>• Lietuviškas radlo 
p r o p r a m u 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
NOW. . .GENUINE 

PHILCO 
Advanced Desian. 

TIKTAI 

$229.50 
ATSKAITYMAS 

ieną šaldytuvą. 

PHILCO 

arthrttia, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampą, kosėjimą su 
Šiomis slaptomts formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos i kartą. Sudėtis 
grynu iolių, duagelis Ju JT* re
tos ir braigios . 

X-G ŽOLIV ARBATA No. »— 
( f 1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritLs bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-G iOLIŲ ARBATA No. l 7 — 
( f 1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

RTANIS Analgesls SALVE— 
( S i.oo) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
Stanis — "S ln 1" kojų gydymas. 
Vėsina u* palengvina "sekundte-
mis" pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas. 

Kai nuo skaudančių kojų jau
čiatės senas tai stanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokti.!! 

Didelis, pusės svaro gabalas, 
tiktai u i 15c. siunta apmokėta 
Speciali pasiūla, 3 gabalai u i *2.00 
Ateikite arba atsiųskite ' money 
order". Gaunama geresniose ap
t irtose Ir Wiebokit krautuvėse. 

• 

Z. -G. STANIS 
C0MPANY 

2822 ARCHER AVE. 
CH1CAGO 8, ILL. 

Dept. D. 

PaskaloA ant Plrmujq Morgičia 
Ui temą Nuoftioitį, 

MenesiaJai* AtmokSjimaJ* 

MUTUAL FEDERAL 5AVINGS 
and Loan Association 
and S u p e n i m i by the U. 8. Government 

! ^ 

2202 VVest Cormak Road 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pw» 

Chicago 8, Illinois 
TEL.—Vlrginla 7-7747 

A 

TAIP... čia yra tikras patobu
linto išplanavimo, liuksusinės 
kokybes 7.2 kub. pd. Phileo 
šaldytuvas už nuostabiai žemą 
kainą! Tik pažiūrėkite į aukš
čiausią kokybę moderniškų įtai
symų — 

TIKRA ZERO ZONOS 
FREEZER'IO SPINTELE 

ištiso — pločio; visiškai uždara. 
Vilaiko dargi ir Ice Gream kietai 
sušaldyta. Talpina 28 sv. maisto 

ĮŠTISO^PLOČIO iSKUBUS 
ŠALDYTOJ AS 

Sutalpina mėsas — greitai atšaldo 
gėrimus, desertus ir salotas. 

ti 

DU0SNUS ATSKAITYMAS 
už fOsąi sint 

IŠTISO PLONIO CRISPER 
STALČIUS 

Stiklu uždengtas. UBafko raišius, 
daržoves ir ia l iumynus šviežiais, 
trapiais ir skaniais drėgname šal
tyje. 

PILNAI LENTYNOS 
SLTVARKOMOS 

Patvarkykite jas taip, kad tiktų 
tusų maistui bet kokio didumo ar 
formos. 

Furoiture « 
Appliances 

1800-02 WEST 47th STREET, 
f Corner VVood St. 
LAfayette 3-7771-2 

^ „ CASH OR CREDIT f1 

Open Mondays and Thundayt 
Irom % A..M., to »_P. M. 

^•^jjjgjj 
t*™** "F JI 

•C 
.^^x '--JH 
^ ^ į į ž 

1 M flH 
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Walter Klath 
Proprittor.i 

Užsisakykite <4Draugęv 

PLATINKITE "DRAUGAI 

Tei.: Ofiso OLil-S652, rez. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

6046 \V. Cermak Rd., Cicero, IU. 
VAL. 2—5 ir 6--8, šeštad. 2--4 p.P. 

TeL: Ofiso WA.8-30«o, Rez.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Reaid.: 10838 So. Wabash Ave. 
Tel.: Ofiso YA.7-5557 Rex.R£.7-40«6 

DR. FRANK C. KWINN 
(KV1EČLNSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečlad. ir šeštad. vak. 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rez. MLS-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

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

Umerg. Tel. KEdzie 3-2808 

DR. EMILY ¥. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
TeL LAfayette 3-3310 

V A L : pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šeSt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Dlinois 

Tel. Siunniit 1580 
VAL.: pirm. antr ir ketv. 3—5 v . v . 
trečiad., penkt , ir šeštad. 3—8 v. v. 

DR. P. ATKOdUNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: Antrad. Ketvirtad. ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—6. 7—9 vak. 

3147 S. Halsted St, Chicago 
V A L : Pirmad. Treč ir Šešt 3—8 p.p. 
Tel.: Ofiso PR. 0-3838, rez. VI. 7-2431 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

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

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

DR. WALTER J. KIRSTU* 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 West 50th Street 

VAL.: 2 — i popiet. 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso YA.7-1160, rez. DA*t-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest. 35th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos s a t v . ) 

V A L : 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir šeštad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Rez. S247 S. E.MLRALD AVE. 

Tel.: Ofiso PR.6-6440 Rez. HE.4-S150 

DR. F. C. WINSKUIIAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 pop.; 6 iki 8 rak. 
ir Trečiad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso GR.6-1321 Rez. HE.4-5533 

Dr. Edward I . MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

5452 South Kedzie Ave. 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Treč. — pagal susitarimą. 

Ofiso telefonas Vlrginla 7-1884 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: Kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. tik susitarus. 

TeL: Ofiso. GIR.6-4020, rez. H U t - l M O 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAI&Afi) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir Šeštad. pagal sutartį. 

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

VAL. Nuo 2 — 4 i r < — 8 ; trečiad., šeš
tad. Ir Sekmad. tik pagal sutartį. 

TeL: OfisoYA.7-4787, re*. P R 6 - l t 3 0 
Jei neatsilieps viršminėtl telefonai 

saukite: MIduay 3-0001 

Tel.: Ofiso CA.6-0857, rez. PRjt -aa6t 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Hateted Street 
Rezid. aeoo S. ArtesAan Ave. 

V A L : 11 v. ryto iki 3 p.p.; 6—9 v. vak. 
Tel.: Ofiso VI.7-«5SS, rez. R £ . 7 - T M t 

• R . BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVest Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet, ir 7—8 v. vak. 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytas 

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Reakteacija 3341 W. M T H PLACE 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputi I rytus nuo Californa 

Tel. VArds 7-7772 

t. I. E. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. ParneM 
Tel.: PLUtnan 5-8a77 

VALANDOS: pagal susitarimą 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKI V SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: Pirmad., Antrad. Kevirtad., 
Penktad. 9:30—12; 1:80—8 v . v . 
Trečiad. uidaryta, šeštad. 9:30 Iki 

12; 1:80 iki 5 vai. vak. 
CAnaJ 6-0523. Ptatt Bldg. 

^ 

Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 

INSURED 

TAIP SMARRIAI AI'GA TURTU IR TAUFYTOJAIS? Todėl, kad pas mus kiek-
vieno taupytojo Indėliai yra pelnai apdrausti Iki $6,000 by an agency of the United 
States Government . . . Todėl, kad pas mus valdyba ir direktoriai darbščiai ir ga
biai veda hisnt ir išmoka aukšta dividendą savo t a u p y t o j a m s . . . Todėl, k a d vpfcw 
mus patnrnavlnias yra mnndssrus Ir telsinfras. Per 10.49 metus pas rnnt pradėjo 
naujos taupymo accounts virš 1,300 ypatų, o turtas per ta laika PMUujo viri 
1.000.000 doleriu. Dabar mūsų turtas siekia arti 5,000.000 dolerių. 

Mes kviečiame kaip vietinius, taip Ir tolimesnius lietuvius: padėkite savo pini
gus šioj tvirtai apdraustoj finansinėj į s t a i g o j . . . Pas mus galite taupyti ir per 
laaskus. (Klauski te ) . 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6384 SO VVESTEEN AVE. TeL — GRovebill 8-7575 4. PAKEL, Presideat. 

Tel.: Ofiso HE.4-&849, rez. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Western Ave. 
VAL.: Trečiad. Ir Šeštad. pagal su

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

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

35 metu patyrimą* 
TeL YArds 7-1820 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas Ir Akiniu Dirbtuvė 
S401 So. Halsted Street 

Kampas 34th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo € iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. Šeštad. 10—4 p.p. 

Ar Jūsų i Gerai Dirba? 
lustai prašalina t i orgaatsmo ragitls Ir 
ga Šlapumą. Jei Jie netvaakoje, auodinca 
lieka kūne Ir Jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinta, jei nakčl t dainai turtt keltis. Jei s a l v a 
svaigsta^ nugara skauda, Jaučiau nuovarat Jai jaau 
Daakial patina, vartok tt 
MEDIRALIftRV J&OLJT; ARBATĄ 8APHTAS NO. 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu MŪSŲ medikallškų io l lų 
arbata yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų pa

tyrimų. Rašykite ir pinigus prisiųskite, 

8ANTT AS HERBS 
11)86 MUmokee Ave. Chicago SS, DL 

. ^m* i • I I rmm ^ f S B 
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D R A U G A S 
TJHE UTHAUNIAN DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley A\e . Chicago 8, III. Tel. Vlrginia 7-6640; 7-6641 
Entered as Second-Clasa Matter March SI, 1916 at Chicagro, Illinois 

Under the Act of March S, 1879 

Member of theOathollc Press Ass'n 
Publlshed dally, «»xe<»pt Sundays. 

by t h© 
Lithuanlan Cathollc Press Soclety. 

Subscrlption Rates: ' 
|7 .00 per yvar outsld*' of Chicago; 
$8.00 per year in Chicago & Cicero; 
$7.00 p*r year In Canada. 
Foreiifn $10.00 per year. 

Prenumerata: 
Chicago i Ir ClceroJ 
Kitur JAV ir Kanadoje 
U ž s i e n y j e 

Metams % met. 
$8.00 $4.5o 
$7.00 $4.00 

$10.00 $5.50 

3 mėli. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 m£n 
$0.90 
$0.80 
$1.1)0 

Gelbstint Kitiems, Gelbslime Ir Save 
Gen. George Marshallas, buvęs U. S. generalinio šta

bo viršininkas karo metu ir po karo valstybes sekre
torius, neseniai paskelbė savo įsitikinimą, kad, jei So
vietų Rusijos ir jos satelitų armijos kuomet nors pa
grobtų visą Europos kontinentą, Jungtines Valstybes 
virstų militarine stovykla. Tai "stovyklai" apginkluoti 
ir visu kuo aprūpinti, kraštas turėtų išleisti trisdešimt 
bilijonų dolerių metams. 

Šį argumentą gen. Marshallas panaudojo, norėda
mas paremti prez. Trumano prašymą U. S. Kongresui 
skirti $1,222,500,000 Vakarų Europos valstybėms (pa
sirašiusioms Šiaurės Atlanto Saugumo paktą) apgink
luoti. Vadinas, jei esame įsitikinę, kad Europą gelbėti 
nuo komunizmo, reiškia tą patį, ką ir patiems gelbėtis, 
turime pripažinti, kad sulaikyti rusus bolševikus nuo 
visos Europos užėmimo, yra nepalyginti pigiau. 

Prez. Trumanas keliose savo kalbose yra aiškiai pa
brėžęs reikalą gelbėti laisvėj tebesančias tautas, nes 
joms gresia komunizmo ir raudonosios armijos pavo
jai. Anot jo, Amerikos ekonomine ir militarine para
ma Vakarų Europai yra nepaprastai svarbus reikalas. 

Kai Amerika gelbsti laisvėj tebesančias tautas, kai 
ji stovi už pavergtųjų išlaisvinimą, tuo pačiu ji sustip
rina ir savo saugumą. 

Ko Laukė Kremlius? 
» 

m 

Kremlius ligšiol vis dar laukęs dideles ekonomines 
depresijos Jungtinėse Valstybėse. Savo spaudoj ir per 
radiją nuolat tvirtinęs, kad Amerika ekonominiu po
žvilgiu greit susmuks ir tada suirs jos planai Europai 
atstatyti ir apginkluoti. Bet, kaip pranešama, tomis 
viltimis vis mažiau begyvenama. Kremlius aiškiai ma
to, kad Amenka ekonominiai stiprėja, bet ne silpnėja. 

Angliakasiu Būklė Ir Ateitis 

Skelbimų kainos prisiunčiamos g a n w praSymą 

Ne Meo, Bet Stalinas Valdo Kinij? 
KAIP VYKSTA "NAUJAI DEMOKRATIJAI' 

Kinijos komunistų vadas Mao Tse-tung 1940 m. pa
rašė ir išleido knygą ''Naujoji Demokratija". Joj bu
vo smulkmeniai išdėstytas planas Markso santvarkai 
pritaikyti pokarinei Kinijai. 

Toj knygoj Mao drąsia; teigė, kad Kinija bus pu
siau nepriklausoma valstybė, nors ir su Sovietų Rusija 
surišta, tačiau palaikys ryšius su vakarų pasauliu. 

Mao pabrtžė ir tą, kad kinų bendruomenė bus per
tvarkyta komunistiniais pagrindais, bet tai vyks at
sargiu ir neskubiu tempu. Kapitalizmas iškart nebū
siąs pasmaugtas. Jis turėsiąs padėti paruošti kelius 
kraštą visai sukomunistinti. 

Bet, gaunamomis žiniomis, Kinijos gyvenimas eina 
kita kryptimi. Ne visi Mao Tse-tung knygoj daryti 
pranašavimai pildosi. Kraštas, tiesa, yra komunistinio 
režimo rankose, tačiau tos rankos gali judėti tiktai 
su Kremliaus žinia. To ir patsai Mao, matyt, nesitikėjo. # 

Kinijos komunislų vadas dabar mato, kad tokia Man-
džiūrija, to krašto industrinis centras, yra surištas ne 
tiek su pačia Kinija, kiek su Sibiru, kur išgabenamos 
veik visos to krašto gerybės. Verslininkų klasė skubiai 
likviduojama. Kinija visai yra izoliuojama nuo Vakarų, 
su kuriais Mao tikėjosi palaikyti bent prekybos ryšius. 

PRAREGI, BET PERVELAI 
Ir, aišku, kad dabartinio Kinijos gyvenimo kryptį 

nustato ne Mao Ibe-tung, bet Kremliuje sėdįs " caras" 
Stalinas. 

Reikia žinoti, kad Mandžiūrija yra Kinijos Ruhr 
kraštas. Nuo jo daug pareina Kinijos atstatymas. Bet 
Mandžiiūrijos turtai ne jai tarnaus, bet Sovietų Rusijos 
agresijai. Jais bus tepami bolševikų militarinės ma
šinos ratai. Ta mašina rusai bolševikai, be abejojimo, 
planuoja pulti Japoniją, o po jog gal ir Jungtines A-
merikos Valstybes. 

Ta pačiia proga galima priminti, kad Stalino politi
kos dėka, Kinijos prekyba jau yra susmukdyta. Mies
tai niekuomet dar nėra buvę taip skurdžioj būklėj, 
kaip dabar. Tą mato ir pasai .vyriausias kinų komu
nistų vadas Mao. Aišku, kad jis nėra patenkintas. Ta
čiau politikai, ligšiol vis dar tikėjęsi, kad Mao gali 
pasidaryti Kinijoj tuo, kuo Tito yra Jugoslavijoj, ne
daug tokių vilčių beturi. Tas viltis išblaškė Kremliaus 
pasiskubinimas ir sugebėjimas visą Kinijos gyvenimą 
pasigrobti į savo kontrolę, iš kurios ištrūkti kinai tuo 
tarpu neturi jokių galimumų. 

Siautėjusieji streikai anglies kasyklose visame kraš
te kėlė, nerimo ir pasipiktinimo darbininkų unijos va
dais, pirmoj eilėj John L. Lewis'u, kurie dažnai be 
ypatingo reikalo vargina angliakasius. 

Bet šiandien jau laikas kelti klausimas apie pačią 
anglies gamybą ir esminiai apie angliakasių likimą. Ko
dėl — į klausimą atsakys kelios stat.s:ikos žinios. 

1945 m. rudenį minkštosios anglies kasyklose dirbo 
435,000 darbininkų. Šiųi metų pavasarį — kovo mėn. 
tas skaičius jau buvo nukritęs iki 396,000. Darbininkų 
Statistikos Biuras, padaręs gana išsamią apžvalgą, pri
eina išvados, kad ir tas darbininkų skaičius, kuris'da-
bar kasa minkštąjį anglį, yra per didelis. Kiekvienam 
angliakasiui, dirbant tik 200 dienų per metus, būtų 
iškasta daugiau kai 550 milijonų tonų minkštosios an
glies į metus. Tai būių 25 procentai daugiau, negu 
kraltas jos sunaudojo 1949 metais. Tuo būdu darbinin
kų būklė angliakasyklose nėra taip jau šviesi. Reikia 
neužmiršti ir to fakto, kad vis daugiau ir daugiau nau
dojamas kurui gazas (dujos) ir aliejus. 

Prieš kiek laiko buvo paskelbta žinių, kad jau yri 
išrasta ir tokia mašina, kuri kas trys minutės ilkas 
toną anglies. Ir tai mašinai operuoti tereikėsią dviejų 
ar trijų mekanikų.. Ką tai reiškia, nesunku yra įsivaiz
duoti, nes vienas darbininkas į dieną iškasa ta rp šešių 
ir septynių anglies tonų. Taigi, tekniškieji išradimai 
tūkstančius darbininkų gali išstumti iš darbo. 

Artš jant šiai masinio nedarbo "sociologinei katas
t ro fa i " angliakasių tarpe, reikia rimtai susirūpinti jų 
būkle. Reikia planuoti, bent dalį angliakasių/ į kitas 
pramones perkelti. 

Čekoslovakijos Būkle Ir Santykiai Su Ja 
Dana Adams Schmidt parašė eilę straipsnių apie da

bartinę Čekoslovakiją, kuriuos skaitėme "The New 
York Times" dienraštyje. Atpasakojęs skaudžią to kraš
to žmonių dabartinę būklę, p. Schmidt sako, kad, ne
paisant komunistų siautėjimo, didelė Čekoslovakijos gy
ventojų dauguma savo širdimis ir siela yra susirišusi 
su Vakarų pasauliu. Jie negali užmiršti, kad jų kul
tūra, jų religija ir ekonomika buvo surišta su Vakarų 
Europos tradicijomis. 

Rašytojas Schmidt savo paskutiniame straipsnyje 
sta.o klausimą, ką daryti su Čekoslovakija? 

Jis pats bando ir atsakyti. Anot jo, pirmiausiai lei-
kia nutraukti prekybiniai ryšiai su komunistine Čeko
slovakija. Toks žygis labiausiai ją įskaudintų. Tiesa, 
tai paliestų ir nekaltus žmones, kaip ir patį komunis
tinį režimą, bet kitos labiau efektingesnės priemonės 
iš tos padėties išeiti bent tuo tarpu nėra. 

Jis mini ir tai, kad Jungtines Valstybės turi susi
tarti su Didžiąja Britanija ir Prancūzija, uždaryti Če-
koslovakijos-Bavarijos sieną ir skelbti ekonominį boi
kotą. 

Šitoksai žygis ir kitiems satelitams primintų, kaip 
daug jie nustoja, kai yra visai atkertami nuo Vakarų. 

Ir ne tik ekonominius bet diplomatinius ir kitus ry
šius reikia nutraukti su bolševikų kontroliuojamais 
kraštais ir su pačia Sovietų Rusija. 

f 

Politikos Reikalai New Yo 
Žinomas kolumnistas George Sokolsky pripažįsta, kad 

Thomas Dewey asmeny New Yorko valstybė turėjusi 
labai gerą gubernatorių. Buvę, tiesa, juo nepasitenki
nusių politikierių. Bet Dewey, būdamas gabiu admi
nistratorium ir besirūpindamas valstybės gerove, ne
turėjęs laiko smulkiems politikos reikalams. Net ir ne 
jo partijos žmonės pripažįsta, kad Dewey buvęs geras 
gubernatorius. Bet, nepaisant partijos ir draugų ska
tinimų, Dewey atsisakė kandidatuoti trečiam terminui. 
Nieks neabejoja, kad jr vėl būtų išrinktas. 

Rašytojas Sokolsky, kalbėdamas apie demokratų par
tijos kandidatus, kurių esą daug, sako, kad Jim Farley, 
senam ir plačiai žinomam politikui, užtektųi tik vieną, 
žodį pasakyti — "sutinku" ir būtų išrinktas New Yor
ko gubernatorium. Respublikonai, netekę Dewey, turė
sią "daugiau ir sunkiau negu dirbti", kad išlaikytų 
valstybę savo rankose. 

Fordas Ir Tobin 
Per pagarsėjusią Katalikų Radijo Valandą liepos ir 

rugpiūčio mėn. kalbės žymūs katalikai pasauliečiai. 
Henry Ford II, automobilių' pramones magnatas, kal
bės liepos 30 d. Jisai kalbės apie pramonės reikalus. 
Maunice Tobin, darbo sekretorius, kalbės liepos 23 d. 
apie darbininkus. Nėra abejonės, kad, kaip čia sumi
nėtųjų, taip ir kitų pasauliečių katalikų veikėjų kal
bos bus įdomias ir aktualios. 

Katalikų Radijo Valanda šiemet miiui 20 metų su
kaktį. Ji girdima sekmadieniais 5 valandą vakare. 

T A R K A I N I U K A I 
NOLEčIŲ VIDIKAS 

Susijaudino vargšas rau-
donfašistas Prūseika, kad 
žmones labiau myli gorilą, 
negu Staliną! Dėl to jisai 
"Vilnies" Nr. 140 p rmoje 
skiltyje pirmame puslapyje 
rašo šitaip: 

"Chicagoje, Lincolno Zoo 
parke, susirgo gorila, kerė
pliška, didelė bezdž:one. 

"Per dvi dienas gorilą ap
lankė daugiau kaip 130,000 
žmonių. Kiek daug simpati
jos susirgusiam padarui. 

4'Kad žmonės iaip mylėtų 
savo artimus, savo brolius 
nelaimėje, kaip jie myli go
rilą!" 

Vai tu vargše, vargše Va
bale, Prūseika! Bene tu, to
varišč, pavydi gorilai?.. 

• * • 
Ar bene razumo netekai, 

tovarišč Prūseika, kad tu iš
drįsai pavadinti gorilą "pa
daru", "kerėpla"... Ar tai 
tu jau užsimiršai, kad "ta-
tuška" Stalinas ir "matuš-
ka" gorila yra labai gimi
ningi ? Juk Stalino-Lenino 
"mokslas" mokina, kad Sta
linas yra "tėvas ir moky
tojas" visų bolševikų, o go
rila yra "motina" visų rau
donų bezbožhinkų... Kas tau 
pasidarė, Prūseika, — juk 
trezvas būdamas tu neišdrįs 
tum išniekinti savo "matuš-
kos" gorilos, kas yra lygu 
išniekinimui "tatuškos" Sta-| 
lino. 

Atsargiai, tovarišč, cino 
neteksi... 

* • • 
Nesidyvik, maskolberni 

Prūseika, kad tarp sviesto 
yra visokio sviesto... yra ge
ro sviesto, yra suilč'ijusio, 
pasitaiko net susmirdusio. 

Tarpe svieto yra ir viso
kio svieto — protingų, pus
kvailių ir* "šumavotų" rau
donųjų. 

Protingieji tikit kad žmo- Ik 
gus gema iš žmogaus, o ne 
iš monkės. Puskvailiai gal
voja, kad gorilos yra labai 
panašios į juos, užtai ir ro
do daug simpatijos susirgu
siai gorilai. Bet "šumavoti" 
raudonieji gatavi tau vei
dan tvoti, jei paniekinsi jų 
stalinską įr gorilską "obra-
zovaniję"... 

Juk bolševikai tiki, kad iš 
Stalino išsivystė stalinska-
leninska "linija", o iš gori
los išsivystė bolševikų veis
lė, inimant ir jų "tatušką" 
Staliną. 

- J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

* 

Iš anksto buvo susi tarta su milicijos viršininku, kad jis 
su visais milicijos pareigūnais ir stribais gyvi pasiduos ne
sipriešindami. Rusų gi buvo vos dvidešimt. Partizanai tuo 
tarpu turėjo apie aštuoniasdešimt vyrų su septyniolika kul
kosvaidžių. Paimtinas objektas buvo Šilavoto buvusi mūrine 
mokykla, kurioje dabar buvo įsitaisiusios NKGB pajėgos. 
Šiam mūrui paimti reikėjo stipresnių ginklų negu kulkosvai
dis ar automatas. Dešinys antrojo Briedžio dalinio skyriaus 
skyrininkas buvo pasirūpinęs pora vokiškų panzerfaustų. 
Namams padegti jie turėjo kelis bakus benzino. 

Viesulo ir Kareivio skyriai įsakymą įvykdė sklandžiai 
— be jokių susidūrimų. Vidurnaktį jau buvo užėmę kapus 
ir iš pasirinktų pozicijų godžiomis akimis sekė nuo šalčio be
trypiančius "tvir tovės" sargybinius. Švintant pradėjo puo
limą pagrindines jėgos. Užvirus miestelyje kautynėms, pa
skirai gyvenę milicininkai, stribai ir enkagiebistai subėgo i 
mūrinį namą. Visas miestelis atsidūrė partizanų rankose, 
išskiritant tik mūrinį pastatą. 

Kulkosvaidžių spiaudomos serijos sutrupino stogo čer
pes, padegdamos stogo gegnes, grebėstus ir pastogėje esan
tį laužą. Raudonieji pro langus gynėsi kulkosvaidžiais, au
tomatais ir granatomis. Pastogėje gaisrą jiems pavyko gana 
greitai likviduoti. Partizanai stipria ugnimi nuvijo bolševi
kus nuo langų ir priartėjo prie namo sviesti į jį Dešinio pa
rengtus panzerfaustus. Tačiau, bolševikų laimei, nei vienas 
nesprogo. Bandė arčiau prinešti benzino bakus, bet bolše
vikai juos peršovė — ir greit jie liko tušti . Abi priemonės, 
kuriomis buvo tikėtasi duoti pagrindiniai smūgiai tvirtovei, 
nedavė jokių vaisių. Puolančiųjų nuotaika krito, nes kulko
svaidžiai mūro neįkando tik vietomis išgraužė skylių. Bol
ševikų nuostoliai žmonėmis buvo labai nežymūs. Dėl to nei 
milicija nei stribai nepasidavė. Po keturių valandų apgula
mųjų kautynių par t izanams teko pasi traukti , nes nebeliko 
vilčių bolševikų tvirtovę paimti, o be to, kiekvienu momentu 
po šitokio t r iukšmo galėjo atskubėti kaimyninių valsčių 
NKGB įgulos. Po šių nepavykusių kaut;"nių abu partizanų 
daliniai pasitraukė savais keliais. 

(Bus daugiau) 

VIENINTELĖ LIETUVIŠKA IŠTAIGA SO. SIDfiJE, 
kuri patarnauja visokių rūšių apdratidose 

Mes atstovaujame atsakontfngas apd ratidos kompanijas, todėl kiek
vienas niŪHiį klijciitas visados yra apsaugotas, jeigu kam {vyksta 

kokia nelaime. 
FIRE—LIABILITY COMPENSATION 
AUTOMOBILE HOUSEHOLD 
DRAM SHOP ACCIDENTS 

bpldjypupaųce^gciffi 

6322 South \V< >(. rn Avenue Tel. PRospect 6-5162 
Agentiira yra CHAS. P. KAI. Priežiūroj.. 

tf 
S£E 

L I N K S M I A U 
P^LITJNIAME MITINGE 
Viename mitinge politikas jau 

buvo baigęs savo k;ilbą, kai stai
ga kažkas iš minios metė' kopū
sto galvą ant scenos. 

Greilai susiorientavęs politikas 
pakele ta kopūsto galvą aukštyn 
i r susirinkusiems sušuko: 

— Žiūrėkite, vienas mūsų jw> 
litinis priešas neteko galvos. 

i 

"DABAR-
STASYS LITWINAS SAKO: 

TAI GERIAUSIAS LAIKAS 
PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 

NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plyto-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Durų — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelfo — Geležiniu Namams Reikmenų— 
Hard įvare — IMeisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies lnsuliaeijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — WaJlboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

Šeštad, — 8 vai. iki 3 vai. popiet 

3g 

3S 

TAUPO LAIKRODĮ 
Išėjo du škotai pasivaikščioti. 

*o valandėles ir klausia: 
— Gali pasakyti, kiek laiko? 
— Ką, ėia, kaip žydas laimes, 

klausi: gi pats turi laikrodį, — 
atrėžė kitas, piktai žvelgdamas j 
esantj ant jo rankos laikrodi. 

— Turiu tai turiu, bet neno-
•\n be laiko sudėvėti. 

(V 
TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 
.If Sį ĮDĖLIAI YRA APDRAUSTI 

iki #5,000.00 
P e r F e d e r a l S a v i n g s a n d L o a n I n s u r a n c e Corporat ion 

^ 

Škotui Skauda D ant i , 
Pasaulis juokiasi, gal ir per

dėtai, dėl škotų šykštumo. Vie
nas iš jų turėjęs pašėlusiai skau
dant] dantį. Draugas perspėjo: 

— Tai dabar... Kodėl gi neini 
pas dentistą? 

—<- Ar aš kvailas dabar eiti? 
Juk mano paties sūnus už trejų, 
metų baigs dantisto mokslą?! 

• 

^ I N G S 

INSURED 

rfc 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 

C R A N E SAV1NGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVICZ, Pres. and Mgr. 
2555 W 47th SI., Chicago 32, III. Tel. LAf. 3-1083 
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P A R D A V I M U I 

Haddorf, Baby Grand 
PIANO, Mahogany in 

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

Call: — Rlverside 7-3984 
ACCORDIAN VVHITE MOTHKR o f 
PEARL. Scandelli niake. Full slze 

\vhite. Sacrificing for S 175.00 or 
make offer. Call: — 

PAlisade 3-8431 

8 - GRAVE lot in Mt. Auburn Mrmo-
rial Park, 41$t and Oak Park, nr. bcau. 

Rosc Arbor. Call PRo. 6-3333. 

Cigarų Dirbimui Įrankiai 
Pardavimui. Xen»oknut4 Išmokysiu. 

TAIP PAT 
Pardavimui nedidele SPAUSTUVE. 
Prieinama kaina. daug vėliausios 
mados raidžiu. Presas t a i f. Saukite 

HEmlock 4-4440 

BUSINESS SEAVIC-ES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radioa. Televisiona, 
Refrigerators, VVashing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

VVe also have a few uaed refrt 
gerators, waahers and vacuum 
cleaners prlced aa lcw aa $15.— 
Come in to the top house fot 
values and «ee for youraelf. 
MES PAIMSIME SENĄ JŪSŲ 

PREKE IŠKEITIMUI 

A. C. Novok dc Sons 
3428 Weet 68rd St. 

Tel. REpubttc 7-2650 

CHICAGO 29- HJL 

CLASSIFIED & HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
• MD B A U G O" • 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
ADVERTISINO DEPARTMENT 

"Dranga*" Agency 
23 E. Jackaon Blvd. 

YV Ebster 9-S196 

H E L P WANTED — MOTEKYS 

• • u n a n n * ^ J O R I P I R K T I 
For Sale. OAK. HLLL CEME TKKY, ' mm _ „ T - ^ m m , , - , 

8 praves; will ,*fvide. f h o i c e 
location. Inqu4re at <_e«ietery Office 
for directions or call: 

SI pertor 7-5919 

MT. AUBURN 
M EM ORI AL PARK 

HOMEWOOD SECTION 
4 • grave lot. 

Mušt sell, Reasonable 
By owner. 

Phone MAywood 7484 

ARLLNGTON CEMETERY 
(KAFCT1S) 

U kapu .sklypas (irai ima atskirai) 
Priverstas parduoti ir sa/vininko 

įkainuotas už prieinamą, kainą 
Telefonas: — 

SPaulding 2-2458 
l PRICiHT PIANO 

Irt eacellent condition. Ivory finish; 
beautiful tone. Sacrificing for $126. 

or best offer. Call: 
RRiargate 4-5782 

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

CRavvford 7-0767 

HELP WAXTED VYRAI 

E X P E R I E N C E D 

COLD MEAT MAN 
* A S S T 2ND S H E F 

GOOD SALARY 
Private Club. 

10 N. Dearborn St. 
Sce MH. VVAGNER after 11 A.M. 

m 

URGENT ftEED 
i ABI M T MAKER; E A P E R I E N C E H 

u i th knoulcdge of pow«r saw. 
Steady \vork; good pay. 
N E E D RELIABLE MAN 
ITALO AMERICAN CO. 
3157 Wct<t &lst. Stsreet 

PRospect 6-2992 8 Pieces Solid VValnut dining rooin »ct 
excellent condition, also practii ally j ——————————————"^™""*"" 

r|ew automatic Laundry-mat. Sacrificing j ^ T O N C E B R I C K L A Y E R S 
all for quick sale. 

L Call AUstin 7-2709 

FORD STATION VVAGON 
1949 ovrrdrivc. hratrr 10,000 miles, 

A-l condition sacrificing for quick sale. 
MErrimac 7-3285 

Steady, reliable: icsidential work. 
Apply at job 

1941 - 73rd Avenue 
Elmvvood Park 
Call EUdid 6-0827 

VAANTED AT ONCE 
4 uaitresses, S bar niaids 

3—*'2«" girls. 
AUE 20—30 

Good salary — Tips 
Rooin and board furnished 

Vacation with pay on 
1 year aervlce. 

HI HAT CLUB 
Call Chieago Meights 994 Y - l 

M A I D 
Experienced 30—>4o 

General housevvork a«d eooking 
No laundrv: to u aalary 

Own room and bath. 2 adults; 
Infant and nurse. Barring^on Home. 

Call: .RAndolfth 6-7156 
M1SS JOHNSON 

URGENT 
N E E D AT ONCE R E L I A B L E 

CAPABLE \VOMAN 35-50 

for general household care and 
eooking. This ta for a woman who 
dosires good permanent horae more 

than high wages. Call: — 
REGENT 4-3441 

REAL ESTATE 

OWNER BULLT 
5 Rm. House 

3 Yra Old 
LARUE FLOORED ATTIC; 

N VM KAI, BRICK F1REPLACE 
7 ft. 3 im-h Oonerete Bsmt. 

Deepcst sewer, Balsam wool insul-
ated; Steel kltchon cablnets, Inlaid 
tinoleum ai) other rooms. Plastic 
Ule bath, Venetlan Blinds. Thcr-
mostatic controlled; Oil fired steam 
piant. Built in wall cabinet clothes 
closets. Mušt sell in 30 days. Rea
sonably prlced by owner 

LOMBART 1879-R 

Kviečiame visos atsilankyti \ Budriko Pavasarinį Išpardavimą 
gero naujo styUaus rakando, karpelo, pečių, aaKlytuvy, skalbiama 
mašiną, dulkių valytuvo, radio, TLLEV1ZHOS SETŲ, lempą, ra
šomą inasiBelią, auksinių plonksną, jevvelry, deimantinią žiedų, 
laikrodėlio* sidabro ir ankso papuošalo. 

{vairią rekordą, pianą, akordioną, spinet planą. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PREKYBOS NAMAI, 38 METAI P R E K Y B O J E 

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALUMET 5-7237 

2yml lietuviška rmdto programa leidžiama 21 metai kiekviena sek
madieni, kaip 5:30 vai. popiet Chcagos laiku 11 stoties WCFL. 

1.000 kilocyclea, 19 tūkstančių spėkos, su dideliu orkestru. 

/s % 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namu Paskolos Už Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus visiems Išmokėjome ant pareikalavimo. 
Turtas vtr* 25 milijoną dolerių. Atsargos fondas virš 2 1/4 mll. 

U. S. Oovenrnemt Securities ir cash virt 12 milijoną 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 

JUSTIN MACKEVVICZ PRESmENT IE MGR. 
4192 Arche rAvenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS VIRGINIA 7-1141 
OFISO VALANDOS. Kasdien nuo 9 iki 4 vai. 

Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvutad. nuo 9 iki % vaL 

No<»Ud At Onoe 
SUIRT P.KESS OPERATORE 

No experience neceeaary^w11l train 
reliable and dependable girls.—40 
hour week. Paid vacations. Bxcellent 
suirtiug- salary wlth opportunity for 
good pay inereases. Uood working 
conditions. Call CKNTRAL LAUN-
n i l i . lRviiifr 8 -So l i . 3S3& No. Cent
ral Park. Ncar IrvHig Park. 

C O O K 
GENERAL, HULSEVVORK 

U ant relia b k* capable uutiutn 
with best of eity references. 

Mušt likę children. No heavy 
laundry or cleaning. Stay 

$25. per week. Call: 

HOl LEVARD 8-7244 

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

Own room and bath. 
Libcral time off. 

Good salary. 
Call Rogers Park 4-3128 

Housckeepcr expericnced. VVith good 
refercners. Stay, lovely room. Plain 
jcooking. Othcr help, no windows, no 

heavy laundry. Exccllent salary. 
Call ELcIid 6-7319. 

STENOGRAPHER — SECRETARY 
For wcll cstablished rubber manufactur-
ing company in the North Avenue Cly-
bourn distrut. Modern pleasant 4 giri 
officc. Rcąuircs some university tra.ning 
and expcrience. Top salary with good 

opportunity. Call 
Mlchigan 2-2800. 

Ur. Mucller for intervievv. 

MOTOROLA 
Will Train Young Women 

TO 

WIRE 
AND 

SOLDER 
At new Clybourn Ave. 
Television Plant. Expe-

rienced rate for ąualified 
girls. 

APPLY 

MOTOROLA 
( EMPIX>YMENT OFFICES 
\ 3248 N. LINCOLN AVE 

OR 

MA1N PLANT 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

WA1TRE»S AT ONCE 
5 DAY YVEISK 

Day work. No Saturday, Sunday or 
Holldays. Exeellent job in an above 
average air Conditioned dining rm. 

Apply at 
P O R T E R HAMILTON UR1LL 

•00 Su Michigan, or 
75 E. Rainis, m St. 

BEALTY OPERATOR 
1 li< u» »unli l> ,k |HiieiHod ai u I reliable 

giri — Full or part t ime, 
Call YAndrrbUt 4-§t«4 

or YAnderbilt 4-3730 
Good tranaportation; Harlem bus to 
North We«t bighway. 

H A R R I E T S BEALTY SALON 
980 Center SL l>es Plaines, IU 

« /. labai priHnAimą kaina parduo
damai 2 kutu mūrinis namas, po 
6 ir 7 kambarius. Rūsys — du at-
•kiri centraliniai apšildymai. 

Kreipkitės prie — 

' CHAS. P. KAL 
6322 S. VVESTERN AVE. 

PRs|HH-t 6-5162 
6 

8333-8421 S. HOYNE AVE. 
$2,500 down. New 1 /a brick residence. 
Expaosible. 4|/i rms, lst floor. Metai 
cab. kiteh; Tilc bath. 

EDW. L. CERNOCKY & CO. 
1751 V¥EST 63rd STREET 

REpablic 7-4341 

3 SKLYPAI (LOTS) 
Rezldencingj apylinkėj. 
Tinka statybininkams. 

. . Waahington Pk. Subdivision . . 
(HARVEY. 1LL.) 

l'igi-ai parduoda savininkas 

BUckingham 1-7381 

VIC. HINSDALE 
2 LARGE HOMBKITES 

Mušt sell, very reasonably 
priced by owner. 

only $1,750 each. 
Call between 3 and 3:80 P. M. 

PRospect 6-6411 

10% R E T L R N 
.M-t & Garpenter 

Corn. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd 
Income $3.900. Nets $2,836. 

$15,000 caah reąuired. 
S O U K. GiRAFF & -SONS 

REALTO RS 
WĘĘfi. 4-3f57 ©r WAlhr. 5-3877 

l u the 6225 S. Halsted Bldg. 

2-ių AL'KŠTV MŪRINIS NAMAS. 
8 kambariai viršuj, 7 apačioje. Ap
ši ldymas aliejumi. Pastatas gerame 
stovyje. Koklinė vonia (tile bath) ; 
atdaras prieangis (porch) ; puikus 
kiemas; geras susisiekimas; arti val
stybinė ir parapijine mokykla; Sa
vininkas parduoda tiktai už $11,500. 

Y Arda 7-3537 

HINSDALE — VACANT HOUSE 
4 I .arge Rooms, 

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

2 car gar.; near Bluebird Bus 
Mušt sell; Reasonably prlced by 

ovvner $8,250. 
C?all mornings . 

Rlverside 7-2735 

LOT 100x117 
103rd Street and 76th Coiirt, 

3 blocks W. of Harlem, $400. casn 
plūs small monthly payments, or 

best offer. Call: BBverly 8-06»0. 

SOUTH SHORE. 
LAKE OOMO 

Bcautiful log cab.; 
gas htd.; also 3 rm. 
gar.; lot 150x150; 

Priced to sell. 

elec. and 
guest hse.; 
landseaped. 
Owner. 

JUniper 8-9415 

STEVENSVILLE, MICH. 
ROSFMARY BEACH 

New Summer Cott^gc 
4 Rooms and Bath; 

. Ali modern conveniences 
Completely furnished 

Sleeps 6; 
Avallable inunediately thru' 

LABOR DAY; 
Very reasonably priced by owner. 

PhoRC i'wed. thru' Fiiday". 
and "Monday thru' Wed. 

Mlchigan 2-3031 

PROGOS — OPPORTUN1T1ES 

GERŲ PAJAMŲ PIRKINYS 
Kolonialiniu prekių (Groccry) 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 Sacramcnto 

TAVERNA 
Geras bizniui kampas. įneša $1.000 
per savaitę. Visi įrengimai moder
niški. Prieinama nuoma. Gera su
tartis. Skubiai ir nebrangiai parduo
dama, dčl ligos. 

133 F . PKRSHLNC; ROAD 
N E vada 8-10207 

R ESTO RAN AS industrijos apylin
kėje, artimoje šiaurlnSje pusėje. 
$140. apyvartos nuo 6:30 ryto iki 
4:30 vakaro. Galima padidinti lai
kant ilgiau atdara- Ideali vieta vy
rui ir žmonai. Patogus ir geras ap
tarnavimas. 63-ims asmenims vie
tos. Vėsinantieji venteliatoriai (air 
conditioned). $6.000 grynais pini
gais. Tel. DElaware 7-SS81. 

Vaisių ir Daržovių Krautuve sujung
ta su mėsine. Paikus biznis. Visiškai 
moderniai jrengta įskaitant saldo
ma sandėliuką (walk-in cooler) Ir 
prekių isvežlojimui sunkvežimį (de-
llvery truck). Prieinama nuoma. Ju
drus kampas šiaurvakarinėj daly 
(N.W. Side). Skubiai ir nebrangiai 
parduodama. Priežastis — kiti in
teresai. Alibany 2-5838. 

KOLONIALINIU PREKIŲ 
K R A U T U V E IR MĖSINE 
(Grocery &. Meat Market) 

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. 

BKknont 5-4359 

PRIVAŽIUOJAMA IŽKANDINfi 
(Drive-in Sandwich Shop) . 

PUIKUS BIZNIS 
Visiškai naujai įrengta. 

Nuoma $50. Gera sutartis. 
Ideali vieta vedusių porai. 

Dėl ligos skubiai perleidžia 
už $3,500. 

A \ eime 3-0168 

MAISTO PRODUKTU, DeMkate*ų, 
U'd.ų krautuvg (Grocery, Delicatessen 
lce Uream). Gausus pasirinkimas 
itališkų produktų. Senai įsteigta. 
Puikus biznis Daug prekių. Moder
nūs įrengimai. Nuoma $55. Gera 
sutartis. Skubiai parduodama. Prie
žastis — kiti interesai. Apžiūrėkite 
ir įvertinsite. 18&3 W. 59th Street. 
PRospect 6-1877. 

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

biai perleidžiu vieną už $3,500. 
4419 Milvvaukee A ve. 

Skambinkite savininkui BErkshire 7-8350 

REAL ESTATE 

7118 WEST 7SRD PLACE 
M E D I N Ų NAMAS 

7 Kambariai 
Centralinis apšildymas 
Žemfej sklypas 50x125 

KAINA $7,800. 

RKIIM.I \ II U APIELl.NKŪJE 
7143 S. Oketo Street 

MEDINIS NAMAS 
4 kam bariai; 3 metų senumo 

2 automobilių medinis garažas 
Žemės sklypas 100x125 

KAINA $7,500 

SIEK REALTY SERVICE 
5(128 ARCHER A V E N U E 

LAfayctte 3-8455 

PROGOS — OPPORTUKITIEfl 

Maisto Produktų Krautuvė (groaer-
nč, taverna, piknikams parkelis — 
viskas vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, latveliai už gerą nuoma. Pasta
toma iki 100 automobilių .per die
ną po 50c. už kiekvieną. Gyvena
mosios patalpos prijungtos prie krau 
tuves. Labai prieinama nuoma, ge-
tartis. Skubiai parduodama dėl iš
vykimo iš miesto. Oedar Lake 3061. 

VALYKLA 
Savaitini apyvarta — $*350. Gali 
būti padidinta. Pilnai rengta, {skai
tant klijentūrą Jr 1947 m. Interna
tional sunkvežimį. Nuoma $60. Cen
tralinis (garu) šildymas. Gera su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Tariu 
atiduoti už $2,700. Priežastis — kiti 
interesai. 935Vį w . Taylor St. 

SEeley 8-0280 • 

RESTORANAS 
Didelio judėjimo gatvėje 

30-ies vietų. Ideali vieta vedusių 
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta. Gerai Jren
gta. Reikia pamatyti norint įvertin
ti. Skubiai atiduodu už $2,600. Prie
žastis — liga. 3725 Montrose Ave. 

INdependeace 3-5596 

• » • • - • • • • • • • 
REIKALINGAS BUTAS 
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Laodlords, Atteatfcon, Immediate 
Posseasion! Please let us re n t your 
kitehinettes, apt., or flau. VVe have 
One tenants waitlng with good refs. 
and steady positions. South or Weat 
side. Coal o r stm .taeat. Tney are 
tenants that any landlord can be 
pro**d of! Pieaae call: Mrs. Snead 
(Day-Night or Sund.) KEn. 8-1334. 

Lavdlords, lmmedaato PooueootoPll 
A very resp. empl'd couple, are in dire 
need of a 2 /a—3 rm. furn. or unfurn. 
apt., on the North side. Best of refs. 
l a e y are tenants that any landlord can 

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

DELICATE8SEN 
Good neighborhood. No competition 

with small living nuartors. 
Rent $75.00. Weil stocked; modern 

fixtures. Good reasen far 
selllng; wlll saerifice for $4,000 

Mušt see to appreciate. 
8926H Stony Island Ave. 

.REgent 4-3795 

Laadlords, Immediate PoaaeHtonl! 
A very refined Veteran, Wife and 1 
chįld, e,re i n desperate need of a 
4-5 rm. unfurn. apt., on the North-
west side. V\'ill decorate. A - l reta 
Help tais fine family. Tbey are te
nants any landlord can be proud of! 

Please oali. WElltegtou 5-4543 

Laadlords. S.O.S.I! A very refined 
henting englneer, wtfe and 2 ador-
able little daughters, are in despe
rate need of a 5-6 rm. unfurn. apt.. 
in or near Berwyn, or Cicero. Best 
ef refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Please 

call: GUnderson 4-6467 

SHOE REPAIR SHOP, 27 years 
cstablished in one place, good going 
buslness, Sacrificing for quick sale. 
Ovvner retiring from active business 
Make offer. Prtovate;Call: 

MErrimac 7-6508 

Laadlords, Immediate Poescmtonll 
A very refined fanvily ef 4. 2 ador-
able little girls 6-8, are in dire need 
ef a 2 bedrm. ufurn. apt., on the 
South side. in a desirable tocallty. 

g ' Pres Add. 7 yrs. Husband willlng 
to assist with repair work. Top refs. 
They are the perfect tenants for your 
apt. Please call: MIdway 3-3035. 

GROSERNF: ir MfiSOS RENKA 
I.G.A. patiems pasitarnavlmas. Ge
rai jsikūrusi. modernūs fikcieriai. 
Prieinama nuoma- Gera sutartis. 
Puiki šiaur. vakar, vieta. DClei ki
tų interesų skubiam pardasimui pa
aukos. Reikia pamatyti, kad jver-
tintumet. 

Tel. LOagbeach 1-1197 

Laadterds, Inamediate Poasession!! 
A very resp. couple, expecting lst . 
child, are in desperate need of a 
3%-6 rm. unfurn. apt. N. or NVV. 
VVill cooperate. Best of refs. Help 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Ple*M? call: Lincoln 9-6800 Apt, 404 

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

Puiki proga. 
Susitarimui skambinkite 

LOnffceadk 1-LM9 
arba . x.-

1818 W. Forster Avesue. 

Inunediate OeoHpaacylt 
A very resp. family, desperately 
neexi a 4-5 rm. unfurn. apt., In the 
Austin area. B* «t of refs.. Help this 
fine family. They are tenants that 
any landlord can be proud of! 

Please call: TUsedo 9-0998 

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 E 

Netoli didelės bažnyčios, puikiai jsikū
rusi ir daranti puikų biznį. Visi moder
nūs fikčieriai. Ideali vieta porai. Nuoma 
$85. Garo šiluma. Dėlei kitų interesų 
skubiam pardavimui paaukos. Pamatyki

te, kad įvertintumet. 
752 W. 78th St. Tel. STewart 3-9614 

Laadlords - Immediate Posscssion! A 
very resp. empieyed couple, are in des
perate need of a d>A rm. unfurn. Apt., 
in a nice locARty on the:Nortkwest Side. 
Best of refs. Help this fine couple. They 
are tenaats that any landlord can be 

* proud of. Please call: PEn&acola 6-7998 
after 5:30 P. M. 

—— 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
Loc. Charleton and Heigh. New 6 rm. 
Uape cod, full bsmt. Nr. good transp. 
jchools. Mušt sell, priced right by 
ovvner. 

-
POrtsmouth 7-8587 

Groserne ir Mčsos Parduotuvė 
Gerai einąs biznis, surenkama 

$1,500.00 j savaitę. Modernus fikee-
riai, daug prekių, nuoma $7 5.00. 3 
metų sutartis. Paaukojame už $7.000 
greitam pardavimui i g priežasties 
kitų interesų. 

5104 ARGHER A V E N U E 
Virsima 7-1922. 

saldumynų Parduotuve. Onkralniai, 
LevlaJ, | \ a in imyuai i r Mokyklai 
reikmenys. Labai gerai einantis biz
nis, pilnas prekių. Nuoma $38, ge 
ra sutartis, ideali vieta porai. No
rėdami įvertinti turite pamatyti. No
rime greit parduoti. Paaukojame už 
$2,250 del ligos. 1431 W. Tailor SL, 

HAi-niarket 1-4264 

BALLROOM 
100 miles South We*t of Clucago. 

All modern fixturės. 
Newly decorated. Fully eąuipped. 

Heal moneymaker. for rlght party. 
Reasonable rent. Good lease. 
Saerifice for immediate sala. 

Due to other interests 
VVEilIngtoii 5-3469 

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

Please Call: TUxedo 9-0730 

IjandkmLs. Immediate Posscssion! t 
A very refined Disabled Veteran, &| 
Wife, are in desperate need of a 3 rm. 
unfurn. apt., on the South e a* t side. Bothl 
coUege graduates. Best of refs. They are 
tenants that any landlord-can be proud 

of!! Please Call: 
STewar$ 3-1598 

I .andJortks, Imniediate H——0mm! t 
A very resp. young couple, with monthl 
oJd baby, are in desperate need of 3—• 
—5 rm. unfurn. apt., in or near Oakl 
Park. Best of refs. They are tenants mat 
any landlord can be proud of!!Please 

Call: STaaley 8-2724 

LandloaLs, lmraediate Potssessiont! 
A very reliable couple with 1 child, arei 
in desperate aeed of a 6 rm. unfurn.I 
apt., on the Southwest side. Best ofl 
refs. — Help this fine couple. — Theyj 
are tenants that any landlord can be] 

proud of!! Please Call: 
VIrftnia 7-2359 

P R A N E Š I M A S 

DRESSMAKING & ALTERATION, 
Brides maids gowns, and 

VV'edding gowns# a apeclalty 
Prloes reasonable. 

Call: rornt'iiH 7*4333 

TEACH1*R VVIUL TUTOR 
' grades 3 to 81 h. 

during July and August. 
$2.00 an hour. 

Call: \ IiK-eiaies 6-0907 

TUTORJDS/G-—> SPANISB, FRĘNOH. 
German, Thoro Instructioii. 

Mrae. BOUROEOIS. 
. . AiRdiuore 1.0780, 

NORI PIRKTI 

Do 

WE ARE 
cash buyers 

of Real Estate 
VVEST and SOUTH SIDE 

YVE MAKE LOANS 

List your .property wi th 
us for ąuick sales. 

<We buy Colored preperty) 
not delay for ąuick servlce.' 

PARDUODAMA ŽEME 
MINNESOTA 

40 akerių žemė su mlftkeliu, prieš 
Pancake Lake, Goodland, Minneso
ta. Savininkas būtinai turi parduo
ti už prieinamą kainą—tiktai $2,800 

LAvvndale 1-9492 

GROCERY—ftfBAT MARKET 
Producc & Bakery Goods. 
with or without buildiug. 

Established 25 years. 
No eompetitlon. Well stocked. 

All modern fixtures. 
Priced to sell — Retiring 

247 W. 79TH STREET 
IRiangie 4-9357—4-9313 

DU SABLE REALTY CO. 
35 S. Dearborn St. 

Financial 6-3486 

Pietvakarinis Kampas 
Biznio sklypas, 47tu & T R I P P AVE. 

puikus pirkinys. Parduodamas sa
vininko, be jokiu apsunkinimų. 

GEORGE MAZOR 
4847 SO. K I L D A R E AVE. 

Tel. YArds 7.4719 

BY OVVNER 6 ROOM HOUSE. 
1V4 tile bath. 

St. Pricillas parlsh. 
Near sehools, churches, coUege. 

Ovvner — P.Viisade 5.4484 

• i • • • • i 

OONFEOTIONERY - ~ FOUNTA1N 

Saldumynai, , Gaivinanfleji Gėrimai, 
Užkandžiai. Gerai einanti prekyba. 
Gerai jrengta, -Nuoma $55. 3-ims 
n n t a m s sutartis. Ideali vieta porai. 
Skubiai atiduodame už $2.250. Par
davimo priežastis — Ilga, 47 W. 103 
Street. COm. 4-9839. P t U. 6 .1964 

Over 80 ncu — Differeat jHomes built and Occupied! 
Closing out Our best 

BEAUTIFUL URCE VV00DED LOTS 
60x160 and larger Small Down Payment 
Easy terms — New Streets — All Paid. 

GOLFMOOR P A R K 
In the Country — Only 2 Blocks From City. 

On 79t!i St. to 83rd St. Only 2 Blocks \Vest of Cicero A v e . 

JAMES E. L0YE REALTY C0. 
(ąur 30th ye»r of .Qood .Service) 

Open JJvery.day until dark. 

Food Sliop and Dairy Store 
Good going business. Moncy 

maker for right party. 
Modern fixturcs. Well asocked, 

Reasonable rent. Long lease. 
Saerifice $3,500. for oulck sale. 

Due to otker interests. 
5048 NO CLARK STREET 

Blt4ersweet 8*f390 

CICERO 
JUVENILE APPAUEL SHOP 

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

HADRABA 
6847 Cennak Road — Blshop 2-2142 

and GUnderson 4-0116 
— I I * II" !• • ' I Į 

Kotenialinių prekių (Grocery) krautuve 
ir mėsine. Gera vieta prekybai Margas 
l'ark'e. Gerai {rengta. 3-jų kambarių 
butas. Modernus įrengimas. Nuoma f63. 
Gera sutarus. Tenka skabiai . pajauti 
del ligos. Reikia pamatyti norint įver
tinti. 1041 W. 113th Place, COmmadorc 
4-9532. 

Landlords, Immediate Possession!! 
A very refined young couple, are inl 
dire need of a 1-4 room. a p t , in 
Evanston beginlng August Perma-J 
aent. Best of refs. Help this fine 
family couple. They are tenants that j 
any landlord can b e proud of!!! 

Please call: RAv«aswood 8^8533. I 
Collect. After 5:30 P.M. 

Landlordeš Immediate Poasession!! | 
A very ouiet, refised, young ex-
peetant oouple, desperately need ai 
4 o r 5 rm, unfurn. apt. on the N*. 
or North w«st side. Will decorate. 
A- l refs, They are tenants that any 
landlord can be proud of!! Please 
call: ALb. 2-8995 or WEb. 9 - 3 3 7 s | 

Landlords. Imniediate Possession UI 
A very ref p. emplM couple, are in 
dire need of a 5 rm. unfurn. apL, 
en the J9outhweat aide. Best of refs. f 
Help this fine couple. They are te
nants that any landlord ean bei 
psoud of!! Please call: CEd. 3-0200 f 

— i i 

landlords, Hepe are Your Tenants! I 
A very resp. G.I. Studeot, about t o | 
be roarried. Is in dire need of 
IV. or 3 rm. furn. unfurn. apt.. inl 
Rogers Park. Best of refs.. Helpl 
this fine couple. They are t manta i 
that any landlord can be proud of![ 
Please call: Mias Graat WHite>halI 
4-2392 Days. & BRia. 4-8a«8-Eves. | 
and VVknds. 

REIKALINGAS BUTAS 
RetkaUn^as Dviem Asmenims butas) 

nemažesnis 3 ir ne didensnis 
5 kambariu, pietvakarių 

miesto daly. 
Telefonuoktte: — 

CRavyford 7-9349 

DfiMESlO! 
' " ~ ~ ' ~ " * I IIIIIP • • • Į Į 

18 HOLKS — O P E N TO T H E I 
P C B U C ALL Y E A R 

GOLF COUBtt 
2401 GRACE 

JkT WESTERN 
Mm 
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Pirmadienis, birž. 26, 1950 DIENRAŠTIS DRAUGAS, n:if». • »vsr§ r$ ' 

SUSIRINKIMAI 
Dėl repeticijos neįvykusi pra

eitos savaites vyr. skaučių ir vyr. 
ak. kand. sueiga įvyks šį antra
dieni, birželio 27 d., 6:30 vai. v. 
Marquette parke prie Dariaus ir 
Girėno paminklo, esant blogam 
orui — pas A. Pūtį. 

Sueigoj pašnekesį praves vyr. 
sk. Mackevičiene. 

Atvykite visos, ypač kandida
tes, nes bus liečiami joms ak
tualūs reikalai. Neužmirškite at
nešti nario mokesčiui 2.50 dol. 

—Draugininke 

KOMIKAS IK DIKEKTORIIS 

Berlyne kitados pamestas ko
mikas Beekman kažkaip nesuta
rė su savo nauju direktoriumi, 
kurs jau aukštai nešėsi. Beekma-
nas turėjo sau pasiieškoti kito 
teatro, bet atsisveikindamas jisai 
dar paraše toki laišką savo ank
styvesniam bosui: 

— Jūs esate trečio laipsnio or
derio riteris, direktoriaujate an
tros rūšies teatre ir esate pirmos 
rūšies gyvulys. 

ŠKOTAS LĖKTVVE 

Karta škotas su savo žmona 
nuėjo į aerodromą. Prie jų priė
jo vienas lakūnas ir pasiūlė: 

— Aš jus nemokamai paskrai
dinsiu lėktuvu, bet tik su viena 
sąlyga: skridimo metu neturite 
atverti burnos. Jeigu nors viena, 
žodį ištarsite, reikės mokėti 50 
dolerių. 

Škotams patiko nemokamas 
paskraidymas. 

Abudu įkopė j lėktuvą pasiry- ' 
žę tylėti. Pilotas padare keletą 
staigių kilpų, apsivertimų. Nutū
pęs jisai pamatė išlipantį škotą 
ir t a re : 

— Sveikinu. J ŪK tikrai neatve-
rėte burnos. » ) ( » ( 

— Bet žinai, — atsakė škotas, 
—vos nesušukau, kai mano žinom 
iškrito iš lėktuvo. 

VLADISLOVAS IcROLAIDIS 
Gyveno 901 VV. 35th Placc. Tcl. YArds 7-6125. Mirė birielio 23 d. 

1950, 3:45 vai. po piety, sulaukęs 66 m. amžiaus. Gimė Lietuvoje. Kilo 
ii Lydos apskričio, NoČios parapijos, Strciiūnu. kaimo. Amerikoje išgyveno 
44 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime žmona Marijona (Drmauskaite), 2 sū
nūs: Jonas ir marti Kathenne ir Simonas, duktė Stella Narducy ir žentas 
Milės, 5 anūkai, 5 pusseserės: Elena Kaledienė, Petronėlė ir švogeris An
tanas Misiūnai, Marijona ir švogeris Juozapas Nedvcckai, Marijona Vai
čiūnienė, Ona Stasiulaiticnė ir jy šeimos; 5 pusbroliai: Steponas V'alac-
kas, Ambraziejus Ghcsokas, Simonas, Pranas ir Antanas Krolaidžiai ir šei
mos, švogens Zigmas Šidlauskas ir švogerka Elena su šeima, brolienė Ona 
Rirkliauskienė su šeima ir kiti giminės. Lietuvoje broliai Domininkas ir 
Jonas ir sesuo M. Stakutienė. 

Priklausė prie Ghicagos Lietuvių Draugijos. 
Kūnas pašarvotas A. M. Phillips koplyčioje 3307 Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks antradienį, birželio 27 d. Iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėtas į Sv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnūs, Duktė, Marti, Žentas, Sesuo, Broliai ir kiti 
Gimines. 

Laidotuvių direktorius A. M. Phillips- Tel. YArds 7-4908 

- *\ Sąžinės graužimąs yra dorybes 
pirmtakas, kaip aušra yra dienos 
pirmtakas. 

—Lacordaire 

JUOZAPAS ALIŠAUSKAS 
Gyveno 3742 West 58th Place. Tel. PRospect 6-7220. Mirė birželio 

24 dieną 1950, 5:40 vai. ryte, sulaukęs 64 m. amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskričio, Pumpėnų parapijos, 

Teberešiškiu kaimo. Amerikoje išgyveno 45 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime Keturias dukteris: Stella ir žentas Ka
zimieras Zulanas, Mildred ir žentas Zigmantas Kūkalis, Bermce ir žentas 
Jurgis Zulanas ir Loretta ir žentas Richard Makrickas ir aštuoni anūkai; 
Sesers sūnus Jonas Arialis ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Priklausė prie Liet. Ūkininko ir Saldž. Širdies draugijų. 

Kūnas pašarvotas koplyčioje 6812 So. Western Ave. Laidotuvės įvyks 
antradienį, birželio 27 dieną. H koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas į St. 
Nicholas of Tolentine (62nd ir Lawndale Ave.) parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už veliomcs sielą. Po pamaldų, bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Anūkai ir kiti Giminės. 

Laidotuvių direktorius Lachawicz ir sūnus. Tel. VIrginia 7-6672 

SKAITYKITE •'DRAUGĄ" M IT'S HERE AGAIN! 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTU. 
LAIKRODŽIU. 

BRANGENYBIŲ 
8LDABRDTCU 

INDU. 
SIENINIŲ 

LAIKROL2IŲ. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ. 

IR KT. PREKIŲ 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 

jota Duodama 1 metų 
(Kaaakau&kaa) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer A venų e 

(prie Moi&rt Street) 
TeL LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewebry 
Krautuvė Brlghton Parke 

įsteigta 191K metalą 

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ. JI' 
necall ramiai sftdeti Ir naktimi* 
miegoti, nes ju užaiaenėjuaioe žaiado* 
nitati Ir akauda. Kad paaalinti ta 
niežėjimą Ir skaudėjimą senų atvi
rų ir skaudžių iaisdų. uždėkit*-
LEOULO Olntment. J u f y d o m o • 
ypatybės palengvina Jūau akaudejl 

P Ir galeaite ramiai miegoti nak-
Vartokite Jas taipgi nuo skau

džiu nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadlnamoa PSORIA-
SI& Taipgi pasalina peršėjimą ilgos 

KUO U2S18ENftJUSI\Į 

Skaudančių Žaizdn 
m ATvmc ODOS LIGŲ 

vadinamos ATHLBTE'S FOOT. su-
Įta^H^ džiovinimą odoa ir perplysimą 
tarotrsčlų. Jo# yf» t inkamos var-
J į u »no d a a š u n a o s Ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 
Ttsų UNtreinlų odos 
U-u. LEOULO Olnt
ment sutelks jums 
yiig-iR^ nuo nuvar
gusių, per i tamų \t 
nležinčlų kojų. Legn-
lo Olntment yra par
duodamai po 15c. 
11.16 ir 16.60. Pirki
te Tatatlnese OntoagoJ 
b* apylinkėse arba 
atalųaklte money or-

l — 

P O N T MISS IT! 

THE ANNUAL 

\ViI I iam U. 
ĮLOTA 

SPONSORED BY THE 
23rd WARD REGULAR MEN & WOMEN'S 

DEMOCRATIC ORGANIZATION 

ONE BIG DAY 

WEDNESDAY, JUNE 28IH 
P I L S E N P A R K 
26th Street at Albany 

4 P. M. Till?? 

FREE PRIZES! 
MUSICI FUN! 

Refreshments! Entertainment! 
Surprises Galore! 

COME AND BRING YOUR FRIENDS 

« * = 

LEOOIO. DeMrtment D 
IM7 W. 14th S t , Oecra 60. DL 
|l • I • • • • • • • • " • • • I I I IB I I I 

Klausykite ką sako 

* 
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RADIO PROGRAMA 
įsteigė komp. Antanas 

Vanagaitis. Jo darbą 
tęsia L. Vanagaitienė 

Trannihiftjema saJWMHsf 18 m. 

6 PROGRAMOS SAVAITOJE: 
Kiekviena vakarą . . . . 1 : 1 0 vai. 
Sekmadieniais . . . . l t ė O vai. PP-

Kstvlrtadlenlala 
Ertra Programa . . 1 Iki S v.v. 

Kasdien pasaulinės Ir vietines žinioa.—įvairus Įvykiai lietuviškame 
gyvenime.—Bisnio firmų pranešimai.—Lietuviška mualka,—dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkitės: 

6755 SO. VVESTEKN AVE„ CHICAGO, U J i 
Telefonas — GRovehill 6-2242 

A A 

PETRAS BALTKOJUS 
Gyveno 4712 W. Racc St., Chicagoje. Mirė 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 (Californijojc); 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. Švogeris Juozapas Žukauskas ir jo žmo
na Dora ir ju šeima. Dėde Juozapas Žukauskas ir jo žmona Mary ir JŲ 
šeima ir kitas gimines, draugus ir pažjstamus. 

Priklausė prie Sv. Antano Draug. ir Kareivių Draug. 

Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyčioje, 1410 S. 50th Ave. 
Cicero. Laidotuves įvyks antradienį birž. 27 d. 

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

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

Nuliūdę: Žmona, Sūnus, Dukterys, Žentai, Anūkai, Brolio Vaikai, 
Švogeris, Dėdė ir jų šeimos. 

Laidotuvių direktorius Antanas Petkus. Tel. TOvvnhall 3-2109. 

VINCENTA JANUSAS 
(GAIDAUSKAITfi) 

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

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

Pasiliko dideliame nuliūdime du sūnūs: Juozapas ir Jonas. 
Dvi dukterys: Ona Visockis, žentas Bernardas; Bernice Wil-
liams, žentas Clarence; keturi anūkai: Arlene ir James Wil-
liams; VValter 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 giminės, 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 į Sv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, Žentai, Anūkai, Broliai ir ju 
fteimos. 

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

* P A D Ė K A 
• 

">.*« var&r. 
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 paskutinį 
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. Prunskiui, kun. J. Griniuj, 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, Šimučiui ir Giedraičiui už giedojimą. 

Dėkojame šv. Mišių ir gėlių aukotojams. Dėkojame gra-
boriui Mažeikai ir Evans, kurie savo geru Ir mandagiu pa
tarnavimu garbingai nulydėjo jį amžinastį, o mums paleng
vino perkęsti 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 Tamdszaitis ir kiti Giminės. 

I • <aw|C PIBRITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monumenl 
Company 

3914 West lllth St 
Viena* Bloką* nuo Kapinių 

Didžiausias paminklams 
pianų pasirinkimas miesto 

CEdarcrcst 3-6535 

NULIŪDIMO VALANDOJE KREIPKITĖS PRIE 
ANTHONY B. 

PETKUS 
I4AJDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
JŪSŲ PATOGUMUI: 

1410 So. SOth Ave-, Cicero, HL 
Velefonas TOWNHALL 5-2109 

6812 So. Western Ave.. Chicago. HL 
Telefonas GRovenHl 6-0142 

Mūsų patarnavimas yra greitas, mandagius ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

Btl 

LIŪDESIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA & EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

4145 So. WMtMn Av% 3319 Utoenlco Ave. 
PRospect 6-0099 YArds 7-1138; 7-1139 

Tmm karit irvtaa U m t mim* daine gnuau koplyoa arfltu jD»q mmą 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Mes turime koplyčias 
rišame Chicagos ir 
Kosclando dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

Ambuiansu 
vknas yra teikiamas 
dieną Ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Phone; VIrginia 7-6672 
10766 S. MIC&IGAN PUllma-a 6-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 WEST 18th STREET Phone SEeley a-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So. SOth Ave,, Cicero, 11L TeL 01ympw 1009 

POVILAS J. RIDIKAS 
3854 S. HALSTED ST. 710 YV. 18th STttEEff 

Teiephone: VARrds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Phone: PUUman 5-9661 

ANTANAS WL PHILLIPS 
M07 S. UTU AN1C A AVE. Phone Y Aras 7 

JUUUS UULEVICIUS 
4348 So. Calif ornia Ave. Phone LAfayetts 3-3572 

LEONARDAS A. EZERSKIS 
1646 YVest 46th Street YArds 7-0781 

m 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių įstaigos 

JOHN F, EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENA IE NAKTĮ 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741-7-1742 
4330-34 South Calif ornia Avenue 

Tel. LAfayet+e 3-0727 
TBYS MODERNIŠKOS AIB-CONDITIONED 

K0PLYCI08 

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

Mįįtm* kae šeštadieni nuo 9:15 Iki 0:30 vaL ryto 
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DIENRAfiT^Š bRAUOAS, CHICAGO, ILLINOIS 

Draugijų ir organiza
cijų dėmesiui. Dienraščio 
" Draugo M administracija 
skelbia visoms Chicagos lie-
tuvų draugijoms, organiza
cijoms ir visai visuomenei, 
kad metinis, didysis koncer
tas 1951 metais bus vasario 
4 d., Ashland BoulevarcJ Au
ditorium, prie Ashland ir 
Van Buren gatvių. Draugi
jų valdybos prašomos pasi-, 
ž3Tnėti tą dieną savo kalen- i Brooldyne palengva veržia-
doriuje . 'si j įvairias prekybas, štai 

J. Kaunas su Vilučių atidarė 
— Prof. Tomas Žiūraitis, (vaisių krautuvę, J. Sodai-

O. R, atostogų proga atvy- | tis įsitaisė spaustuvę ir liet. 
ko j Chicagą aplankyti savo knygyną, Z. Andriulis ir A. 

LS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 
— L. Dovydėno aprašymą 

Įapie trėmimo dienas Lietu
voje įsidėjo italų savaitraš
tis "Brancaleone". Ištisi du 
to savaitraščio puslapiai pa
skirti pavaizdavimui sovietų 
okupacijos žiaurumų Pabal
tijy. Dedamos fotostatinės 
kopijos po pirmo bolševik
mečio Lietuvoje rastų doku
mentų, trėmimo lydraščių, 
Sniečkaus pranešimų ir ki
tos medžiagos. 

— Lietuviai tremtiniai 

KANADOJ 
JtL • • •„• r y : > . Pirmadienis bir i 26, 1050 

£f 

— Kun. Bobinas, Montrea 
lio lietuvių parapijos klebo
nas, visokeriopai remia ir 
skatina re.iginį ir kultūrinį 
šios kolonijos lietuvių gyve-
nmą. Jo pastangų bei pasi
aukojimo dėka, visi lietur 
viai, senieji ir naujai atvy
kusieji, pradeda jaustis vie
na šeima. 

— Dr. A. Šidlauskaite kai 
kuriam laikui apsigyveno 
Kanadoje: 1. Stewart Str., 
Ottawa, Ont. Rašo studiją 
iš auklėjimo srities. 

UPE PRALAUŽĖ PYLIMĄ 

brolį, pas jį ir apsistojo 514 
W. 103 St., tel. Hllltop 5-
5390, Chicagoje ir jos apy-

tjselis — baldų dirbtuvę, A. 
Andriuškevičius — laikro
džių taisymo dirbtuvę, J. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Bus Išklausinejama Ir 

Chicagos Policija 
Iš Washingtono gauta ži

nia, kad ryšium su senato 
komisija, kuri veda visam 
krašte tyrinėjimą loterijų 
(gambling), šantažo (orga
nizuotos grupės, teroru gau-

Turi Senos Degtines, 
Bet Negeria 

Chicagos Parodos admi
nistracijai paskelbus paieš
kojimą senų daiktų, kurie 
tiktų ''Frontiers of Freed-
om" skyriui, daugybė žmo
nių atsišaukė siūlydami į-
vairius daiktus. Vienai či-

linkėse išbus iki liepos mėn. i Kumpikas — motorų taisy-
pradžios, stengdamasis su- mo dirbtuvę, J. Galminas • 
sipažinti čia su kultūrinėmis | transporto kontorą 
lietuvių įstaigomis. Prof. T. 
Žiūraitis dėsto vokiečių ir — Šv. Pranciškaus seserų 

vienuolyno Pittsburghe, Pa., 
Lietuvių Diena liepos 4 pra
sidės mišiomis vienuolyno 

prancūzų kalbas Providence 
kolegijoje. Toje kolegijoje 
studijuoja lietuviai trejetas. 
,. * • , J

T koplyčioje. Misiąs laikys 
lietuvių, kurių vienas, Lo-' 
zarskis, yra pasižymėjęs 

Prancūzijoje 
— Turauskas ir Masiulis 

Paryžiuje yra savininkai 
Les Jouets de Gaillard, aukš 
tos kokybės žaislų firmos. 
Jos prekybos markė yra se
na ir turi išdirbusi gerą var 
dą. Paskut in iuoju laiku fir- Columbia upei netoli Portland, Ore., pralaužus pylimą, buvo 
mai nemažai Žaislų model ių l u ž l i e t o s apylinkės Keleto ūkių gyventojaf turėjo būti evakuoti. 
padarė Paryžiuje studijavę , (Acme) 
lietuviai dailininkai Vese-
lauskas ir Kurauskas, kurie 
yra sugrįžę į Vokietiją ir 
ruošias į Ameriką. Firma 
dalyvavo Paryžiaus parodo
je. 

nančios nuolatinę duoklę) ir, 
kitokių kraštui Įėdą daran- kag>e*'U Pynėse kadjo ru-
žių veiksmų, yra pašaukti 8 ^ e randasi laba, sepa 500 
išklausinėjimams ir keli auk svarų spausdinamoj, mali-
šti Chicagos policijos kapi- n a ' ° " £ J 2 ? **? ? T 
tonai in imai /pat j viršinin- n a m o " J 8 ^ t u * *** l n 

ką Prendergast ir V. Peter- j *J? d e ^ l n e " m e t 1 ae 

son iš Chicagos Crime Com 
mission, kuris neseniai buvo 
iškėlęs skandalą dėl polici
jos kyšių ėmimo. 

numo. 

sporte ir už tai gauna ne
mokamai mokslą. Toje kole-

kun. P. Giedgaudas, pran
ciškonas. 

— Ed. Klaunelis iš Roxbu 
gijoje dar profesoriauja T. ry, Mass., baigė Bostono 
K. žvirblis, T. A. Jurgelaitis. 

X Jonas Kulikauskas, Ir., 
veteranas pastarojo karo, 
Aušros Vartų bažnyčioj su
sirišęs moterystės ryšiu su 
Elena Avižaite, išsiruošė po-
vestuvinėn kelionėn į "gra
žiausius miestus". Abu yra 

Teachers College Magistro 
laipsniu. Tuo beveik metu 
jo tėvai minėjo vedybinio gy 
venimo 35-kių metų sukak
tį. Buvo dvigubos iškilmės. 

— Kan. M. Sandamavičius 

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
Likviduota Sanatorija Išvyksta Anpjon 

Birželio pabaigoje likvi- j ž i n o m a s publicistas ir vi-
Sąjunga, kaip ne srovinės j d u o *a DP džiovininkų sana-į suomenininkas Stepas Vy-

torija Edmundsthalyje, n e - j k i n t a s L i e tuvos Atgimimo 
toli Hamburgo, prie Elbės Sąjungos pirmininkas, iš Vo 
upes, kurią 1945 m, britų įs- kietijos kuriam laikui išvyk 
taigos buvo įruošusios trem g t a į Angliją, kur lankys lie 

Prancūzijos lietuvius be pa- t i m U džiovininkų gydymui, tuvių kolonijas ir skaitys pa 
1946—1948 metų laikotarpy | skaitąs Lietuvos vadavimo 

— L. Š. Dr-ja ir Lietuvių 

lietuvių organizacijos, atlie
ka lietuvių reikalais nepa
prastai svarbų vaidmenį, 
nes abi yra apjungusios 

žiūrų skirtumo. L. š. Dr-ja 
gali kalbėti visos Prancūzi
jos lietuvių vardu, o L. S. — 
Bas-Rhin ir Moselle depar
tamentų vardu. 

apsigyveno Kansas City, 
Mo., katalikų katedros klebo 

vestsaidiecVal JaunaTig Crl niJ°3 < 4 1 6 W } ? S t ) į r m . i e ' 
sūnus Jono Kulikausko, ilga- !J

v
ai n o r § t u s u e i

x
t l s a y ° teutlf i t v t ė uo metu studiiuoia 

mečio " D r a u ^ . « * ^ ^ l « l - . U™***** * » . ^ | | 2 y K ; " ^ l - S S ^ i r 
1 ruošias daktaratui,, o Venc-

je šiai didžiulei gydymo įs 
taigai vadovavo gyd. K. Vyš 
niauskas, vėliau išemigra
vęs į JAV-bes. Lietuvių skai 
čius visą laiką čia siekė 20-
40. Jų seniūnais buvo: adv. 
Lukošius, Makarskas, V. Ka 

klausimais. 

Kad Ir Anksti Atvyko, 
Vis Tik Parodą Pamate 

G. Baumann su žmona, 
farmeriai iš Kiester, Minn., 
iš sūnaus sužinoję, kad Chi-
cagoj atsidaro mokslo, tech 
nikos ir pažangos paroda, 
sėdo į automobilį ir dieną 
prieš parodos atidarymą at
vyko į Chicagą. 

Parodos direktorius, atsi
žvelgdamas į ilgą jų kelio
nę, leido parodą aplankyti 
ir pamatyti paskutines re
peticijas įvairių programų. 

Dieną praleidę parodoj pa 
tenkinti farmeriai išvažiavo 
namo. i 

mečio ''Draugo" intertypo 
operatoriaus. J vestuves bu
vo atvykę Agnietės Kuli
kauskienės sesuo Margarita 
Bajorynienė su dukterimis 
Vinifred ir Onute, iš Brook-
lyn, N. Y. 

— Birutė dlepetyte ir A-
dolfas Venckus, Paryžiaus 
Ateitininkų būrelio nariai, j žemėkaitis ir inž. A. Fun-

iafnorėtų sueiti savo tautie- j ™riiaa susituokti. B. šlepe- k a s < Lietuviškoji grupė bu
vo gerai susitvarkiusi ir tu
rėjo gerą vardą tiek adminis 

Del Feierverkų Neteko 
Leidimo 

J. J. Brodsky and Sons 
tabako krautuvėj 420 E. 71 

Policija Medžioja Baisų 
Piktadarį 

Hyde Parko ir apylinkėse 
nuovadų policija pradėjo di
delę medžioklę piktadario, 
kuris pagrobė vienos bažny
čios vargonininkę, nusitem
pęs į užpakalinę gatvaitę su 
mušė, peiliu sužeidė ir iš
prievartavęs pabėgo. 

Specialus Bušas Į Parodą 
Tarp State-Madison ir Chi 

cagos Parodos įsteigta nau
ja busų linija. Bušai eis kas 
penkios minutės. 

ste. 

DID. BRITANIJOJ 
— A. Petrikas nupiešė 

plakatą, kurį per Manches-
terio gatvėmis įvykusią ka-

A. Fabijonas, Aušros; t a l i k ų p r 0 Cesiją lydėjo apie 
Vartų parapijos zakristijo- š i m t a s tautiniais drabužiais 

X 

kus, tęsdamas studijas, dir-
tracijos, tiek kitų tautybių 
ligonių tarpe. Daugeliui lie-

— Erna Tažyte, kuri šiuo 
metu tremtyje serga ir dėl 
to neturi progos emigruoti st . vienas detektyvų nusipir 
į Ameriką, sako, kad ame- ko feierverkų. Padarius kra 
rikiečiai lietuviai, kurie au- j tą, krautuvėj rasta daugiau 
koja BALF-ui, atlieka sa- feierverkų, kaip tabako. Po-
maritiečio pareigą ir teikia licijos viršininko rekomen-

Nubausta Ateities 
Speįike 

Dviems detektyvams pri
pasakojus nebūtų daiktų a-
pie jų gyvenimą ir ateitį ir 
už tai paėmus geroką atly
ginimą suimta ir teismo 
$100 nubausta Shady (Ma-
rajah) Monsour, 15 E. Ohio 
St. I 

džiaugsmo tremtiniui ligo
niui. 

nas, išvyko į Pittston, Pa., 
dalyvauti pirmojo savo kle
bono kun. J. Kasakaičio 45 
metų kunigystės sukakties 

apsirengusių lietuvių, juos 
sveikino n e tik džiūgaujan
čios minios, bet ir Salford© 
vyskupas H. V. MarshaJPis. 

paminėjime. Atostogauda-(Londono radijas gražiai pa-
mas Antanas žada pittsto-
niečių tarpe g e r o k a i pa
skleisti tikietų Tėvų Marijo
nų Statybos Fondo. 

minėjo lietuvius dalyvavu
sius šioj procesijoj. "Man-
chester Guardian" lietuvių. m ą g a v o d i d e l ę p i n i g r i n ę p r e_ 
foto nuotraukomis papuose mįją# 

Christof J. Anderson sayo vitriną, ši procesija lie 
tuviams buvo daugiau negu 
procesija, tai savotiška de
monstracija prieš mūsų tau
tos naikintojus. 

ba kaip laboratorijos virsi- tuvių čia pavyko pataisyti 
ninkas viename dideliame s a v o sveikatą. 
Paryžiaus chemijos fabrike. 

— Dineris, lietuvis Pary
žiuje, yra kitas žaislų ga
mintojas. Jo firma "Bim-
Bam" dar nėra aukštai pra
simušus ir Paryžiaus paro
doje jis dalyvavo, kaipo a-
matininkas. 

— K. Lukošius Chartres 
žemės ūkio parodoje už pa
vyzdingą traktoriaus valdy-

(manoma lietuvis), 811 W. 
37 PI. Chicagoj pasimirė. 
Ieškomas jo brolis, kuris, 
kaip manoma gyvena, kur 
nors Chicagoje, arba kiti ar-

KOLOMBIJOJ 
— Apie V. Krikščiūną, 

atvykusį iš Argentinos ir 
sudariusį sutartį su vienu 

Džiaugiasi įstatymu 
Ne tik tremtinių, bet Ir 

vokiečių spauda daug rašo 
apie JAV prezidento Tru-
mano pasirašytą naująjį DP 
įstatymą*, kuriuo padidina
mas tremtinių, emigruojanr 
čių į JAV-bes, skaičius. DP 
nuo dabar turi didesnių vil
čių patekti į JAV-bes, kur 
iki šiol jiems yra geriausios 
gyvenimo ir darbo sąlygos. 
Vokiečiai deda vilčių, kad tremtyje, pasveikęs BALF-o 

Steponas Tomkus, ligo
nis Gautingo stov. sanatori
joj, sako, kad per BALF-ą 
ir LRK gaudami paramos Ii 
ganiai gali pasigerinti sau 
maistą, kas labai svarbu 
sveikatai atgauti, ir žmoniš
kiau apsirengti. 

— K. Masilionis iš Gautin 
go sanatorijos, gaudamas pa 
šalpos iš BALF-o per Liet. 
Raud. Kryžių sako, kad 
tremtiniai ligoniai Ameri
kos lietuviams tegali tik sa
vo malda atlyginti. 

V. Sereika, ligonis 

dacija, meras įsakė nuka
binti nuo sienos prekybos 
leidimą. Be to, už feierverkų 
pardavinėjimą krautuvinin
kai bus teisiami liepos 18. 

Boyle Laimėjo 
Po susikirtimo laiškais 

tarp valstybės Cook apskr. 
gynėjo Boyle ir šerifo 
Walsh, suspenduotas vienas 
Milwaukee Ave. apskrities 
kelio policijos leitenantas, 
kuris buvo "bejėgis" išardy
ti loterininkų lizdus. 

Cicero Paaugus 
Cicero, kur yra susikūrus 

pavyzdinga lietuvių koloni
ja, šių metų cenzo žiniomis 
per paskutinį dešimtmetį pa 
augo 3.8 nuoš. 1940 metais 
gyventojų turėjo 64,712, o 
šiemet turi 67,185. 

Sardinėj Rastas Kūdikis 
Ties 1835 Orleans Ave. už 

pakalinėj gatvaitėj į vystyk 
lus įvyniotas ir į skardinę 
rastas įkištas kūdikis—mer 
gaitė. Perduota Augustina 
ligonėn. 

— D. Danauskas, DBLS 
timi giminės ar pažįstami. Manchesterio apygardos vai I Manizales miesto sporto klu 
Brolis, giminės ar pažįsta-, d y b o s pirmininkas birželio! bu, jau buvo "Drauge" ra
mi prašomi kreiptis: Mr. 4 d Manchesteryje atidary-i syta. Futbole jis laiko var-
l'* t ,""u"" « — * — « damas birželio 14-15 d. išvež tininko poziciją ir skaito-

tųjų lietuvių į Sibirą minėji mas vyriausioji figūra to 
mą pasakė naujų ir origina- klubo komandos lošime. Po 
lių minčių kiekvieno lošimo laikraščiai 

- S. Gaidelio vadovauja- j l p l a Č i a i a p r a Š ° ' * y k i u ** 
mas Manchesterio lietuvių 

McFadden, Missing Persons 
Bureau, WAbash 2-4747. 

dabar ir ateityje atsiversian 
čios kai kurios galimybės ir 
jų tautiečių, ypatingai pa
bėgėlių iš rytinių zonų, emi
gracijai. 

Vladė Daukšaite, duk
tė Šv. Kryžiaus parapijos 
vargonininko ir Varg. Sa
gos Chicagos provincijos pir 
mininko Vlado Daukšos, Chi J vyrų choras birželio 3 d. da 
cagos universitete b a i g ė l y v a v o Vidurio-Rytų Euro-
"Supervisor Sočiai Works' 'pos išeivių surengtam kon

certe, kurį rengė tų tautų 
Kordinacinis K o m i tetas 

kursą. 
X Mr. and Mr*. R. E. Po-

zulp džiaugiasi sūnum, ku
ris bus pakrikštytas Keith 
Raymond vardu liepos 2 d. 
Džiaugias taip pat Kazys-
Petronėlė Brazaičiai ir Na-
poleonas-Emma Pozulp su
silaukę anūko. 

-X Ona Paurazienė, Brigh-
ton Parko prekybininko Ig
no Paurazo žmona, po sun
kios operacijos ilsisi Šv. An
tano ligoninėj. Ji yra pirmi
ninkė Moterų Sąjungos 20-
tos kuopos, Brighton Parke. 

Manchesteryje. 
— Kun. J. Steponaitis 

dau pastangų ir rūpesčių 
padėjo organizuodamas Man 
chesterio katalikų procesiją 
gatvėmis. Gražių atsiliepi
mų aiškėja anglų spaudoj ir 
kalbose apie tą procesiją ir 
jos visus organizatorius. 

sindami ir lietuvių vardą. 
Šis Manzales miesto klubas 
veik visuose miestuose pra-
lošdavo. Bet kai atvyko Vy- P a g i l d a m a jų sunkią gy 

LRK Sušelpė ligonius 
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus įgaliotinio Muenchene 
įstaiga (veda Iz. Rugienius) 
neseniai iš BALF-o siuntų 
efektyviau sušelpė Gautingo 
sanatorijoje besigydančius 
lietuvius džiovininkus, tuo 

siunčiamomis dovanomis ža
da stoti į eiles tikrųjų lietu
vių ir kovoti už mūsų bran
gios tėvynės laisvę. 

Nepaprasta Vagyste 
Rūmuose 7504 Colfax 

Ave. dienos metu vagys nu
plėšė nuo laiptų 75 jardų 
ilgumo kaurą, sakydami, 
kad savininkas įsakęs kaurą 
nuvesti į skalbyklą išvaly
mui. 

CHICAGOS LIETUVIAI PAS PIJU XII 
Piligrimų ekskursija, ku- tai marijonai. Jų Romoje 

tautas, tuojau kitaip virto. 
Sportininkų tarpe dabar V. 
Krikščiūnas yra tikras die
vaitis ir ji vadina lietuvis— 
tvirtove vartuose. 

— Kun* S. Barcaitis at
vykęs iš tremties, apsigyve
no Medellino mieste prie TT. 
Saleziečių parapijos ir ap
tarnaus Medellino kolonijos 

venimo naštą. Ligonys vra 
dėkingi geraširdžiams auko
tojams. 

— J. Jurgelevičius, kuris 
grydosi nuo džiovos Gautin
go sanatorijoj, apie lietu- [ p ^ y g į R u d i e n ė Čhicago, 

riai vadovauja P. Cinikas, 
MIC, "The Marian" redak
torius, vyksta sėkmingai. At 
lantą perskrido belgų lini
ja, per 14 valandų. Kelionė 
iš Chicagos į Romą lėktuvu 
užima 19 valandų skridimo. 

Su ta ekskursija keliauja: 
J. Aukškalnis (Gary, Ind.), 
Pr. Snukis (Rochester, N. 
Y.), Vikt. Andriliūnienė 
Waukegan, 111.), Ona Melni
kienę (Tacoma, Wash.) Peg-
gy Zakaras (Chicago, III.), 

yra ketvertas: kun. J. Kle-
bauskas, kun. S. Dambraus
kas, kun. V. Atkočius, kun. 
A. Vičkauskas. Visi gerai 
kalba lietuviškai, angliškai 
ir itališkai. 

Ekskursantai aplankė ma
rijonų centrą, kur sutiko 
vysk. Bučį. Vyskupas nors 
ir vyresnio amžiaus, laikosi 

Įvairenybes 
Pas Bolševikus Ir 

Suo Diplomatas 
Iš Tel Aviv, Izraelyje, pra 

nešama, kad vieną kartą pri 
klausąs Sov. Rusijos amba
sadai šuo įkando moterį. 
Kuomet Sveikatos Departa
mentas pareikalavo, kad šuo 
būtų paimtas į Pasteuro in
stitutą patikrinimui, ar nė
ra pasiutęs, ambasada už
protestavo, sakydama, kad 
jos šuo turi diplomatines tei 
ses, tai yra neliečiamas. Vė
liau ambasadorius vis tik 
"susiprato" ir šunį išdavė. 

lietuvių dvasinius reikalus. | liams šelpti. 

vius remiančius BALF-ą, sa 
ko, kad kiekviena auka vra 
labai kilni, kadangi ji eina 
į vargą patekusiems bro-

— Ispanų kalbos kursus! —Kun. Ant. Grigaitis 
— O. Lingaityte, Notting! lietuvių kolonijai (daugiau 
I « M A t r n r l r t t t n n i o 1 i/-v4-i i i r i 11 _ _ J . A . _ M - J j • t _ . • name vadovauja lietuvių 

tautinių šokių grupei, kuri 
labai gražiai pasirodo visuo
se tautiniuose minėjimuose. 

pritaikintus naujai atvyku 
šiems lietuviams) PLB val
dyba žada organizuoti Me-
delline. 

perėjęs visas komisijas, at
vyksta į JAV. Visą tremties 
metą jis išbuvo Memminge-
no stovykloje, eidamas sto-

1 vykios kapeliono pareigas. 

111.), E. Sondom (Chicago, 
111.), Ona Dausevičienė (Ro
chester, N. Y.), Bronius ir 
Stella Stoškūnai (Milwau-
kee, Wisc) , W. Nolon (Bur-
lingon, N. C.). 

Romoje maldininkams va
karieniaujant Du Pare vieš
butyje atsilankė vysk. Pa-
dolskis, kun. P. Juras, kun. 

Trapių Kaulų Kūdikis 
Dickie Dorv/art iš New 

Yorko yra gimęs su vadina
mąja "Osteogensis imper-

gerai.ir kasdieną darbuoja- fecta" liga, kuri kaulus pa
si. Gerai laikosi ir amerikie- daro labai trapius. Vaikas 
čiams pažįstami kun. K. Re- dar tiktai trijų *netų am-
klaitis ir kun. J. Mačiulio žiaus, o jau šešiolika sykių 
nis. 

Didelj įspūdį maldini n-
turėjo sulaužytas kojytes. 
Kiek sykių buvo atsistojęs, 

kams darė atsilankymas į (tiek sykiu nusilaužęs kojas. 
katakombas. Ypatingas per
gyvenimas buvo, kai lietu
viai piligrimai buvo priimti 
Pijaus XII audiencijoje. Prie 
lietuvių grupės Šv. Tėvas bu 
vo labai arti. Kalbėjo ang-

Gydytojai deda pastangų 
nepaprastai ligai prašalinti. 

Tulaba ir lietuviai studen- mes tikėjimo. 

Alum Užgesino Gaisrą 
Bethany, Mo., apvirto ir 

užsidegė sunkvežimis su ve-
liškai, nuoširdžiai, raginda-1 žamu alum. Iš sudužusių 
mas prie drąsos ir ištver-1 bonkų pasiliejo alus ir užge

sino ugnj. 

REZERVUOKITE LIEPOS (JULY) 9 DIENA, M » N., TĖVU MARIJONU STATYBOS VAJAUS PIKNIKUI, VYTAUTO DARŽE! 


