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SEULAS JAU SUPAMAS, VYRIAUSYBE PABĖGO 
Sovietu Jėgos Krizės Valandą 

VYT. ARŪNAS 
"DRAUGO" Korespondentas Paryžiuje 

IEŠKOMA EŽERAN {KRITUSIO LfiKTUVO 
II iiinuiii.il •mnn»jw i M » m inm • n II u ui u 11 i IP fiięmmtr**m 

Politikai raminasi, kad dabartinis politinis įsitem
pimas užsitęs dar kurį laiką — bent du ar tris metus — 
o paskui jau įvyks didelis sukrėtimas, kuris turės iš
spręsti kas laimes: rytai ar vakarai. 

Bet tų politiku spėlioji- A r t i l e r i j a R u a i j o j e u ž i m a mais pasitikėti negalima _ J o g ^ 
toks jvykis kaip Korėjoje ga ^ . g"£T.. ""• 
Ii pasikartoti kiekvieną die- p 

ną ir betkurioje vietoje, kur Sovietų tankai laikomi pa-
Rusija susiduria su jai ne-1 čiais geriausiais visame pa-
pritariančiu pasauliu. Nie- šaulyje, daug geresni net už 
kas dar negali pasakyti, ar vokiškus, kurie savo ugnimi 
Korėjos karas nėra jau pra-ir šarvais viršijo amerikie-
džia pasaulinio karo. čių tankus. Tarp lengvųjų 

Abu pasauliniai karai bol- tankų labiausiai yra paplitęs 
ševikams atnešė laimėjimą. T 34, 35 tonų, ginkluotas 75 
Pirmojo pasaulinio karo dė- ir 85 mm patrankom. Tai yra 
ka jie užgrobė valdžią Rusi- labai lengvai manevruoja-
joje, gi paskutinysis karas imas tankas, galįs išvystyti 
leido jiems pavergti pusę Eu iki 45 km greitį, 
ropos ir visą Kiniją. Sunkieji tankai yra 56 to-
Stalinas Yra Kantresnis Už nų. Rusai dar turi "tankus-

Hitlerį tvirtoves", "kurie ginkluoti 
~ - 152 mm patrankom. 
Rusijos pramone daro di- Pr i e š lektuvinė artilerija 

dėlę pažangą, bet Stalinas ^ J a į t r ū k s t a 
mažai tesirūpina darbininkų e l e k t

J
r i į k Engimų, 

gyvenimo pagerinimu. Jis ži- , 
no, kad tuo nepralenks ka- Kiek Vertas Rusas Kareivis? 
pitalistinių valstybių, tad 
svarbiausias jo tikslas yra Raudonosios armijos mo-
tik išvystyti savo karišką ga rM, sakoma, esanti puiki ir 
lybę # kadrai paskutiniame kare bu 

Hitleris irgi ugdė jėgą, bet vo S e r a i užgrūdinti. Rusų ka 
bmro nekantrus ir skubėjo reivis visad buvo tvirtas dva 
pradėti karą, kuris turėjo 

Michigan ežere prie Milwaukee ieškoJma kokių nors d ngusio lėktuvo likučių. Northwest oro lini
jos keleivinis lėktuvas DC-4 su 58/ įmonėmis dingo audroje. Paskutinės žinios sake, kad lėk
tuvas buvo žaibo nutrenkta* ir ikrjito ežeran prie St. Joseph, Mich. (Acme) 

Siuo metu sovietų armijos 
štabas stengiasi visus karei 

jam atnešti Europą. Stalinas 
irgi žino, kad tik karu jam 
pasiseks išplėsti komunizmą 
visą pasauly ,tačiau jis yra 
kantresnis už Hitlerį ir lau
kia patogaus momento. 

Tik tada, kada savo jėg>a 
pralenks vakarus, jis duos |> 
sakymą raudonajai armijai 
pradėti karą. 

Kokia Yra Sovietu Jėga? 
Ragai vakarų žvalgybos ži 

nias, sovietai šiandien turi Iki šiam laikui rusai dau-
apie 200 divizijų. Pusė jų yra giausiai kreipė dėmesį į sau-
motorizuotos ir trečdalis — sumos kariuomenę ir aviaci-
šarvuotos divizijos, kurios ją, užmiršdami laivyną, bet 
sudaro raudonosios armijos | po šio karo šioj srity irgi pa-
elitą. darė didelę pažangą: dabar 

Iš to skaičiaus ketvirtada-j jie turi didžiausi povandeni-
lis stovi Europos Rusijoje, | nį laivyną, 
apie 50 divizijų satelitiniuo- v i s a g p a k r a š t y s , kuris jū-

sia, kada tekdavo kraštą gin 
ti nuo užpuoliko, bet blogas 
agresiniam kare. 

Sekančio Smūgio 
Laukiama Formoioje 

SIDNEY, birž. 26. — Aus
tralijos užsienių reikalų mi-
nisteris skelbia neabejojąs, 
kad sekantis sovietų smūgis 
bus nukreiptas į Formozą. Jis 
taip pat skelbia, kad Korėjos 
įvykiai nebuvo nelaukti, tik 
jų nežinojo tas, kas turėtų 
kuo daugiausiai budėti. 

Paskutinės žinios skelbia, 
kad Formozos gynyba esan
ti aliarmo stovy, tačiau 
Chiang Kai-sheko oro žval
gyba dar nepastebėjusi inva-

Demokratijos Kalba, Maskva Tyli 
Visi Spėlioja, Kur Naujas Smūgis 

TOKIO, birž. 26. — Kovos Korėjoje vyksta toliau, ne
žiūrint kad U N Saugumo Taryba pareikalavo sustabdyti 
karo veiksmus ir užpuolikams pasitraukti už 38 paralelės, 
laikinosios sienos, skiriančios abi Korėjas. 

Sovietų Rusijos delegaci- -
ja Saugumo Tarybos posėdy 
nedalyvavo, o Jugoslavijos 
atstovas nuo balsavimo susi- Anglų parlamente pirma-

Anglas Prabilo Apie 
Atominę Bombą 

laikė. Visi kiti 9 atstovai bal 
savo už Amerikos rezoliuci-

Sostinės Gynyba 
Sugriuvo 

dienj vienas konservatorių 
atstovas paragino anglų vy
riausybę prašyti UN Saugu
mo Tarybos leidimo numesti 
ant šiaurės Korėjos sostinės 
atominę bombą, bet jokio pri-

rendimo Korėjos | Skubinama Sudaryti 
Reikalu Laukiama 

Vakar buvo pasklidusios tarimo parlamente nerado, 
žinios, kad pietiečiams buvo Amerikos respublikonų par 
pasisekę sulaikyti šiauriečių tijos senatoriai pirmadienio 
kariuomenę, žygiuojančią sos j 7 ^ aptarė padėt* savo pose-
tinės Seulo link, bet jau apie I ̂  * P° to .vyriausybei ir 
pietus buvo aišku, kad visa spaudai pareiškė, kad Ame-
sostinės gynyba sugriuvo ir | r i k * neturėtų būti įvelta į ka-
komunistų tankai prisiartino "* korėjoje. Bet jį senato-

/ Labai Greit 
|WASHINGTON, birž. 26. 

prie pat miesto sienų. Komu
nistų kariuomenės vadovybė 

rius Bridges vėliau senato po 
sėdy pareiškė, kad reikėtų 

J2?? JS^teBartsaSMfi! asrę 
P A F Ko" be sąlygų, bet pietiečiai n e - | n o r s stipresniu, negu pažadu 

remti UN likviduojant kon
fliktą. 

rėjos įvykiai gali būti ne- ^ į r k o y o g i a m o 8 
tiesioginiai naudingi P r a n - ' ! ] į a u 

-4- Senato užsienių reikalų I cūzi j ai — gali būti pasku-
tyomisijos pirmininkas sen. j bintas naujos vyriausybės 
(įonnally senato posėdy la- sudarymas ir Amerika gali 

U. S. Ambasada Degina 
Archyvus 

i 

Ki atsargiai suredaguota- greičiau suteikti karišką 
i pareiškime davė supras- pagalbą Indokinijai, kur 

ti, kad Korėjos reikalu rei- vyksta kovos su komunisti- ! m m a ! Pn e , ^u l
A° bu?° t o k s Rusijos globojama šiaurinė 

kia palaukti UN Saugumo ne vyriausybe ir kur yra Į n c t l k e U 8 > k a d Amerikos am- K o r ^ a Manoma, kad dabar 

Abiejų galių Jėgos 
Kariškos jėgos abiejų Ko

rėjų yra nelygios — daugiau 
Komunistų tankų prisiarti- k a ; y o m e n e / * i r g i n k l u t u r i 

Tarybos nutarimų;. Jis pri-1 panaši padėtis kaip Korė-
pažino, kad rezoliucijomis | joje. 
karo Korėjoje nebus galima 

basados archyvai nebespėta 

vius padaryt technikais. Kaip j *)<* laivų prieš Formozą 
rašo savo atsiminimuose buv. esančiuose Kinijos uostuose. 
Amerikos ambasadorius Be-
dell Smith, Rusijoje techni
kai taip pat gerai yra paruo
šiami, kaip ir vakaruose. 

"Mare Sovietica" 

Kariuomenės gi esą ten labai 
daug pritraukta ir pratybos 
ant jūros kranto vykstančios 
dieną ir naktį. 

ros paliečiamas, yra pavers
tas tikra tvirtove. 

se kraštuose, o likusios Sibi
re ar Tolimuose Rytuose. 

Jei kiltų karas tarp rytų ir 
vakarų, sovietai galėtų per Ypač dideli įsitvirtinimai 
tris mėnesius divizijų skai- sovietų padaryti jūroje, kuri 
čių pakelti iki 300, o per pus-' tapo tikra "mare sovietica 
mėtį iki 500. 

Tačiau moderniškame ka
re neužtenka vien sumobili
zuoti žmones, reikia dar tu
rėti moderniškus ginklus ir 
gerą kareivių aprangą. Va
karuose stengiamasi duoti 
kuo geresnę aprangą karei
viams, nes jie čia brangina
mi, o Rusijoje žmonės netau
pomi; dėlto Maskva kreipia 
didelį dėmesį ne tiek į ginklų 
patogumą, kiek į jų galingu
mą. 
Kaip Yra Ginkluota Sovietų 

Armija? 
Pėstininkų divizijoj Rusi

joje sudarytos apytikriai iš 
11,000 vyrų, bet jų kovos jė
ga yra silpnesnė už amerikie 
čių divizijų kovos jėgą. Ma
noma, kad 300 sovietiškų" di
vizijų turi tokią pat ugnies 
jėgą, kaip 200 amerikiečių di 
vizijų. 

Tas pats ir su šarvuotom 
divizijom, kurios sudarytos 
iš 10,000 vyrų. 

(sovietiška jūra). Visu Bal
tijos pakraščiu įrengtos for
tifikacijos, kaip Siegfrido li
nija. Per 50 km. nuo jūros be 
veik visi civiliai gyventojai 
buvo evakuoti, palikti tik tie, 
kurie dirba prie fortifikaci
jų darbų. Liepojoj iš 120,000 
gyventojų 30,000 yra karei-
viai. 

Klaipėda yra stipriai sau
goma ištisu patrankų mišku, 
nustatytu krante.7 Šios pa
trankos gina įėjimą į Kuršių 
įlanką, kurioj sovietų laivy
nas galės karo metu slėptis. 
Sakoma, kad Klaipėdoj pas
tatytos milžiniškos povande
niniams laivams slėptuvės ir 
net Nemune įrengtos karo 
laivams bazės. 

Pačioje Neringoje pastaty 
tos lakiojančioms rakietoms 
šaudyklos ir visos, vilos esan 
čios užimtos raudonarmie
čių. Pastebėtina, kad beveik 
visos kariuomenės dalys pa
jūry sudarytos daugiausiai 
iš mongolų kareivių. 

Masiniai Kunigu Ir 
Vienuoliu Areštai 

Komunistu Vengrijoje 
ROMA, birž. 26. — Vati

kano radijas skelbia, kad 
birželio 9 d. Budapešto 
mieste, Vengrijoje, komu
nistų policija areštavo apie 
1,000 kunigų, vienuolių ir 
seserų ir visus išvežė į kon* 
centracijos stovyklas. 

sustabdyti, tačiau UN turi 
rakankamai autoriteto pa-

UN narius suteikti 
arišką pagalbą jos nutari-
ams įvykdyti. Jeigu tas 

is nepasisektų, tada at-
.ri UN nariai turės lais-

rankas veikti savysto-
ai. Jis pareiškė kongresui, 

prezidentas gal jau 
dien paskelbs kas bus 
»ma Korėjos reikalu. 

Naują vyriausybę paves-

jau kovose yra įvelta apie evakuoti ir jie sudeginti vie- } ^ k j ' J{ t u r į d a
r 

toje. Amerikiečiai skubos ke 
Ii u evakuoja savo moteris ir 

ta sudaryti buv. ministeriui vaikus į Japoniją, kurią nuo 
pirmininkui H. Queille, ra- 4 Korėjos pietinių krantų ski 
dikalsocialistų partijos na
riui. Ši partija dalyvavo ir 
nuverstoje vyriausybėje, o 
parlamente balsavo su 
krikšč. demokratų partija 
už vyriausybės pasilikimą 
prie valstybės vairo. 

ria tik 100 mylių vandens 
juosta. 

P. Korėjos Parlamentas 

tankų, stiprią artilerijos ug
nį ir sovietų "Yak" ir "Štor
mo vik" lėktuvus, nors lėktų-
vų fronte dar stipriai nenau
doja. Pietiečiai turi apie 30,-
000 vyrų kariuomenę, bet ne
turi nė tankų, nė artilerijos, 

U. S. senato užsienių ir 
karo komisijos pakvietė ka
riuomenės saugumo viršinin
ką duoti paaiškinimų, kodėl 
saugumo organai su Korėjos 
įvykiais buvo užklupti taip 
netikėtai — argi jie nieko ne 
žinojo, kas dedasi taip svar
bioje, Amerikos saugumui vie 
toje. 

Dalis Korėjos Kariškiu 

Paprašė U. S. Pagalbos n į ! f ^ ^ - £ * J ° P $ ^ S f 
1 į artilerijos lėktuvais neatlai-

Pietų Korėjos respublikos! kyši. 
parlamentas dar spėjo susi-j Paskutinės pasiekiančios rinkti į posėdį ir vienbalsiai 
nutarė prašyti Ameriką su
teikti visokią pagalbą priešui 

Ameriką žinios yra aliar
muojančios — pirmieji nepa
sisekimai numušė pietiečių 

NAUJAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Gen. MacArthur j sakė japonų vyriausybei užda

ryti komunistų laikrašti 30 dienų. 
* 

— Dabar jau aišku, kad prieš 3 dienas dingęs kelei
vinis lėktuvas su 58 keleiviais buvo žaibo paliestas ir 
įkrito į Michigan ežerą. Visi yra žuvę. Dabar ieškoma 
lavonų. . 

— Japonijoje sustiprintos saugumo priemonės visose 
vietose, kur gyvena didesnis skaičius korėjiečių. 

— Sovietų karo misija Japonijoje pareikalavo gen. 
MacArthur išmesti iš alijantų Japonijos Tarybos Cftiang 
Kai-sheko atstovą, ir j) pakeisti komunistinės Kinijos at
stovu. Atsakymas, turbūt, bus toks, kad) pati Sovietui mi
sija bus paprašyta apleisti Japoniją. \ 

— Sąryšy su įvykiais Korėjoje, U. S. kariuomenė 
užsieniuose ir Aliaskoje gavo įsakymą būti budėjimo sto
vy, nes niekas nežino, ar Sovietų Rusija negalvoja su-
kelti krizę kituose pavojinguose punktuose — bijoma 
smūgio Formozos ir Irano link. 

— New Yorko lenktynių lošėjų organizatorius milio-
nierius F. Erickson nubaustas 30,000 doL pinigine pa
bauda ir % metais kalėjimo. 

— UN Korėjos komisija praneša iš Korėjos, kad 
Saugumo Tarybos rezoliucijos sustabdyti karo veiksmus 
nesą vilties įvykdyti šiandien Saugumo Taryba New 
Yorke susirenka tolimesnių žygių svarstyti. 

Yril HilVtHIkKft atremti. Prašymas jau įteik I karių ūpą. Pamatę karišką 
IIH IlOVIiJUVJC t a g Amerikos prezidentui ir šiauriečių persvarą pietiečiai 

HONOLULU, birž. 26. —jkongresui. 
Kaip slaptai ruošė užpuoli-j P r e z i d e n t a s T r u m a n a s d a . 
mą šiaurės Korėjos komu- Į r a § t i š k i š k i . 
nistai.ir « * ? f k v 0 ? v

u
a d a i Imą, kuriame pietų Korėjos 

ir kaip nelauktas jfc buvo G į r t t a i vadina "neišpro-
rodo ir tas faktas, kad da-1 v o k u o t u u ž p u o l įmu" ir paža-
lis pietų Korėjos atsakingų L ^ n Amerikos paramą i ^ i n e s J f c 1 * ? ? * £ * * , 1F 

karininkų šiuo metu yra ne ^ organams karui K o r ė j o j e f c * * ^ " * £ ^ a ! ^ ! 
namie, bet Havajuose, kur l i k v i d l ^ t i > K a i ž u r n a l i s t a u ž tyli. Oficiali jų spaudos agen 

gali prarasti betkokį norą 
priešintis nuogomis ranko
mis. 

Maskvos Laikysena 
Jei visos vakarų bloko sos-

yra atvykę priimti Ameri
kos p. Korėjai perleistų ke
lių karo laivų. Kai atėjo 

, ' 1 tūra Tass padavinėja tik ofi-puoię Krašto apsaugos seKre- ^^, šiaurės Korėjos ka-tonų L. Johnson pakaušė, r i u o m e n ė s x skelbian-
S i i . " ^ "kaia ife kariu " ***"* ' ^ P / £ " ! * « • komunikatus. Paiioje žinia apie karą, ]ie K a r r J inuomenę ir ginklus Pietų Ko! „ . . . . w , l o . . . „„,„„»! 
su Amerikos karininkais L^jai, jei to pareikalautų UN | g £ * W b ^ ™ f l kad 
ramiai sau svečiavosi vaka- Saugumo Taryba, tai atsaky-
ro prieblandoje. 

Chiang Siūląs 
Korėjai Pagalbą 

mo negavo. 
Tuo tarpu tik oficialiai, ži

noma, kad gen. Mac Arthur 
davė korėjiečiams 10 kovos 
lėktuvų, kuriems valdyti ko-

Hrėjiečiai teturi tik 60 apmo-
TAIPEI, birže110 W. siunčiama 3 * ^ E 7* '"-* 

Chiang Kai-shekui artimi J£ponijos gandluų ir amui-1J1™^ » pietų'puses nuo h-
žmones kalba, kad jis galisĮu; i i 3 3 1 u«; «««,i«;«i^- kusios teritorijos ir vyriau-

šiaurinę Korėją užpuolė pie
tų Korėjos kariuomenė, bet 
priešas gavo tinkamą atsaky
mą ir bus greit sutriuškintas. 

Ekstra Prierašas. Paskuti
nės radijo žinios skelbia, kad 
pietų Korėjos sostinė jau at-

kių ginklų bei amunicijos. pasiūlyti pietų Korėjai pa
galbą kariais, lėktuvais ir 
laivais. Manoma, kad per • Korėjos prezidentas skun 
kelias dienas į Korėją bū- džiasi, kad Amerikos pagal-
tų galima perkelti apie 20,- |ba buvo per maža ir labai lė-
000 Chiang ' karių, jei tik tai teikiama. Su dabar turi 
Amerika duotų ginklų. momis pajėgomis Pietų Ko

rėjos vyriausybė karo laimėti 
kad negali. Bet yra manančių, 

dar Korėjos krizei neissi-
aprendus gali būti pradėta • Belgijos vyriausybė ren 
invazija į Formozą ir pa-jgįasi suteikti amnestiją sė
dam Chiang Kai-shekui ga-jdintiems kalėjimuose karo 
Ii būti reikalingas kiekvie-1 meto bendradarbiams su vo-
nag kareivis ir kiekvienas j kiečiais okupantais. Karo ve 
lėktuvas. Iteranai protestuoja. 

sybė jau pabėgo Japonijos 
link. 

KALENDORIUS 
Birželio 27 d.: šv. Vladislo

vas. Senovės: Gediminas ir 
Norgaila. 

Birželio 28 d.: šv. Leonas, 
popiežius. Senovės: Rangia 
ir Taugėla. 

ORAS 
Giedra, temperatūra kaip 

vakar. 
Saulė teka 5:18, leidžiasi 

8:30. 

http://iiinuiii.il


DIENRAŠTIS DRAUGAS, - i : i ( e . f . I K S ( § : Aatradienifl, birž. 27, 1350 

——— 
PAS MBjjĮ NAUJAKURIUS 

AR VESTI DAR NEKETINI? 
Aną dieną eina Adelaidė*, tralų, bet ir mūsų tautiečių 

je per rudens lapais nusėtą tarpe. 
perką ir Sta* sutinku prie-< — Nereikia taip pulti į 
3*19 beateinantį, tautieti. Pa- pesimizmą, mėginkite sus> 
žįstamas jis man, kaipo to rašinėti su kitų kra&ų lie-
paties laivo bendrakeleivis tuvaitemis, pav. Amerikoje, 
į Australiją. Pasisveikina- Kanadoje, Anglijoje ir ki-
me, žodis P« žodžio prade- tur. Patiks — gal parsikvie-
dame kalbėtis apie uždar- site j Australiją, Juk buvo 
bius, butus ir kitus austrą- atsitikimų, kad net vokietai-
liškus rūpestėlius. Mano bi- tes kai kas atsikvietė iš Vo-
aulis ir sako: m , kieti jos. — tariau. 

— Prisėskime, jei nesku- \ Prisipažinsiu, kad mėgi-
bi, štai ir suoliukas čia pat i nau tik išsisukinėti, nes jau-

Noc» laiko ir neperdaug čiau, kad esu stipriai pri
turėjau, prisėdau. Kalbai remtas "prie sienos'*. 

SKUBIAI GRflIO SOSTINĖN 

nukrypus apie namų staty
bas, sklypus, aš ir klausiu: 

— Na, o kaip pats manai 

— Girdėjau, kad pats ra
šinėji spaudoje, todėl para
šyk apie tą mūsų padėtį be 

Liūdnųjų Sukakčių Proga Pastatė Kryžių 
... » 

WATERBURY, Conn. — Kuzmickas ir Jon. Valaitis. 
Bisželio įvykių minėjimas į-įžodį pasakė ir T. Matas, 
vyko VI. 17 vakare parapijos Vienbalsiai priimtos trys 
salėje. rezoliucijos: anglų kalba — 

Prieš liūdnųjų sukakčių genocido reikalu, lietuvių 
minėjimo pradžią kukli pro- kalba (ALT Waterburio aky 
cesija nuvyko į senosios riaus jau anksčiau nutarta) 
mokyklos aikštelę, kur bu- — dėl komunistinių ir ko-

Tautletl, nepamlrik aavo bro
lių tremtyje. Jie laukia tavo pa
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk 
nors kuklią auką: United U-
thuanian Relief Fund of Aman-
ca, Inc., 105 Grand 8L, Brook-
ten U. N T 

kabintis \ australišką žeme-j išeities, gal kas nors ir šu
lę ar vesti dar neketini? galvos ką nors patarti. 

'__ Tai jau lyg ir nužiū-; Atsisveikindamas pasiža-
rėjęs esu čia tokią "nešpet- j dėjau, tai ir pildau. 
aą;* australiukę. šokiuose 
susitinkame, pašokame, iki 

Sužinojęs apie prasidėjusį Korėjoje* karą, prezidentas Truman, 
kuris buvo atvykęs savaitgaliui į Independencs, Md., skubiai 
gnžo Washingtonan. Jį išleidžia sesuo Mary Jane Truman ir 

duktė Margaret. (Acme) 

Dr. A. Šerkšnas Pakviestas Profesoriauti 

namu palydžiu. 

vių tarpo žymus asmuo, lie
tuvių; katalikų visuomenes 

Buvo laikai, kad juokėmės veikėjas, kuris, atvykęs iš 
iš atgyventos piršlių gady-; tremties, per pusantrų metų 
nes, bet šiandieną, kada redagavo Brooklyne lietuvių 

— Sakyk, bičiuli, ar taip m u s l i k i m a g išblaškė po pa- katalikų leidžiamą laikraštį 
jau ir nemėginai pasiieško- gaul^ n e p a g a j mųsų norą iri "Amerika/\ buvęs mūsų 
ti lietuvaitės? — priminiau proporcijas, jau ne juokai, 'garsių mokslininkų profeso-
a t r ^ * u f i , n o k i n u i! Mūsų šūkis - bet kurio- j rių S. Šalkauskio, Pr. Do-
; Parode, kad P ^ k £ ^ ^ p ? i e m o n ^ išsilaikyti vydaičio, A. Maceinos ir 
jautrią- vietelę, nes mano (̂ J.̂  T a d į r ~ t u o 9 v y s k . M. Reinio mokinys, 

vėliau Marijos Pečkauskai-
tės, o paskui Kauno penkto-

ti, turėtų padėti mūsų spau- j šios gimnazijos direktorius 
- dr. Antanas šerkšnas 

Vėl vienas iš mūsų lietu- ,Conn. Tai yra aukšto moks
lo ir didelių gabumų asme
nybė; dr. Šerkšnas prieš šį 

bendrakalbis tuojau pasida o f o . nia nll__ 
rė gyvesnis, lyg pyktelėjo. I milžiniškus atstumus nugfr 

— Tai ir pats būsi iš tų, 
kurie moka kitiems recep
tus rašyti, bet kur vaistų 
gauti tai nenurodo. Bara 
mumis* už vedybas su sve
timtautėmis mūsų tremties 
vadai, dvasiškija, spauda, 
net ir VUK-as įrašė į P. L. 
B* chartą 4 str.. kad lietu
vis kuria tik lietuvišką šei
mą. Pikčiausia dar tai, kad 
daugiausiai kalba tie, kurie 
yra jau seniai vedę, augina 
gražią lietuvišką šeimynėlę, 
statosi ar perkasi namukus, 
visuomet dėvi tvarkingus. 

lėti, lietuvišką ryšį palaiky 

da ir laiškai. Nieko blogo, 
jei vieno kontinento lietu-1 šiomis dienomis gavo pas-
viškas jaunimas skelbtų sa- įkyrimą psichologijos, profe-
vo adresus laikraščiuose tiks | soriumi į Anhurst kolegiją, 
lu susirašinėti su kito kraš-

antrąjį pasaulinį karą Lie
tuvoje buvo parašęs Visą, ei
lę mokslinių studijų. Jo pa
rašyta disertacija J 'Pedago
ginis santykiavimais klasė
je" atkreipė intelektualų 
dėmesį ir buvo Lietuvoje 
spaudos labai aukšitai įver
tinta, o už parašytai veikalą 
"Mokyklinė bendrikomenė" 
1939 metais jis gavV> Liet. 
Kat. Mokytojų Sa\įungos 
premiją. 

Tenka palinkėti dr. U.nta 
nui Šerkšnui pasisekime nau 
jose pareigose. — Draugas 

vo tremtinio & Asntarozaiėio 
pastatyto ir parapijai pado
vanoto lietuviško kryžiaus 
koplytėlės pašventinimo iš
kilmės. Pašventino klebo
nas kun. J. Valantiejus, ku
ris pasakė ir pirmąjį pa-

j Tel.: Ofiso l'H.6-6448 Rez. HE.4-S15© 1 DR, F. c. vnmoiMt 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 
VAL.: Nuo 2 Iki • pop.; « iki 8 v a k 
ir Trečiad. pa—i sutartį. 

sveikinimo žodį. Koplytėlės j UN darbą sabotuoja. 

m unistuoj ančių organizacijų 
bei jas remiančių asmenų 
pasmerkimo ir boikoto. Tre- j TH.: mm OR.*-I»M Res. wm*mm 
čioji — reikalavimas, kad Dr. Edward B. MURASKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
5492 Soutti Kedzto Ave. 

.LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 1 
iki 4 ir nuo 7 iki 9 v. v. Sestad. nuo 
S iki 4 r. Trec. — pagal susitarimą. 

Sovietų Sąjunga būtų pa
šalinta iš UN, nes Sovietų 
Sąjunga savo pikta valia 

to lietuviais lietuvaitė
mis. Korespondencinė pažin
tis, vėliau draugystė, o gal 
bent viena pora iš šimto ir j 
apsivestų. Be to, korespon
dencija paįvairina • pilkas 
mūsų emigracijos dienas ir 
palaiko tautines nuotaikas. 
Aš manau, kad šiandieną 

tir 

žinoma, žmonelės sutvarky- kiekvienam Australijos lie
tas, rūbus. Bet niekas ne-1 tuviui būtų visiškai nesunku 
patarė, ką turi daryti mū-! sumokėti apie šimtą svarų 
su vyrai tuose kraštuose, 'už savo sužadėtines kelio-
kaip pav. Australijoje, kur'nę iš šiaurės Amerikos, Ka-
lietuvaičių beveik visiškai 
nėra. Jeigu ir yra, tai tik
riausiai dvidešimčiai vyrų 
— viena. Ir ta dar ištekės 
už australo, nes anas turi 
namukus ir automobilį. O ką 
turi daryti tie devyniolika: 
likti nevedę ir pasiaukoti 
tautos labui? Kokia nauda 
i i to bus mūsų tautai, jeigu 
mes liksime senberniais? 
Štai kad ir aš: iš Lietuvos 
išvažiavau turėdamas dvide
šimt metų, dabar turiu tris
dešimt, plaukuose jau "šar
ma" atsiranda. Per pusant
rų metų susitaupiau apie 
porą šimtų svarų, kitais me
tais tikiuosi daugiau, bet ko
kia ateitis: ar tam dirbti, 
kad vėliau pinigus į karčia-
mą nuneščiau, o pats gyven
čiau palapinėje? Tokių pa
vyzdžių turime ne tik aus- kėja. 

nados, Anglijos, Vokietijos 
ar Pietų Amerikos. 

V. čepliauskas 

Baigė Mokyklą 
NĘW BRITAIN, Conn. — 

Birželio 21 d. šio miesto 
aukštesnioji mokykla įteikė 
virš 500 baigimo diplomų; 
baigusiųjų tarpe buvo ir du 
tremtiniai: Leokadija Luko-
ševičiūtė ir Algimantas Gie
draitis. Abu gerai žinomi 
mokykloje, nes Algis "Už
sieniečių Klubo'' susirinki
me skaitė rašinį apie Lie
tuvą, jos kančias ir tremtį, 
o Leokadija turėjo progos 
per radiją angliškai kalbėti 
apie Lietuvą ir jos mokyk
lų sistemą. Be to, ji yra dai
nininkė ir tautinių šokių šo-

I-UL. ___ V. V. 

statytojas, geros intencijos 
tremtinys, trumpais žodžiais 
paaiškino savo pasiryžimo 
tikslą ir savo pastatytą kop
lytėlę, paskelbė parapijos 
nuosavybe. Parapijos cho
ras sugiedojo giesmę. Prie 
naujosios koplytėlės padėta 
gyvų gėlių. 

Pats liūdnųjų sukakčių 
minėjimas įvyko parapijos 
salėje. Monėjimą pravedė j 
ALT Waterburio skyriaus 
pirmininkas A. Aleksis. 

Klebonas kun. J. Valan
tiejus papasakojo savo įspū- Į 
džių iš kelionės Europoje. 
Prof. Vikt. Biržiška, nese
niai atvykęs iš Vokietijos, 
ilgoje kalboje suminėjo lie
tuvių tautos istorinių fak
tų; agr. B. Dūda paskaitė 
savo pastabų apie tarptau
tinę padėtį. Karštai ir tik
rai sukaktfuviškai pakalbėjo 

Oftoo telefonas VIrgtnia 7-188* 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4284 Archer Avenue 
V AL.: Kaadien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 
Trečiad. ir Sekmad. Uk susitarus. 

Parapijos choras pradžio
je pagiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus, vėliau — 
kelias daineles. 

Tautos Fondui aukų (ir 
įėjimas buvo apmokamas) 
surinkta apie 225 dol. (iš 
tos sumos apie 65 dol. įėji
mo pajamų, apie 9fr dol. per 
Tremtinių Draugija įėjusių' f2«J W«*t Marqn«*t« Rd. 

• t -T . , : , - . v VAL.: Nuo 2—i v. p.p. ir 7—9 vak. 
aukų; kita surinkta salėje). 

— T. 

TeL: Ofiso. (AR.S- 4020, rez. HI.5-16S0 

Dr. ummtm J* Javais 
(JOVAJSA8) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Trečiad. ir Sestad. pagal sutarų. 

Užsisakykite "Draue?'' 
TV*.: Ofiso OL.2-3652, rez. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 
DR. M U M BUDRYS 

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
5946 W. Cermak Rd., Cicero, DL 
VAL. 2—5 ir 6--8. sestad. 2—4 p.p. 

T0WN OF LAKE UTILITIES 

Tel.: On*o \VA.8-30«0, Rex.CO.4-l 187 

DR. Z. DftMLEVttlUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
— i VAL.: ( išskyrus Sestad. ir Sekmad.) 
^ 1 Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. Ses

tad. priima tik pagal susitarimą. 
Rezid.: 10838 So. VVabash Ave. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4845 S. AeMand Ave., Cttengo 

VAL. Nuo 2—I ir 6—8', trečiad., ses
tad. ir Sekmad. tik pagal sutarti. 

TeL: Ofiso YA.7-4787, res. P R . « - l f S 0 
Jei neatsilieps virsminėti telefonai 

šaaddte: MIdwar 3-4M1 

N O W . . . GENUINE 

PHILCO 
Advanced Design. 

TIKTAI 

PUOŠNUS ATSKAITYMAS 
u i jūsų sena. šaldytu**. 

i PHILCO 7 0 4 

~~m~m m • • • ' 

!I^Tfc^> 
T T ^ » » * * " 

1 ,-:-vs-x':, ' ^ A 

M 

S Al GI R 
PELNIM. A 
VIETA " 

• i ! 

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 
0 

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

a a a OiitticT SaVt/vitt<y 
AND ;.0AN ASSGCIAflON 

Js«. M. Maisrli. Sscrsfsry 

3236 So. Halsted Street 
Phont: CAIumet 5-4118 

IvV 

Ai 

••< 

TAIP... žia yra tikras patobu
linto išplanavimo, liuksusinės 
kokybės 7.2 kub. pd. Philco 
šaldytuvas už nuostabiai žemą 
kainą! Tik pažiūrėkite \ aukš
čiausią kokybę moderniškų įtai
symu — 

V-

f 

Tel.: Ofiso YA.7-5657 Rex.RB.7-! 
DRi FnRifK vi RlWfln 

(KVIEAINSKAS) 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

1651 W e s t 4 7 t h S t r e e t 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Ui 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir sestad. vak. 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 Res . M1.3-2S&0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

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

Tel.: Ofiso CA.«-OS67, 
DR. P. Z. ZALAT0R1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Hatoted Street 

Rezid. 6600 & Actcsaan Ave. 
VAI*: 11 v. ryto iki 3 p.p.; 6—s v. vak. 

Tel.: Ofiso V7.7-«583, res. RE.7-7MS 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sestad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezidencija 2241 W. 66TH PLACE 

DR. B. C. BR0ZAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki f 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4068 Archer Avenue 
Truput] J rytus nuo Cal i foma 
< TeL YArds 7-777S 

MLLLMMUf 
G Y D Y T O J A S I R C l f i R U R G A S 

11750 So . ParneM 
Tel.: PUUman 5-8S77 

VALANDOS: pasai susitarimą 

TIKRA- ZERO ZOXOS 
' F R E E Z K R I O SI'INTEIjft 

iHiwo — pločio t visiškai uždara. 
' žlaiko dargi ir Icc Cream kietai 
sušaldytą. Talpina 2S sv. maisto 

lftTISO—PliO^IO SKUBUS 
ŠALDYTOJ AS 

Sutalpina mėsas — greitai atšaldo 
gėrimus, desertus ir Mintas. 

Jūsų tiktai už 

savaite 

DU0SMUS ATSKAITYMAS 
ui jūsų sent šaldytuvą! 

I Š T I S O P L O Č I O C R I S P K R 
S T A L Č I U S 

Stiklu uždengtas. I Haiko vaisius, 
daržores ir žallumynus šviežiais 
trapiais ir skaniais drtėgname šal
tyje. 

PILNAI LENTYNOS 
SUTVARKOMOS 

Patvarkykite Jas taip, kad tiktų 
jū>ų maistui bet kokio didumo ar 
formos. 

Esnerg. Tel. KEdzle 3-2M8 

DR. EMILY K KRUKAS 
GYL>YTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave,, CMcago, 11L 
TeL LAIayette &.S210 

VAI*: pirm., antrad., ketv., 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6234 Archer Road, Argo, Illinois 

'TeL suiumit 1S90 
VAL.: pirm. antr ir ketv. 3—5 T. V. 
trečiad., penkt., ir sestad. S—8 v. v. 

DR, P. ATK06HMA1 
DANTISTAS* 

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

3147 S. Halsted St., Chicago 
VAL.: Plrmad. Treč ir Sėst. 3—»• p.p. 

Tel.: Ofiso PR. 6-3838, rex. \ X 7-2421 

DR. A. JEMCIIIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2000 VVest 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4' p.p. ir 7:10 
iki 9 vak. Sestad. nuo 2—4 popiet 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Appliances 
1800-02 WEST 47th STREET 

» Corner Wood S t 
LAfayette 3-7771-2 

f CASH OR CREDTT J_ 
Op«n Mondays and Thtrrsdav* 

Žram » A 1L totF. BL 

Telefonas: REliance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEGN 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 VVest 58th Street 

VAL-: 2—4 popiet 0:80—8'. 30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 

Tel.: Ofiso YA»7-1168, rea. DA.6-1128 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVest. 35th Street 
. ( k a m p u Halsted ir 36-tos gwtv.) 
VAI*: 1—4 i r e:S0—g:J0 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir sestad. Ket
virtad. ir priešpiet, tik susitarusi 

Rez. S247 S. EMERALD AVE. 
Tel.: Ofiso H£.4>584t, res. HE.4-2S24 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3S 

6757 So. VVestern Ava. 
VAL,.: Trečiad. ir Sestad. pagal su

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

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Dmmen Ave. Chicago 9, 111. 
VAL.: nuo 6 v. v. iki 9 v. vak. Sėst. 
nuo lOv.ryt. iki 6 v. v. išskyrus treč. 

Saukite — YArds 7-7*81 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKTŲ SPECIALISTAS 
1861 S*. Ashland Avemie 

VAL.: Plrmad., Antrad. Kevlrtad., 
Penktad. 9:10—12; 1:H>—t r. • . 
Trečiad. uždaryta, sestad. 9:S0 iki 

12: 1:30 iki S vai. vak. 
OAnal A-OBSS. Ptatt Bld*. 

DR. VAJTUSH, Opt. 

(IilETTJVIS) 
H M M 30 metq praktikavimas 

yra Jiams garantija 
Palengvina akių įtempimą, kuris < 
priežastimi galvos skaudčjimo, svai
gimo, skaudamą, aklu karst), atitai
so trumparegyste ir toliregyate. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at-
sttikunuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, s pečiai o atyda kreipiama į 
mokyklos vaikua 

KREIVOS AKYS ATITAISOHOS 
VAŽIUOJU | N A M U * 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 SoutJi Ashland Avenue 
YArds 7-1878 

VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:20 vak. 
sestad. iki 6 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas ui 

>• 6. S E M I U T 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

26 metų. [ • r t f i l s— 
TeL YArds 7-182* 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akte 
^M Ištaiso 

Otfams ir Akintu Dirbtuve 
3401 So. Halsted Street 

Kampas 34th Street 
VAJU: nuo 10 iki 2. nuo 6 iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. Sestad. 10—4 p.p. 

VValter Klash 
Proprieter.i' 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 

4>\%-

mete i prašalins II ot ganiame rogit ls Ir 
gW Klapnma, Jai į\* netvaiteoja, nuodlM 
l ieka kflns Ir Jūsų kraujuje. Jei turite sunkumo 
nnsteląptntj, Jei n e k e l s dainai turit kettek jei galva 
svalgatav nugara sksuna< tenetefe-' nuovargi. Jai Jfleų 
paakiai patinai vartokit 
M E D I K A L I S K F ; m\£K A R B A T Ą S A M T A S N O . 101 

Kaina $1.10 sa persiuntimu. MŪSŲ medlkall ikų fokų 
arbata yra ekspertų sudaryta remiantis ilgy metų pa

tyrimu. Rašykite ir pinigus priaiųakite, 

8AN1TAS H£BBS 
1125 NUvtmokee Ave. CMiąp tt. Ui 

http://Rex.CO.4-l
http://Rex.RB.7-
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D R A U G A S 
v\i\ i 11 M M M \N DAILY FRIEND 

2334 S. Oakley A ve., Chieago 8, UI. Tei Vlrginia 7-6640; 7-664! 
fcntered aa Second-CJ&aa Matter MareV 31, 1916 at Chleago, Illinois 

Ind^r tht> Aet of March I, 1879 

Prancūzijos Vyriausybės Krizė 

Membfr of the PathoHc Press Ass'n 
Pufolish^d Ually. fxc***pt Sundaya, 

by the 
Lithuanian Catholic Press Soclety. 

subscriptkm Rates: 
$7.00 per year outslde of Chloa&o; 
$8.00 per year in Ohleago & Cicero; 
$7.00 per year ln <*anada. 
Forelrn $10.00 per year. 

Prenumerata: 
Ohicagoj Ir Ciceroj 
Kitur JAV ir Kanadoje 
I ž s l e n y j e 

Metama % met. 
$8.00 
$7.00 

$10.00 

$4.50 
$4.00 
$5.50 

3 mėn. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 m*n 
80.00 
$0.80 
$1.00 

Skelbimų kainos prisiunčiamos ffaviif. prašymą 

Korėjos Karas 
AR KILS TRETYSIS PASAULIO KARAS? 

Kilęs karas tarp šiaurės ir pietų Korėjos, plačiai 
praveria duris pranašavimams: ar iš to kils tretysis 
pasaulini.3 karas, ar ne? 

Komunistų kontroliuojamos šiaurės Korėjos armi
jos tik prašjusĮ sekmadienį — birželio 25 d. teįsiveržė 
| to krašto pietinę dalį (amerikiečių zoną), tačiau visa 
eile radijo komentatorių ir dienraščių savo nuomonę 
jau pareiškė. Dauguma jų pranašauja, kad dėl Korėjos 
visuoMno — pasaulinio karo nekils. Vienas iš komen
tatorių graną karakteringai yra pasisakęs, kad Korėja 
yra nauja žalia mė?a Kremliaus imperializmui ir im
perialistiniam komunizmui būsią leista dar labiau nu
tukti, kol Jungtinės Amerikos Valstybes pakels savo 
ginklą prieš jį. 

KA SAKO PIRMIEJI ŽYGIAI? 

. Su ta nuomone beveik galima sutikti. Prie to veda 
pirmosios žinios iš Vašingtono ir New Yorko. Tiesa, 
ir Jungtinių Valstybių vyriausybėj ir Jungtinių Tautų 
saugumo taryboj parodyta susirūpinimo, tačiau nema
tom ženklų, kurie sakytų apie skubesnius žygius gink
luotam konfliktui likviduoti. Vašingtone, tikriausiai, 
svarstoma, kaip sėkmingiau iš Korėjos pasitraukti, o 
J. T. saugumo taryboj devyniais balsais prieš vieną 
(Jugoslavijai susilaikant o Rusijai nedalyvaujant) nu
tarta pareika^uti iš šiaurės Korėjos komunistų tuoj 
sustabdyti mūšius ir iš už'mturjų pozicijų pasitraukti. 
Jei to nepadarys, tada saugumo taryba ekonomines 
sankcijas pritaikins. Čia kaip tik tiks priminti Mairo
nio žodžius: *4Kol saulė patekės, rasa ir akis išės". Va
dinas, kol Jungtinės Tautos prisirengs bet kokį žygį 
padaryti, komunizmo siaubas jau bus visą Korėją pra
rijęs. Po to J. T. generalinis sekretorius Trygve Lie 
turės progos naują klausimą iškelti: pareikalauti pri
pažinti komunistinį režimą Korėjoj ir jį įsileisti į J. T. 
organizaciją. 

Taip įvykus, pasaulis įsitikintų kad demokratijos vis 
dar nenusikrato nuolaidumų Kremliui politikos. 

AMERIKOS GARBES PAŽEIDIMAS 
Visi sveikai galvojantieji žmonės yra įsitikinę, kad 

Jungtinės Valstybės visa savo militarine jėga turėtų 
ginti pietų Korėją. Jai j talką turi stoti visos kitos 
vakarų demokratijų valstybes. 

Kodėl taip? 
Dėl to, kad komunistai, užpuldami amerikiečių zoną 

Korėjoj, skaudžiai užgauna ir Amerikos ir visų kitų 
demokratijų garbę. Taip pat užduodamas ir ekonomi
nis smūgis. 

Grįžtant į netolimą praeitį, tenka priminti, kad visa 
Korėja amerikiečių militarinėmis jėgomis buvo išlais
vinta iš japonų militaristų pirmojo karo metu. Stalino, 
Roosevelto ir Churchillio bendru susitarimu pažadėta 
Korėją atsvatyti laisva ir nepriklausoma valstybe. Bet, 
Churchillio ir Roosevelto neapdairumu, išlaisvintąją 
Korėją sutarta laikinai padalinti į dvį zonas — rusų 
ir amerikiečių, duodant progos gyventojams susiorga
nizuoti valstybinį aparatą, išsirinkti sau valdžią. 

Amerikiečiai išpildė savo žodį. Jie padėjo pietų Ko
rėjos žmonėms pravesti demokratinius rinkimus, pa
dėjo atsistatyti ekonominiai ir kraštas jau savistoviai 
tvarkėsi. 

Rusai savo zonoj elgėsi priešingai. Jie nesiskaitė su 
duotais pažadais ir prieš žmonių norą šiaurės Korėjoj 
įsteigė komunistinę diktatūrą, kurią dabar jau užsi
moja užmesti visai Korėjai ir ją su Rusija glaudžiau
siais ryšiais surišti. 

PRIE KO VESTŲ DAR VIENAS NUOLAIDUMAS? 
Jei vakarų demokratijos negelbės užpultosios to kraš

to dalies, dėl kurios likimo moraliai jos atsako, težino, 
kad tuo pačiu paskatina Kremlių tuoj pulti Formozą 
ir išstato į didelį pavojtp Aliaską, Filipinus etc. Nerei
kia užmiršti ir to, kad ir Europoj Kremlius turi lygiai 
tokius pat planus ateičiai. Rusų zonos ir Vokietijoj ir 
Austrijoj yra ruošiamos (jei dar neparuoštos) pana
šiems žygiams, kaip ir Korėjoj. Jei Kinija neginta, jei 
Korėja nebuvo ginama, tai gal Amerika atsisakys ginti 
ir vakarų Europą? Jei taip, kodėl Kremliui neparizi-
kuoti "jungti" visą Vokietiją ir Austriją po viena Krem
liaus vėliavaT 

Laikantis realios politikos, vakarų demokratijoms 
kito kelio, berods, neturėtų būti: jos turi ginti Ko
rėją! Kitaip jų įtaka visur susmuks. Tai iššauks ir 
nusivylimą ir nepasitikėjimą. Kaip didelis būtų iš to 
pavojus, berods, apie tai ir kalbėti nėra reikalo. 

Georgės Bidault vyriausybe, pusėtinai gerai tvarkiu
si Prancūzijos vidaus ir užsienio politikos reikalus, 
buvo priversta atsistatydinti. Socialistų, De Gaulle par
tijos atstovų ir komunistų balsais išreikštas vyriau
sybei nepasitikėjimas sąryšyje su algų pakėlimu val
stybės darbininkams. Šiuos žodžius rašant, dar nebuvo 
žinių;, ką bus pakvietęs prezidentas Auriol sudaryti 
naują ministerių kabinetą. Turint galvoj vėliausiai su
sidariusią partijų kombinaciją, drąsu būtų manyti, kad 
bus pakviestas vienas iš socialistų šulų. Bet ir jam 
ne taip jau lengva bus gauti atstovų pasitikėjimas. 
Ne be reikalo prez. Auriol yra •išsireiškęs, kad prie 
dabar esančios partijų kombinacijos, pastovesnis rim
tas valstybinis darbas nėra įmanomas. Todėl jis esąs 
linkęs manyti, kad dar ateinantį rudenį reikia daryti 
naujus parlamento rinkimus, nelaukiant jo kadencijai 
besibaigiant kitais metais. Tą pačią nuomonę jau se
niai reiškia gen. De Gaulle. 

Mes esame linkę manyti, kad prancūzai patriotai, 
turėdami galvoj šio momento didelius įvykius, savo 
vidaus politikos reikalus skubiai sutvarkys, kad ne
susi trukdytų nepaprastai svarbi "šešių" konferencija 
Paryžiuje, ekonominės ir politinės derybos su Indo
kinija. Ypač įvykiai Korėjoj prancūzus vers greit baig
ti vyriausybei? krizę ir, momentui reikalaujant, stip
rinti vieningumą krašto viduje. 

V I • • I -

I 
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienį krašte buvo dau,g 

nelaimių. Kelios dešimt žmonių žuvo W. Virginijos 
valstybės potvyniuose, žuvo jų automobilių susdkūli-
muose ir kitose nelaimėse. t"a&i|m didžiausia katastro
fa įvyko aviacijoj. Sakoma, ar tik taį nebus didžiau
sia katastrofa Amerikos aviacijos istorijoj. 

Birželio 24 d., kaip jau vakar skaitėm savo dien
raštyje, žuvo pakely iš New Yorko į Minneapolis pa-
sažierinis lėktuvas su 58 žmonėmis. Susekta, kad jis 
bus susikūlęs Michigano ežerev Nesuklysta. Vėlai sek
madienį surasta, kad lėktuvas su visais pasažieriais 
yra nugrimzdęs ežero dugnan. Spėjama, kad jis bus 
nutrenktas žaibo, nes tuo laiku jis smarkiai siautė. 

Baisiosios katastrofos kaĮtininką vargu besurasti. 
Suprantama, kaltininkas bus,'"perkūnėlis". Bet ar ar
timiausio aerodromo kontrolėj negalima buvo lakūnas 
padiriguoti, kad jis kiltų vir^ debesų, virš siaučiančios 
audros ar kitu būdu su ja prasilenktu. Cį gal tokias 
instrukcijas turėjo, bet jų njesUaikė? Gal? Liudininkų 

• burnos amžinai yra uždarytos. 

Jugoslavija "Neri"? 
Prieš keletą dienų iš Belgrado atšjo žinių, kad bul

garų kariuomenė ir motorizuoti vienetai maršuoja Ju
goslavijos rytinių sienų linki Ne be reikalo, tad, yra 
daroma spėliojimų, kad bulgarai su rusų pagalba ne
trukus gali užpulti Jugoslaviją. Į tą vietą Europoje 
verta yra turėti atkreiptas Akis. Po Korėjos Jugosla
vija ,gali būti "next". 

APŽVALGA 
f "Prie Masiniu Tautos Kapu"1 

"Tėviškės Žiburių!" bendradarbis E. Kamėnas tokią 
antraštę davė savo straipsniui, kurį šiaip baiga: 

"Pasaulis žino katyną, Vinicą, Auschwitzą(, Buchen-
waldą, Stutthofą, Dachau, Flossenheimą ir kitas rau
donųjų bei rudųjų bestijališkumo vietas. Bet visa tai 
eina užuomarštin. Kremliaus Velnio tuzinas, apsitve
ręs geležine uždanga, didindamas Katynų skaičių Lie
tuvoje ir kitur, taip pat vadovaujasi ta psichologine 
taisykle, kad visi "skandalai" greit pamirštami ir 
"skandalas" nėra skandalu, jei šūvių į pakaušį ir geno
cido aukų išgąstingo riksmo kiti negirdi ir nemato... 
Ir kas gi matys ar girdės, jei net tokių galiūnų, kaip 
JAV ir Didž. Britanijos pasiuntiniai yra uždaryti Mask
voje, kuomet Kremliaus agentai šiose valstybėse turi 
didžiausią judėjimo laisvę? 

Stovėdami prie mūsų tautos masinių kapų, mes ne
galime pasitenkinti tik galvų nuleidimu ir giedojimu 
Reąuiem. Nenustokime politinių' tremtinių dinamizmo 
ir nesudulkėkime. Neužmirškime savo misijos. Ne tik 
visais įmanomais būdais įtikinėkime laisvąjį pasaulį 
rusiškojo komunizmo didžiausiu pavojumi žmonijai, bet 
bandykime drąsiau kaltinti UNO ir Didžiąją Demokra
tiją už jos pasyvų pritarimą visam tam, kas dedasi už 
geležinės uždangos." 

"The New York Times" sakosi pravedąs nuodugnų 
tyrinėjimą Centralinėj Amerikoj ir patyręs, kad Sovietų 
Rusija savo programoj turi tikslą suardyti Vakarų 
Pusrutulio (VVestern Hemisphere) tautų vieningumą,, 
kuris labiausiai kenkia jiems čia įsistiprinti. 

mamai 
Socialinė Apdrauda 
PRANAS ŠULAITIS 

Dauguma balsų (81 prieš 
2) senate priimtas įstaty
mas dėl socialinio aprūpini
mo praplėtimo. 

Tas pats įstatyma3 pri
imtas ir atstovų rūmų, bet 
jo redakcija kiek skiriasi 
nuo senato priimto teksto. 
Todėl speciali komisija esa
mus skirtumus išlygins. 

• • * 
Pagal senato priimtą įs

tatymo tekstą, veik antis 
įstatymas praplečiamas dar 
10 mil. asmenų (nors • vy
riausybes projekte buvo nu
matyta įstatymą taikyti 20 
mil. dirbančiųjų). Dabar 
bu s apdrausta 5 mil. sava
rankiškai dirbančiųjų-, apie 
1 mil. žemės ūkio darbinin
kų, apie 1 mil. namų patar
nautojų, kurie dirba nema
žiau kaip dvi dienas.per sa
vaitę, apie 600,000 dirban
čiųjų tose organizacijose, 
kurios ne dėl pelno dirban
čios. 

• • • 
Iki šiol į socialinį draudi

mą mokesčius mokėjo dir
bantieji, gauną iki $3,000 
per metus; dabar ši riba pa
keliama ikį $3,600. 

Senatvės pensija padidi
nama beveik dvigubai: da
bar buvo mokama pensijos 
daugiausia 45 dol. per mė
nesį, gi pagal naują įstaty
mą mokėsią 80 dol. per mė
nesį. 

Mokestis į socialinio drau
dimo fondą pasilieka tas 
pats — l ' j % nuo uždarbio. 
Toks mokesčio dydis numa
tytas iki 1956 metų, nuo ka
da jis bus padidintas iki 
2%. 

• * * 

t Reikia tikėtis, kad ir ki
tos socialinio draudimo rū
šys J. A. V-bėse bus greitai 
įgyvendintos, būtent, ligo
nių kasos dirbantiesiems ir 
jų šeiinos nariams. Šios 
draudimo rūšies ypač pasi
genda naujai atvykę atei-
viai-dirbantieji ir tie vietos 
darbininkai, kurie gauna 
mažesnius uždarbius, iš ku
rių jie nedali susitaupyti li
gos atvejuje gydymo išlai
doms padengti. Nors priva
čiose ir fraternalinėse drau
gijoje nemaža apdraustų 
darbininkų ir jų šeimų na
rių, bet jiems susirgus rim
tesne liga, ar kai operaciją 
reikia daryti ir ligoninėn 
atsigulti, tai gaunamų pa
šalpų neužtenka. 

• * • 
Neseniai Genevoje darbo 

konferencijoje J. A. V. sekr. 
Tobin pareiškė, kad čia bus 
daromos nuolatinės sociali
nės reformos. Del šio pa
reiškimo daugelis dirbančių 
mano, kad netolimoj ateity 
visos socialinio draudimo 
~ūšye J. A. V-bese bus įgy
vendintos. 

- I. DAUMANTAS , 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

BCDNINKŲ KAUTYNĖS 
Didelius nuostolius bolševikų NKGB pajėgos patyrė iš 

partizanų Būdninkuose. Kaime beviešintiems partizanams 
buvo pranešta, kad j juos artėja gausios priešų pajėgos. 
Partizanai pasitraukė į pamiškę ir įsitvirtino apkasuose. 
Aštuoniasdešimties vyrų daliniui vadovavo Briedis. Gin
kluoti su viršum dvidešimčia kulkosvaidžių, jie išsidėstė 
pusantro kilometro ruože ir nesijaudindami laukė priartė
jančio priešo. Bolševikai, matyt, neturėdami tikslių žinių, 
kur partizanai laikėsi, prie jų važiavo mašinomis keliu. Ka
da visame partizanų išsidėsčiusiame plote jau radosi maši
nų, jie atidarė ugnj. Keliasdešimt bolševikų nespėjo nei iš 
mašinų iššokti. Likę gyvi išsivertė iš mašinų, išsidėstė vil
nimis ir puolė įsitvirtinusius partizanus, rėkdami — "ura". 
Nežiūrint, kad bolševikų jėgos ir buvo kelis kartus gauses
nes, partizanai nesijaudindami skynė vilnj po vilnies, o jas 
pakeitė naujos. Su trumpomis pertraukomis puolimas ejo 
kelias valandas, bolševikams neįstengiant pakrikdyti par
tizanų, ar įsilaužti į jų apkasus. 

Į pavakarį bolševikai, įsitikinę savo puolimo nesėkmin
gumu, dalį jėgų permetė į kitą miško pusę, kuri partizanų 
nebuvo saugoma. Šie bolševikai, jau gerokai pritemus, par
tizanų pozicijas pasiekė iš užnugario. Tai pajutę partizanai, 
prisidengdami tamsa, pasitraukė per spragas, padarytas 
bolševikų persigrupavimo metu. Šios kautynės partizanams 
kainavo tik vieną auką — perrišdama sužeistuosius, krito 
nuo priešo šūvių sanitarė Marytė. Bolševikų nuostoliai siekė 
su viršum šimtą karių. 

Tik kelioms dienoms praslinkus po Būdninkų kautynių, 
netikėtai užjojęs ant pasaluojančių enkavedistų, žuvo dali
nio vadas Briedis. Toliau daliniui vadovauti buvo išrinktas 
Dešinys, šiuo metu besikeičiančios gyvenimo sąlygos pa
diktavo naujus uždavinius partizanams. Be kitų, ligi šiol 
egzistavusių grynai karinio - partizaninio pobūdžio uždavi
nių, atsirado visa eilė organizacinių. Tam tikslui dalinio šta
be atsirado organizacinis skyrius, kurio viršininku buvo 
Šiaurys. 

DEGIMŲ KAUTYNES 
Po naujo persitvarkymo birželio vienuoliktą dieną Gele

žinio Vilko pagrindinės pajėgos turėjo didesnes kautynes 
Klebiškio miške. 

Kairiajame Jesios krante, prie Kukoriškės tilto esan
čiose pievose, penki kautynių skyriai buvo apmokomi tanki
nes rikiuotės. Apie 4 vai. po pietų iš Skerdupės palaukės 
sargybos postų buvo gautas pranešimas apie pastebėtas di
deles priešo pajėgas, besiartinančias iš Pajesio. Po trumpos 
pertraukos panašaus pranešimo susilaukta ir iš N. Klebiš
kio palaukės, kur enkavedistai traukė Klebiškio miško link 
nuo Šilavoto. 

Partizanai skubiai persimetė per Kukoriškės tiltą į de
šinįjį Jesios krantą ir, išdėstę savo pajėgas, pasiruošė kau
tynėms. Pirmasis skyrius, vadovaujamas paties vado De
šinio, ir antrasis, vadovaujamas Uosio, įsitvirtino abejuose 
Kukoriškės tilto pusėse esančiuose apkasuose, prieš save 
turėdami puikiai apšaudomas, išsitiesusias pievas. Abu sky
rius kirto tik keliukas, kuris vedė į Pajesį ir | Skerdupj. Šiuo 
keliu buvo tikimasi atvyksiant priešo pajėgas. 

Trečiasis skyrius, vadovaujamas Kareivio, užėmė po
ziciją kairiame sparne, palaikydamas ryšį su pirmuoju sky
riumi, ir turėjo uždavinį saugoti kelią, vedant| iš N. Klebiš
kio j Čepeliškes. Ketvirtas skyrius įsitaisė dešiniame spar
ne, palaikydamas ryš| su antruoju skyriumi, turėdamas už
davinį saugoti priešo galimą prasiveržimą iš Pajesio — de
šimtuoju Jesios krantu. Penktasis skyrius, vadovaujamas 
Dautarto, įsitvirtino prie Vilko sodybos, turėdamas pas 
save dalinio sanitarinę tarnybą ir saugodamas kelią iš Če-
peliškių. 

Tik suspėjus išsidėstyti, keleliu iš Skerdupio pasirodė 
keliolikos enkavedistų žvalgų grupė. Jų kryptis, kaip ir bu
vo spėta, vedė Kukoriškės tilto link. Enkavedistams pasi
ruošus kautynėms, jų pagrindinių jėgų susigrupavimas bu
vo Skerdupio kaime. 

(Bus daugiau) 

tir 

Sulaukėme gražinusio šio šimt-
neČio laikotarpio: mes buvome 
-ebėgą nuo Dievo, kad suprastu
me savo žmogišką gyvenimą, bet 

dabar imame suprasti, jog kaip 
tik, norėdami būti žmonėmis, esa
me reikalingi Dievo. Laikotarpis, 
kuris turi ateiti ir kurs su mfl-
sų generaeija prasideda, yra 
Kristaus laikotarpis. 

—Lomhardi, S. J. 

{Subrendusių ir senatvės meilė 
yra stipriausia ir baisiausia. 

—G. Papini 

Pūnanti lelija dvokia labiau 
už bet kurią kitą gėlę. 

—Šekspyras 

Siela, kuri myli ir kenčia, yra 
aukštai iškilusi. 

-T7. Eugo 

* % 3** 
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STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Imą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus visiems išmokėjome ant pareikalavimo. 
Tartas virt 25 mili jonų dolerių. Atsargos fondas virš 2 1/4 mil. 

U. S. Govenrnerat Securities ir cash virt 12 milijonų 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ins. Corp. 
JUSTIN MACKEWICZ PRESIBENT IR MGR. 

4192 Arche rAvenue Chicago 32, Illinois 
TELEFONAS VIRGINIA 7-1141 

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 vai 
Trečiadieniaia nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtai nuo 9 i i H vai. 
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SVARSTOMAS KORĖJOS KLAUSIMAS 

15,000 PROTESTO DEMONSTRACIJOSE 
TORONTO, Ont. — Pri- žymėdamas kas mea esame 

siminant akaudžiuosius bir- i ir ko mes norime. Pasak jo, 
želio įvykius, buvo suruoš-; mes čionai atvykome ne kal
ta lietuvių; įr ukrainiečių, ,beti, o kovoti. Savo ir savo 
demonstracija prie miesto | tautos laisves niekada ne-
rotušes ir bendras pabaltie-! atsižadėsime, jei reikės, už 
čių minėjimas. Lietuviai Į ją ir mirsime. 
pradėjo sekmadienį, birželio 
18 d., pamaldomis, kurių 

Pabaigoje prabilo Toron
to miesto kontrolierius John 

metu abu vietos kunigai pa- j Innes, ir buvo visų bendrai 
sakė pritaikytus didžiosioms I sugiedotas Anglijos himnas, 
mūsų tautos tragedijoms i Tuo demonstracija ir bai-
prisiminti pamokslus. Kun.gėsi. 
dr. J. Gutauskas pabrėžė, Baltų Federacijos suruoš-
kad padarytas blogis nieka
da neneša gerų vaisių, o vė
liau ar anksčiau paliečia ir 
tuos, kurie prie jo prisidėjo. 
Po sumos organizuotai ir 
vėliavomis bei vainiku prie
ky nuėjo pas ukrainiečius, 
kurie Alexandra parke irgi 

tas minėjimas į S;birą visų 
trijų tautų išvežtiesiems pa
gerbti buvo pradėtas 4 vai. 
p. p: Bloor ir Huron gatvių 
kampe esančioje unitų baž
nyčioje. Įžanginį žodį tarė 
Kanados Baltų Federacijos 
pirm. V. Gylys. Pabaigęs 

turėjo pamaldas, minėdami kalbėti, jis pakvietė Toron 
20 metų sukaktį nuo Ukrai 

Surengė Pirmųjų P A D Ė K A 
T - m ' „ MS^j;»•••-*J Martynui ir Jadvygai Jskfcbai-i rėmimu n i n c j i m f 1^ams, gyv. 9296 Broad st., De 

troit 4, Mich., reiškiu padėką už 
mūsų labai malonų priėmimą, '"di
delį rūpestingumą bei pagalbą 
mums beaikuriant naujam gyve- | uuj 
nimui. 

—Albertas ir Elena MUiūnai 

Siaurės Korėjos komunistams užpuolus pietinę Korėją, valstybės 
sekretorius Dean Acheson tuojau atvyko j Valstybės Departa

mento vyr. būstinę, kur jvyko eilė pasitarimų. (Acme) 

GRIEŽTAI PASISAKĖ PRIEŠ KOMUNISTUS 

GRAND RAPIPS, Mich. 
— Birželio 18 d. lietuviai 
naujakuriai surengė pirmų
jų trėmimų iš Lietuvos pa
minėjimą. 

Ryte prel. kun. J. Lipkus, 
Sv. Petro ir Povilo parapi
jos klebonas, atlaikė šv. mi
šias už išvežtuosius ir mi
rusius kankinių mirtimi Si
bire ir deportacijos metu. 
Vyrų oktetą*, vedamas Pr-
Turūtos, giedojo mišias, o 
Schuberto "Ave Maria" gie
dojo A. Kovėra, pritariant 
smuiku A. Puodžiūnui. Pa
mokslą pasakė irgi prel. J. 
Lipkus. 

Tos pat dienos vakare 7 
vai. naujakuriai surengė 6v. 
Jurgio svetainės salėje mi-
nėjimą-akademiją. Paskaitą 
"1940 m. birželio tragedija 
Lietuvoje" skai'ė K. Step-
»ys. 

Meninę programą išpildė 
naujakurių vyrų oktetas, 
vadovaujamas Pr. Turūtos. 

Mažametės (6 ir 8 m.) 
mergytės Kušlikyte ir Kovė-
raitė padeklamavo jausmin
gai eilėraščių. 

Melodeklamaciją atliko 
Puodžiūnienė su vyrų okte
tu. Šiame minėjime — aka-

Antradienis, birt. 27, 1950 

Arba visai nėra žemėje laimes, 
arba ji tęsiasi labai trumpai. 

—O. Dupre 
—o— 

Gero vakaro tik tada susilau
kiu, kai visą dieną paskiria dar-

—Goethe 

<? • ^ l 
VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SO. SIDfiJE, 

kuri patarnauja visokių rūšių apdraudose 
MPS atstovaujame atsak<*ningas a pd raudos kompanijas, todėl kiek
vienas mūsų klijenta* visados yra apaaugtotas, jeigu kam {vyksta 

kokia nelaime 
KIRE—LIABILITY 
AUTOMOBILE 
DRAM SHOP 

COMPENSATION 
HOUSEHOLD 
ACCIDENTS 

^Oty^ot^jj^ratyg^Įg^ 

6322 South VVestern Avenue Tel. Pfiospect 6-5162 
Agentam yra CHAS. P. RAL Priežiūroje 

Kfcjį 

I w 

<*m — —» ^ - ^ • • ^ 

to universiteto r e k t o r i ų ANSONIA, Conn. — Bir-1ciausiaį atsisakytų} nuo ko- d e m i j • ̂  d i d e l i o b ū r i o l i e . 
nos Išlaisvinimo Sąjungos • prof. Sidney Smith, kuris į j želio 18 d. vietos lietuvių munistų tikslų, neskaitytų t u v i { b u v o ^ a d y t o s vi-
likvidavimo. Abiems susi-igauaią ir mišrią publiką! bendruomene pagerbė komu- j jų spaudos ir prisidėtų prie|FOg Sedįmos vietos) daly va-
jungus pasipylė didžiule ei- prašneko: 
sena City Hali link. Be ve-| — Jūsų reikalai yra mū-
liavų ir vainikų buvo neša- sų reikalai, jūsų taika ir 
ma ir daugybė ̂ plakatų, skel laisvė yra sykiu mūsų taika 
biančių pavergtųjų tautų'ir laisvė, 
tragediją, o sykiu ir perspe-; Trumpai gimtosiomis kal-
jimą laisvosioms. Dcmons- bomis prabilo ir visų trijų< 
tracijoje, kaip rašo Toron- j tautų atstovai. Po kįekvie-
to dienraščiai, dalyvavo virš; nos sekė ir tautinis himnas 
15,000 dalyvių ir, anot kont
rolieriaus Innes, primine An 
glijos karalienės vizitą To
ronte, kada irgi panaiVos 

nis;ų nukankintus lietuvius; produktingo darbo - atko- |v ( i i r L a t v i j o s a t g t o v a i . 

Meninę dalį išpildė irgi 
visų trijų tautų menininkai. 

ir pasmerkė jų dabar vyk- \ vojimo Lietuvos nepriklau 
domus okupuotoj Lietuvoje somybės. 
žiaurumus. Už žuvusiu3 kun. „, v. , . . . . 
dr. Gauronskis atlaikė pa- *** ***$!*" ^ ^ 
maldas ir nuoširdžiam pa- ! m s ' k u f e neats.sakys nuo 
moksle kvietė daugiau pri- j " " • ,.k°,nu,uf.t\m,*. »**}• 
sim:nti maldose nuo komu-1 s * ^ 1 . ka/P. hetuv.11* ^nd' 
nizmo kenčiančius artimuo-j "">«**»», taip ir visos Lie

tuvos tiesioginiais priesaiįs, 
i&nesti juos iš visų lietu-

—! Greitvydis 

3S 
STASYS UTWINA£ SAKO: 
rri \ A p A H TAI GERIAUSIAS LAIKAS 

U A D A K M PIRKTI VISOKIOS Kt SIES 
NAMAMS REIKMENIS/' GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-livaizdo* Sidings 
— Langų — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų— 
Hardware — Pleisterio — Cemento — Sruto — Visokios 
Rūšies Insuliacijes Materiolo — Šturmo LangiĮ — Kom
binacijos Durų — VYafIboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kita Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prejt. , 

3039 S. HALSTED 8T. TE**. VICTORY 2-1272 
VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto iki 6-toa vai. vak. 

seštad. — 8 vai. iki 3 vai. popiet. 

& « « — - « - i m 

Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 

SIUS. 
Po pamaldų behdram su 

Lietuvius atstovavo solistas 
J. R. Simonavičius, savo sul- sovietų komunistines armi 

žmonių minios plauke. Pa-1 'ingu ir švelniu baritonu an- I jos klastingas ir begėdiškas 

sirinkime buvo nušviestas• v ! š k ų . bendruomenių ir orgą-
nizacijų ir nutraukti su jais 
visus asmeninius ryšius. 

siekus ro.ušę eisenos metujgliškai pagiedodamas ''Te
viešpatavusi tyla ir susikau ve Mūsų'' ir Chopino "Ru
pimas virto galingai protes- denį", ir Verika'čio oktetas, 
tu. I padai n u o d a m a s įprastu 

Pirmuoju kalbėjo ukrai- l grakštumu ir subtilumu tris 
nietis, pabrėždamas, kad lietuviškas dainas: Kur ban-
bolševizmo pavojus grcs'a guoja Nemunėlis, Op. op, Ne 
visam laisvam pasauliui, jis muneli ir Pirmyn į kovą. 
ryja tautas vieną po kitos. Pabaigai V- Gylys per-
Po Sovietų Rusijos letena skait5 rezoliuciją, skirtą 
randasi visa Rytų Europa JT ir padėkojo svečiams, ku-
su dalimi Vokietijos, šian-' rių tarpe be universiteto 
dien krenta Kinija, rytoj pa- rektoriaus buvo ir Ameri-
vojus Prancūzijai ir Angli- j kos konsulas Kanadai, už 
jai, baigė kalbėtojas. Toliau. atsilankymą. 
sekė dar porą kalbų ir bu- Demonstracija ir minėji-
vo padėtai ukrainiečių vai- m a s b u v Q n e m a ž a s „ ^ 
mkas prie mirusiųjų pa- ^ savuosius 
minklo, sugiedant jų tautinį ^ ^ ^ j ^ J Į į ^ ^ 
himną. 

— A. 

Pabaltiečiu Maistas 
Vakaru Berlynui 

Lietuvių vardu kalbėjo dr. 
J. Kaškelis, iškeldamas, kad 
lietuvių tauta žudoma savo 
žetnėje ir tremiama j šaltąjį 
Sibirą. 

Padedamas vainikas ir su 

kad tai rado atgarsį ir an
glų spaudoje. 

Visi kalbėjo ir rašė apie 
genocidą ir deportacijas, 
bet galima buvo daugiau 
prisim n.i ir šiemet suei-

giedamas Tautos Himnas, nantį dešimtmetį nuo Nepri-
2odį taria gimtąja kalba ir klausomybės netekimo. 

Lietuvos okupavimas ir tuo
jau pradėtas lietuvių tau
tos naikinimas. O. Saulaitie-
ne savo paskaitoje gyvais 
faktais atpasakojo komunis 
tų imperialistinius tikslus ir 
parodė, kokiais metodais Mi'ijoninio tiražo dieti-
prie to einama. Nuo komu- raštu "Chicago Tribūne" į-
nistų įžengimo į Lietuvą dčjo straipsnį — Pabaltie-
pirmas dienos mūsų <autie- čių protestas Vokietijoje 
tis negalėjo užmigti nakti-i prieš raudonųjų, veiksmus, 
mis, negalėjo darbo dirbti Straipsnyje rašoma, kad es-
dienomis, nes didžiausioje^, latviai ir lietuviai, gy-
bamiėje kiekvieną minate venantieji Vokietijoje, l̂ ir-
laukė, kad gali būti suim- želio 15 d. badavo, protes
tas, išvežtas, nukankintas tuodami prieš ją tėvynių 
ar netekti šeimos, o kiek- prijungimą prie Rusijos ir 
vieną naktį kas nors iš kai- pirmos masinės deportacijos 
mynų dingdavo. |į Sibirą dešimtmetį (?-Red.) 

Kadangi komunistų tero- minint, 
ras Lietuvoje ir dabar tę ] L i e t u v i ų d ^ ^ batiliono 
Siamas, o jų salininkų ran- Bamberge (Bavarijoje) va-
dasi ir Amerikoje — susi- d a 8 A l e k s a n d r a 5 Biliūnas pa 
rinkuseji priėmė sekanc ą r 0 i š k § j k a d b a d a v i m u e u t a u . 
rezoiuciją: I pytas maistas turėtų būti 

birželio d. Ansonijos, p a s i ų s a s j vakarų Berlyną, 

INSURED 

TAIP SMARKIAI AUGA TIRTU IR TAIPYTOJAIS? Todėl. k*1 p u mus kiek
vieno taupytojo indėliai jw* pilnai aiMlrauMi Iki 9&.000 by an ngeiury ot the fnited 
StaU^s GoAornnient . . . Todėl, kad na* mu* \aldyba ir direktoriai darbViai ir ga
biai reda biznį ir išmoka aukšta dividendą savo taupytojanis. . . Todėl, kad *pfc« 
mus patarnavimas yra nuuulagus ir teisingas. Per 1849 metus pas mus pradėjo 
naujus taupymo aecountfi virs 1.2OO ypatų, o turtas per tą. laika P— ngo virš 
i .000.000 doleriu. I>abar mūsU turtas siekia arti 5.009,000 doteriu. 

Mes kviečiame kaip vietinius, taip ir tolimesnii*a lietuvius: padėkite savo pinl-
gus šioj tvirtai apdraustoj finansinėj j s ta igoj . . . Pas mus galite taupyti ir per 
la ikus . (Klauskite ). 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
J. PA&EL. Presidaati. «2»4 « 0 WE8TKRN AV>1 Tel. — GRovehill 8-7575 

! r^ 
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BUICKĄ 
ŠIANDIEN į 

GALITE f 
GAUTI I 

PAS J 

Milda Buick Sales 
i uan Kuraitis, Jonas Kodinas, Vincu Parėdnis ir Antanas Bačkys 

907 WEST 351h STREET TEL — Uiayette 3 - 2022 
33C! JT 
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Conn., lietuvių visuomene, 
susirinkusi protestuoti del 

gudų atstovas. Astrai ir už- Taipgi eisenoje galėjo dau vykdomo dabartinėj Sovie 
degančiai prabyla Kanados giau jaunimo dalyvauti, 
ukrainiečių veteranas, pa- — St. Dargis 

IS "DAINOS" GRUPĖS VEIKIMO 
TORONTO, Ont. — Ge- airūpinti negali, 

gūžės 26 d. įvyko mėnesinis j Siuntinių komisija prane-
gmpes susirinkimas pas na- še, kad. išsiųsti trys maisto 
rea A. Grubevičienę ir duk- j ir du drabužių siuntiniai. 
terį Izabelę. Narių dalyvavo | Kadangi Vokietijoje įvairių 
nemažai, nors galėjo būti ir reikmenų jau galima gauti, 
daugiau. tai nutarta mėginti siųsti 

Valdyba pranešė apie įvy- j pagalbą pinigais, 
kusius šokius gegužės 20 d. Išrinkta šiems metams re-
YMCA salėje. Kadangi tik vizijos komisija, kurion įei-
dvi iš valdybos narių gale- na: M. Pocienė, A. Soepa-
jo šiame parengime dalyvau- vičienė ir V. Abromaitytė; 
ti, tai už talką išreikšta pa- Į 2. Užemeckienė pasiliko kanv 

dėka šiems asmenims: V. | d:date, 
Abromaitytei, A. Apeikienei, i Naujomis narėmis susi-
broliams E. ir K..Abrpmai- \ liukfa EJ. Ališauskienės \ir 

" čiams ir J. Yokubynui. Taip- J. Zalagsnienės; labai džiau
giamas mūsų'grupėg didėji
mu. • •' K-

kaip kukli dovana berlynie
čių kovos už laisvę pripaži
nimui. — G. Al. 

IEŠKOMI ASMENYS 
tų Rusijos okupuotoj Lietu
voj tautos naikinimo ir dėl 
žiauriausių žudymų/, perspė
ja Visus tUOS l ietuvius , ku- oiga Jomantas, 11 East Wood-
rie laiko save komunistais niff, Toleao 2, Ohio, ieško Aido-
ir rw>r r.A«ii«inratima tarnau- n o s Kuprasevičius, gimusios Ma-ir per nesusipratimą tarnau rijainpolėje 1925 m. gruodžio 29 
ja Maskvai, kad kuo grei- dieną. 

tų aukų. Ačiū jai už pasi-1 ėmė, vaišindamos namuos 

^ 

gi ačiū publikai ui gausų 
atsilankymą Gautas iš va
karo pelnas palengvins trem i * Dr. Užupienė gražino au
gyje tiems, kurie patys ap- lkij lapą su 6.35 dol. surink-

darbavimą. 
Kadangi balandžio pabai

goj ir gegužės pradžioj dvi 
' 'Dainos" narės susilaukė 
kūdikių, t. y. L. Novogrods-
kienė sūnelio ir St. Yoku-
bynienė dukreles, tai grupės 
vardu buvo paskirtos narėa 
jas abi aplankyti ir įteikti 
tradicinę dovanėlę — šaukš
telį. 

Nutarta susirūpinti gegu
žinės surengimu. 5$. Užemec
kienė sutiko vietą surasti. u 

Susirinkimui užsibaigus, 
Grubevičienę ir Izabelė la
bai gražiai visas nares pri

ruoštais kepsniais ir ska 
niais gėrimais. 

Sekantis susirinkimas į-
vyks pas U. Grinskienę ir 
jos dvi dukreles: Jane ir 
Lydi ją, 570 Dovercourt Rd., 
netoli nuo Bloor. Visos na
rės maloniai jų prašomos at
silankyti. Valdybos vardu 
primenama narėms, kad at
silankymas į šį susirinkimą 
yra labai svarbus, nes su
bėgo labai skubių reikalų, 
kuriuos reikia apsvarstyti. 
Taigi,.iki malonaus pasima
tymo birželio 30 d. 8 v. vak. I 
punktualiai! 

— M. F. Y—nė 

' • • " ^ — — — • 3E= — - 5E »' r^ * [EE:. 
n -

SOTUS ALKANAM PADEKI 
Per AID OVERSEAS, Inc. 

2244 W. 23rd PI., Chicago 8, Dl. Tel. Vlrginia 7-8711 
Aid UvtsrMMB, inc Mluncia uuusto siuntinius | visas 4 Vokie
tijon zonas ir Intas Jfiuropos kraštus, išskyras SSSR. Siunturiai 
yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 

Maisto siutUiial pakuojami Europoj, sandėliuos', o užsakymai Ii 
Ctucago* >IIUU įanu A1K M.vii.. ( Ž8akaut didesnius kiekius eilioda
ma uuolaida. HKUkAi,AL'IUTE FILMU SIUNTIME SĄRAŠO: 

»UuiUn7s No, 1 — SS.S0 
1 šv. Kiauliniu tauku 
t ST. rūkytu lašiniu 
f «•. saiami dofiros 
I iv. (be 1 oxa) kenuoto bekono 
x dėžute (400) gr.J įuarsarlno 
siuntinys Hr. S — $6.S0 
4 n. rūkytu laimių 
I šv kiauliniu tauky 
t ST. margarino 
1 sv. kiaulienos misos 

biunOaja No. 0 
A. lu svaru cukraus $1.10 
B. 20 svarų cukraus $3.2o 
eMundnys No, 1 
A. 10 sv. baltu kviet. miltu l<00 
B. 20 sv. kvietinių miltų $3.20 

Siuntinys Nr. 10 — 
t sv. rūkytų lašiniu 
1 ST. kiauliniu taukų 
2 ST. margarino 
2 ar. degintos kavos 
1 ar. šokolado 
Siuntinys Nr. lfl — $5.95 
I ar. rūkytu lašinių 
1 ar. kiauliniu taukų 
t ST. deginto* karos 
2 ST. cukraus 

Siuntinys Nr. l t f~ $005 
4 ST. rūkytų lašinių 
1 ST. kiaulinių taukų 
t sv. margarino 
2 ST. marmelado 
4 «v. degintos kavos 
4% ar. sukraus 
2 gabalai tualeC muile 

Siuntinys Nr. • * 
B. 10 sv. g-ryn. kiauliniu tau

ku — $4.25 
C 16 ST. g-ryn. kiaulinių tau

kų — $6.40 
O. J7 sv. g-ryn. kiauliniu lau

ku — M-«6 

2 sv. S oss rūkytų lašinių 
A uesotS v«*» *r.i avuaeuo 
1 der 141 e gr.> kiaulienos meaos 
i sv. • oss. cukraus 
ti sv. soaoutdo 
« osa. arbatos 
J sv. degintos kavos 
auuiuu)s Nr. 7S — S4.SU 
x uaanie ti.su gr.> nisrąsirino 
x sv. atgiutoa aavos 
2 osa. (j.vv gr.) soaoiado 
s osa 1150 gr.) saldainių 
i sv. I osa avuuniu uriosntu 
l į s av. kondausuoto pieno 
x s v. Didų medaus 
i deaute t s s s m.i kakavos 
x uesuve saruinaų 

Siuntinys 
A. 
a 

S sv. 
6 av. 

nise 

Nr. SO 
degintos kavoi 
deg. kavos — 

dėžutėse — 

i — $1.50 
i skardi-
$6.20 

Siuntinys Nr. 84 — $6.80 
2 sv. i osa rūkytų laimių 
1 ST. 2 oss. degintos kavos 
i ST. S osa. šokolado 
1 sv. 2 oss. cukraus 
1 dėžut* apelsinų marmelado 
2 sv. (be 2 oss.) jautienos mėsos 
Siuntinys Nr. U — 50.05 
2 sv. (be 2 osa) sviesto 
2 sv. 2 osa kiaulinių tauku 
2 ST. 2 osa rūkytų laimių 
i ST. i osa šokolado 
1 ST. 2 osa cukraus 
1 sv. 2 oss. degintos kavos 

Siuntinys Hr. 68 — 80 06 
2 ST. 2 osa rūkytu lašiniu 
i ST. 8 osa pilno riebumo sūrio 
2 sv. 2 osa cukraus 
2 sv. 2 osa ryžių 
2 sv. (be 8 o s s ) kiauliniu tauku 
2 sv. (be 2 osa) margarino 
i sv. kakavos 
1 dSftut« (400 gr.) grietinės 
1 ST. plano miltelių 
2 sv. degintos kavos 
4 oss. arbatos 
% sv. šokolado 

siuntinys Nr. 75 - Sg.25 
s sv. I M i oss.j ruayiu laaialų 
2 sv. (oe 2 osa) siaunmų taukų 
x oss. tfSO gr.j touaeu*. piano 
i dezute (4uu gr.j margarino 
s m. ryuų 
1 sv. atgintos kavos 
* gv. SoKoiauo 
1 dsžute (22S gr.) kakavos 
Siuntinys Nr. Tf — S4W$» 
2 sv. (O* 2 osa) sviesto 
2 gv. (be 8 a sa ) kiaulinių taukų 
1 sv. kakavos 
1 av. šokolado 
1 ST. ryilų 
2 ST. S oss. rūkytu lašinių 
Siuntinys Nr. M — f a J t 
1 ST. 8 osa kiauliniu taukų 
1 sv. 8 oss. rūkytų lašiniu 
1 sv. 8 osa dešros 
1 ST. 8 osa sūrio 
1 ST. 2 osa degintos kavos 
i ST. 8 osa ryilų 

Siuntinys Nr. M — f s j § ~ 
6 sv kiaulinių taukų 
6 sv. degintos kavoa 

Siuntinys Nr. M 
A. 6.5 ST. šokolado — $4.60 
B. 8 sv. blttų medaus — $4.80 
C i sv. kakavos — $1.40 
IX 10 ST. syilu — $8.80 
*1 10 gr. diiOTintų slyvų — $1.41 
t 6,6 ST. margarino — 88.60 

= S 
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KORĖJA, KUR VYKSTA KARAS 
DR. J. PRUNSKlh 

S U S I R Ū P I N U S I S A V O ŠUNIMI 

Devynis Kartus Daugiau 
Gyventojų, Negu Lietuvoj 
Tolimoji Korėja, kur da

bar užsiliepsnojo karas, nė
ra taip jau mažas kraštas: 
turi netoli 25 milijonų gy
ventojų, taigi — apie devy
nis kartus daugiau, negu Lie 
tuva. Užima 85,246 kvadrati
nių mylių plotą, taigi — be
veik keturis kartus tiek, kiek 
Lietuva, arba — pusantro 
karto didesnė už Illinois. 

Korėja yra pusiausalyje 
prie Mandžiūrijos ir skiria 
Geltonąją jūrą nuo Japonų 
jūros. Korėjos pusiausaliu 
nusitiesia aukštas, siekiąs 
iki pusantros mylios kalnas, 
apaugęs medžiais. 

"Atsiskyrėlių Valstybe" 
Korėjos istorija siekia dvy 

likto šimtmečio prieš Kristų. 
Ji buvo vadinama "Atsisky
rėlių valstybė", nes kraštas 
buvo uždaras užsieniui. Jau 

P R A S I D Ė J O K A R A S 

je turėjo metalų ir pramonės 
koncesijas. 

Gyventojai Mažesni Už 
Kiniečius 

Korėjos gyventojai pana
šūs j šiaurės Kinijos, nors 
kiek mažesnio ūgio, mongolų 
giminės. Jų kalba kilusi P to 
torių-mongolų su kiniečių 
priemaišomis. Jaučiama ki
nų literatūros įtaka, tačiau 
korėjiečių alfabetas ir gra
matika, kaip ir pati kalba — 
skiriasi nuo kitų. 

Dauguma korėjiečių yra 
Konfucijaus išpažintojai, gar 
bina savo protėvius. Japonai 
bandė įvesti šintoizmą ir bu
dizmą, bet be didelio pasise
kimo, ir tos tikybos tesudaro 
gal tik 2c,b gyventojų. Apie 
tiek pat procentų yra ir krik 
ščionių, tik šiaurės Korėjoje, 
kurią valdo komunistai, mi
sijos gerokai apnaikintos. 

D a u g Berašč ių 

švietimas Korėjoje nėra 
reikiamai išplėstas ir apskai
čiuojama, kad net apie 60 fc 
gyventojų esą beraščiai. Ta
čiau paskutiniu metu buvo 
jau įsteigta nemažai moder
nių mokyklų, o sostinėje — 
Seoul'e — ir universitetas. 

Korėjos nepriklausomybė 
buvo atstatyta 1946 m. va
sario 6 dieną. Vyriausybę ta
da sudarė penki žmonės iš so 
vietų valdomos šiaurinės sri
ties ir penki iš amerikiečių 
užimtos pietinės. Vėliau tas 
skilimas tarp šiaurės ir pie
tų dar padidėjo, iki rusų im
perialistinė politika privedė 
prie atviro pilietinio karo. 

Karen Voegele, vienerių metų mergaite, gyv. Mission, Kansas, 
sėdi prie nuotraukų savo šunies, kuris dingo. Mergaitė nuo jo 

dingimo net nieko nebevalgo. (Acme) 

PROLETARIATO GLOBA BRAZILIJOJE 
Daugelio didžiųjų Brazili- mokyklas atėjo 1,345. 

jos miestų pakraščiuose įsi-' g R e l i e i n g Da£raiba- šios 
kuria skurdžiose lūšnelėse iš • j £ 5 ? pastangų lėka 141! 
kaimų atvykę žmonės, kurie r o s T m e ^ s S u s I š v mi-

PLATINKITE "DRAUGE". 

SKAITYKITE •'DRAUGĄ"! 

ieško geresnio gyvenimo. šių, 13,201 prieme komuniją, Dažnai, ypatingai pradžio- j * b ; J g J J J - ~ ^ « 
£ l\e?vem™ s ą ' y g o s b

t
u" vo suteiktas paskutinis pa-na labai sunkios. Tą pašte- . A 0oK . f 

bė ję katalikai ėmėVgani- ^ f a r Z t t ^ ^ 
zuoti specialią pagalbą. Pa- ° a P i a n *y u -
vyzdžiui, Rio de Janeiro 7. Sveikatos skyrius veikė 
mieste veikia Leono XIII trimis kryptimis: buvo ap-
Fundacija. Ji veikia keliais žiūrėti 198,874 ligonys ir su-
skyriais: teikta medicinos pagalba; 

1. Socialine tarnyba yra j odontologijos skyrius ištrau-
aplankiusi šeimas 83,447 j ke 9,908 dantis, per šj sky-
kartus, davė 2,718 kartų pa-irių perėjo 13,630 asmenų; 
valgyti, išdalino 1,808 litrus farmacinis skyrius padare 
pieno, 1,566 įvairius drabu- i 64,493 receptinius vaistus ir 
žius ir suteikė kitokios pa- suteikė 124,898 kitus patar-

PAMATĘS AUTOMOBILIO NELAIMI - PAGELBĖK 
• 

ADV. CHARLES P. KAL 

galbos. 
2. Visuomeninė tarnyba: 

suorganizavo apie 100 ben
drojo švietimo konferencijų, 
palaikydama ryšį su valsty
binėmis įstaigomis padėjo 
neturtingiesiems apsirūpinti 
vandeniu, transporto priemo 
nėmis, pagelbėjo ligoje ir 
pan. 

3. Sporto sekcija: sudarė 
jaunuomenės tarpe sporti-

tomobilao vairuotojas yra ninku grupes ir pravedė 
| kaltas, atsakingas ir galėtų sporto olimpiadą. kurioje 
būti priverstas užmokėti šei- į dalyvavo 145,382 asmenys. 

Statistika parodo, kad per m a į g ^ fc^ttii gyvybę,! 4. Teisių tarnyba: net 9,-
metus automobiUai uzmusa ^ ^ ^ ^ k u r i e m a t § ^ 706 atsitikimais suteikė tei-
nuo 40,000 iki 44,000_ zmo-, ^lahnę, neatkreipė dėme-i **nę pagalbą, 
nių ir apie vieną milijoną ^ ^ ^ p , ^ ^ k a d g a l ; 5. Švietimo tarnyba: mokė 
ir tris šimtus tūkstančių su- s U ž e i s t a s i s m^rs ^ &enoaj vaikus ir suaugusius; vaikų 
žeidžia. Iš tų sužeistųjų a- k i t o s į p a l i k s g a v Q n e . Į lankėsi netoli trijų tūkstan-

Automobil ia i Sužeidžia 
Kasmet Milijoną 

navimus. 
Tai gana plataus masto 

katalikų tarnyba tik vieno 
miesto varguomenei. 

— J. Pr. 

pie 10 nuos. palieka amži- l a i m i n š e i m ą f i r j i e p r a . ;č ių, o suaugusių į vakarines 
nais invalidais, tai yra, bei .v „ - TYlonai;xiro: nA;VArJ — f * 

IŠAIŠKINO 

Pasitaikė, kad vienam prancū
zų komunistui teko apsigyventi 
grynai katalikiškoj aplinkoj. Jis 
jautėsi savotiškai izoliuotas. » 

Vieną dieną, sutikęs seną gy
ventoja, paprašė paaiškinti, ko
dėl gi taip jisai prisirišęs prie 
savo tikybos. 

— Matai, — atsiliepė senu
kas, — mano tėvai, seneliai ir 
proseneliai buvo katalikai, kode) 
gi aš neturėčiau būti kataliku! 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

nais mvauaais, uu. yi~, « gjįengg morališkai, neįver-' girZT. — 7 - . 7 — i 
rankos, be kojos arba be ^ ^ u t o ^ ^ ^ b a zmretj, ar * » Ukrųjųnu-
kitos kūno dalies. Jeigu rei-

ta vadinama artimo meilė ketų suskaičiuoti, kiek yra 
nuostolių padaryta, perviro 
šytų 2 bilijonus dolerių. 

Kiekvienas sąžiningas gy-

ves tą be sąmones žmogų i net gyvybes. Kur cia yra ,. . _> , .. . ,*Y . « * ^ E>J j*~*> J ligoninę. Pasitaiko kad kaa 
ta vadinama artimo meile * * sužeista be sa-
ir broliškumas? 

Ką Daryti Įvykus 
monės žmogų į savo auto
mobilį, paveža jį kelis blo-

Suerzintas tokiu galvojimu ko
munistas jam drėbtelėjo: 

— O jeigu tavo proseneliai 
būtu Imvv. asilai, kuo gi tu tada 
būtum f 

— Suprantama, būčiau komu
nistu. 

ttrtliriti*, reumatizmo skausmus, 
raumenį} įtampa, kosėjimą su 
Aiomie slapiomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos j karta. Sudėtis 
grjrmj ioliu. duageus Ju yra re
tos ir brangiu*. 

Z-G tOLIV ARBATA No. S— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, artnritia bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-O ŽOLIŲ ARBATA No. H— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai ttuo» 
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

STANIS Analgeslh SALVE— 
(91.00) — duoda STEBĖTLML'S 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
Stanis — "S in 1" kojų grdvmaa. 
Vėsiua ir palengvina ••sekundfe-
mlh" pavargusias, dedančias, pa
tinusias ir •fcmirtmW4a» kn|—. 

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

Didelis, puses svaro gabalas, 
tiktai ui 75c. siunta apmokėta. 
Speciali pasiūla, 3 pabalai ui f 2.00 
Ateiktte arba atsiųskite ' money 
order". Gaunama gereaniose ap-
tiekose ir Wieboldt krautuvėae. 

L 8. STANIS 
COMP&HY 

2822 ARCHER AVE. 
CHICAGO 8, UJU 

Dept. D. 

Automobilio Nelaimei : fcus ir palieka, kadangi bi-

Šiaurės Korėjos, kurią kon
troliuoja Rusija, kariuomenė 
užpuolė piet-nę Korėją, J. V. 
globojamą. Komunistų sostinė 
yra Pyong Yang ( 1 ) , o pie
tinės dalies sostinė yra Seoul 

( 2 ) . (Acme) 

Ryžių Gamyboje 
O Korėja galėjo gyventi 

gražų nepriklausomą gyveni
mą. Nors tai palyginti ne 
taip didelis kraštas, bet, pa
vyzdžiui, ryžių produkcija 
užėmė ketvirtą vietą pasau
lyje. Smarkiai plėtėsi pra
monė. Vertinant pinigais, per 

1910 metais japonai jėga už-! šešetą prieškarinių metų Ko 
kariavo Korėją, bet 1943 me rėjos pramonė pakilo 400%. 
tais Kairo deklaracija buvo l AP i e milijonas žmonių jau 
garantuota nepriklausomybė dirbo pramonėje. Buvo pade 
Korėjai. \& pagrindai net ir sunkiajai 

j bei chemikalų pramonei. Pa-
Kalavijas \ Japonijos Širdį j 1 ^ ^ pramonei bei elektri-

Korėjos pietryčių kampas; Akacijai sąlygas sudaro ir 
tėra tik 120 mylių nuo Ja-'daugybe su aukštu kritimu 
ponijos, užtat japonai Korė- i vandenų. Korėja jau produ-

:_. i—i-..:!. -..w«~;« Ikavo apie 30*'t visame pašau 

Ketvirta VieU Pasauly ^ % ^ ^ * J <Kiekvienas_ t u r i n t i pri- | £ ? £ S S ^ 4* 

ją vadina kalaviju, nukreip
tu į Japonijos širdį; viena 
šiaurės rytų dalis tėra tik 
už šimto mylių nuo rusų uos
to Vladivistoko, štai dėl ko 
taip labai rusai ją nori už
valdyti. Siauru keletos mylių 
ruožu, paliai Japonų jūrą, Ko 

lyje gaunamo grafito ir apie 
Zr< aukso. 

Daugelis korėjiečių studi
javo Amerikos ir apskritai 
Vakarų pasaulio universite
tuose ir kraštas turėjo švie
sias viltis, kurias dabar žiu

rėją susisiekia ir su Rusija. >&do sovietiškasai grobuonis 
Korėja-jūrų valstybė, tu- kurias. 

žmogų sužeidžia automobf j sirenas taip veikti n e l a i - j ^ ^ ^ f ^ - turėtų 
lis, gatvėkaris arba kokfc.mei W t o » : 5.'Visuomet patartina pa-
kita moderniška susiaiekimį) t Jeigu ^ t ų susidurti a u t o m o b U [ 0 n u m e i į įr 
priemonė, visuomet yra m%- »u automobiliu, kuris b u t ų l 1 ^ * ^ ^ ^ l : _ } _ 
su moralinė ir teisine parei
ga kuo greičiausiai prieiti 
prie sužeisto žmogaus ir n)e 
tik jam suteikti fizinę pa
galbą, bet ir būti liudininkui, 
jeigu liudininkai būtų rei
kalingi. Nelaimei įvykstant; 
visuomet penki arba dešimta 
žmonių įvykį mato, bet suį-
žeistas nelaimingasis daž> 
niausiai būna be sąmonės). 
Kas nors jį nuveža į ligoniu 
nę. Jeigu jis pasveiksta art 
ba miršta ir tenka užvesti 
teisme bylą prieš tą, kuris 
jį sužeidė, tas sužeistasis 
žmogus neturi jokio Liudi
ninko. Kai pasitaiko maty
ti panašią nelaimę ir žmo
gui paliepi, kad jis paduotų 

iš kito miesto arba valsty- surinkti kiek galima dau 
bes, tuomet reikia reikalaut, ^ įiduunkų, 
kad automobilio vairuotojas > į . kuomet žmogus būna 
būtų sulaikytas prieš jums įžeistas , visuomet reikia 
pasiekiant savo advokatą, apsiginti nuo v a d i n a m ų 

2. Pamatę nelaimę, visuo- "ambulance cfeasers" arba 
met sustokime ir stenkimės n u o ^ k ™ į ^l 
pagelbėti. Negana to, su-! kuome^ , n e r e i k i a . P ? * * ° J 
žeistajam žmogui paduoki- , J^ms f aktų ir pasirašyti ant 
me savo pavardę ir adresą.!™ Pagamintų dokumentų. 

3. Jeigu sužeistasis yra! Pagelbėdami nelaimei įvy-
be sąmonės, kiekvieno liu-1 kus mes užsitar n a u s i m e 
dininko yra moraline parei-1 daug garbes, ir vairuotojai 
ga užrašyti savo pavardę ir j labiau vengs nelaimių, kuo-
antrašą ir įdėti tam sužeis- met pamatys, kad žmonės 

\tam žmogui y kišenę, o jeigu Į kooperuoja ir gelbsti sužeis-
policija, paduoti polici- tiems. Sąžiningai patarnau

dami nelaimės ištiktajam, 

NAKTINIS PIKNIKAS 
RENGIA 

Tavern Owners Alliance of Illinois 
* — ALUS DYKAI — 

Piknikas Įvyks Birželio (June) 29 dieną, 1950 m. 
Ketvirtadienio Vakare 6:00 Vai. 

DAN SMITH SODE 
82ND IR KEAN A V E N U E . WILLOW SPRINGS, ILL. 

Bus geri muzikantai, užkandžiai ir alus d y k a i 
KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI. 

KOMITETAS 

^ ^ 

Ss 

ri net daugiau kaip 6,000 my 
lių jūros kranto. Kraštas yra 
kalnuotas, bet turi derlingų 
sričių vakaruose ir pietvaka
riuose. Iš viso turi 11 milijo
nų akrų dirbamos žemės, ku
rios 4 milijonai užsėjami ry
žiais/ Klimatas pietuose ma
lonus, turi pakankamai sau
lės ir lietaus, o kalnų ir miš
kingoj šiaurės srity — šaltas 
ir žemės ūkiui ne tiek palan 
kus. 

Turi Aukso Ir Anglių 
Korėja — vertinga savo ža 

liavomis ir pramone: turi 
anglių, aukso, grafito, volfra 
mo, vario, sidabro, švino, cin 
ko, geležies rūdos, magnezi-
to. Nemažai išsiplėtusi šilko 
pramonė, prie kurios dirba 
netoli aštuonių šimtų tūks
tančių šeimų. Auginamas ta
bakas, miežiai, kviečiai, pu
pos. 

Įdomu, kad ketvertas Ame 
rikos firmų ir ketvertas pa
vienių pramonininkų Korėjo 

4. Jeigu nelaimės kaltinin- žmonės galės jaustis, kad 
į a s veža sužeistąjį žmogų į atlieka tą moralinę pareigą, 

sužeistajam savo vardą ir %oninę, yra visuomet pa- kurios tėvai ir bažnyčios 
pavardę, tai tas tuojau griež tairtina važiuoti iš paskos ir mokino ir mokina, 
tai atsako: "Jeigu aš jam 
paduosiu informacijas, kad 

: ^ i 

SARIT I 
I N I SAfUSS 

Paskolos ant Pirmųjų Morgi&ą 
Ui 2emą Nuošimti 

Mažais Mėnesiniais Atmokėjimais 

INSURED MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association 

Oharuved and Kuperrtaed bj the U. B. Gorerameat 

2202 West Cermak Road Chicago 8, Illinois 
JOHN i. RAZANAVSKAS, Prcs TKI..—Vlrginla 7-7741 

^ : SA 

r? 
tl 

Kviečiame visus atsilankyti I Budriko Pavasarinį Išpardavimą 
mač iau tą, įvyiq, ta i j i s ma- j^eru naujo styUaus rakandą, karpetu, pečiu, šaldytuvų, skalbiamu 

Į ne t r a u k s į t e i smą ka ipo J masinę, dulkiu valytuvų, radio, TELEVIZIJOS SETŲ, lempu, rm-
• ' l iudininką i r man r^ik«* î U jiŽOBlu waiui«Uj, auksinių piunksnų, jewelry, deimantiniu fledg. 
8- I laikrodėlio, sidabro ir aukso papuošalų. 

Išeina "Nemuno 
Antras Numeris likti dieną arba dvi is dar-1 

Kultūros ir visuomenes j bo." Toks išsireiškimas yra/ 
žurnalas ' 'Nemunas, \ ski-' neamerikoniškas, nelietuvis^ 
riamas dr. K. Griniui pa- kas ir nekrikščioniškas, ka-
gerbti, išleidždamas liepos dangi mes šiuo momentu at-
mėn. Raštus prašome siųsti sisakome padėti išaiškinti 
iki liepos 15 d. Adr.: 2140 teisybę, o kitą dieną gal 
Brick Ave., Scranton, Pa. mus pačius ištiks ta nelau-

Redakcija kiama n e l a i m ė . Tuomet 
mums irgi būtų reikalinga, 
kad kas nors paliudytų, 
kaip ta nelaimė įvyko ir kas 
yra tos nelaimes kaltinin
kas. 

{vairių rekordo, pianų, akordionų, spinet piano. 

Dėmesio, Skautai! 
Šiandien, birželio 27 d., 7 

vai. vakare visi skautiško 
Joninių laužo programos1 Kuomet sužeistojo šeima 
dalyviai — skautai-ės ren- ateina pas advokatą, advo-
kames repeticijai Hollywood katąs ištyrinšja įvykį ir su-
Inn (VVestern ir 43 St.). Da-! randa, kad automobilio vai-
lyvavimas visiems būtinas, i ruotojas yra atsakingas, bet 

— Rengėjai sužeistojo šeima negali su-
— rasti nė vieno liudininko. 

Menkieji savaime nekenčia kil- Dažnai būna, k a d ž m o g ų UŽ-
nių sielų. muša, ir ji« palieka žmoną 

—Foscolo ir kelis mažus vaikus. Au-
1 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PKfcRYBOg NAMAI SS METAI PREKTBOJB 

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALUMKT 6-72S7 

2yn»i iH-tuvinKa radio pros*rama leidžiama 21 metai kiekvieną sek
madieni, kaip 5:8» vai. popiet Chcagos laiku ii atotiea WCFL 

1.000 kilocvcle*. SO tflkstančiu apėkoa au dideliu orkestru-

TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 
MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 

Jf>V I M U A I YRA APDRAUSTI 

iki 0,000.00 
Per Federal Savings and Loan Insurance Corporation 

INSURED 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 

CRANE SAVINGS. 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEH'ICZ, Pres. and Mgr. 
2555 W 47ih St., Chicago 32, III. Ttl. LAI. 3-1083 

-P 

REZERVUOKITE LIETOS ( M Y ) 9 DIENA, 1 » M.( TĖVU MARIJONU STATYBOS VAJAUS VYTAUTO DARŽE! 
—— %m*» — • » •• """ • - . \ . 

y 
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Antradienis, birž. 27, 1950 

BISlNESK SERVICES 
» » » • » » • » » « • » » » » » • ! 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

un radioa. Televialons, 
kefrigerutoro, Waahing Machinet 

and t u raitu r t.. 
See ua before you buy. 

We also »iave a f et* u**d refn 
gerators. waahers aad vacuun 
cleanera priced as Iow as $15.-
Come i n to tne top houae f oi 
valuea and 0*e for youraelf-
MKS PAIMSIME SENĄ JŪSV 

HKEKE IftKETTIMUJ 

A. C Novak 8C Sons 
8428 Wwt 63rd 8t. 

l>! KEpubttr 7 -2650 

< HH \*;<> 2 a U I 

P A R D A V I M U I 

FIRST MORTGAGES 
FOR SALE 

. Parduodamos pirmos paskolos 
(Mongages) nuo $2,000.00 iki 
^20,000.00 Pirkėjui bus pristato
mas Martgage Title Guarantee 
Policy išduotas Chicago Title & 
frust Co. 

• JOHN O. SYKORA, 2411 S. 52nd 
[ A ve., Cicero. Tel. Blnhop 2-l«l3 
: o r TOwnhall 3-2453. 

CLASSIFIED&HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
HELP WANTED — MOTERYS 

M A I D 
Expcrlenced 30—40 

Oeneral housework and cooking 
No laundrv: top salary 

Own rooru and bath. 2 adults; 
mfanl and nurM. Barrin^ton Home. 

ral i : R tndolph 0-7156 
M1SS JOHNSON 

N. O. MURPHY 
Pilnas Dailides Pertaisymas! 

Apkalimas — lentyny sudėjimas ir 
kabineto darbas. Aukštos kokybės 
darbas ir prieinama kaina. Dėl ne
mokamu apkainavirny pasaukite 

LAkevien 5-22Į* 
1452 FLFTCHER STREET 

Sootli W«*s4 Ni«lė% Namu Savinsn-
kai! Jren»ciame vandens nuhėgi-
mo vamzdžius, apšvietimus pro 
stnĮca. alr cond Kloni n». aliejaus 
ir KUZO krosnis. I "/.tikriname, bft-
.sit«- patenkinti. I>« apkainavlnvu 
pašaukite šiandien. T. HEBEI . 
SHEET METAI, WORKS. 0245 
s. s i . I^mis Ave. Gro. 0-0875. 

ARCHER PARK ROOF1NG 
15 metų stogų dengimo patyrimo. 

• Darbas pilnai apdraustas ir garan
tuotas. Specializuojame dengime ro
lėmis, shingles ir sidings. Dykai ap-
akairiavimas. L. A. K R A r C H T N A * 
5«2I s. Kedvale Ave.. Chicago S2. 

Illinois. Telef. I.Afayatte 3-5140 

Cigarų Dirbimui Įrankiai 
Pardavimui. .Nemokami išmokysiu. 

TAU' 1*AT 
l ardavimui nedidele BPAUSTUVft. 
t i įeinama kuiną, daug vėliausios 
ruadoa raid/iu, Presas Xxl2. Saukite 

HEmlock 4-4440 

I ... Sale, OAK H U 1 CEM ETERY, 
X gravea; wlll 'tvide. CJioiee 

loeation. Inąuire at « emetery Office 
i«>r directions or cali: 

S l p c H o r 7-5010 

MT. AUBURN 
MKMOK1AI, PARK 

HOMEWOOD SECTION 
4 grave lot. 

Mušt sell. Iteasonable 
By owner. 

Phone MAywood 7484 

Ne**led At Onee 
SHIRT I1REK8 OPERATOR8 

No expt rience neceasary—will traln 
reliubie and dependable giria.—40 
hour week. Paid vacatlons. Excellent 
Martine salary with opportunity for 
KOO«l pa y increast-8. tJood vvorking 
. onditiona. «"all CENTRAL LAPN-
l»HY. IRving M-0541, S0S5 No. Cent
ral I»ark. Near Irvlng Park. 

I PR1GHT PIANO 
m e.tcellent condition. Ivory flnlsh: 
>eantiful tone. Sacrifioing for $125. 

or best offer. Call: 
KKiar-at, 4-5782 

FORD STATION WAGON 
1949 overdrive, heatrr 10,000 miles, 

A-1 condition sacrifioing for quick sale. 
MErrimac 7-3285 

':FRI\I"<I> /IRKTl 
V * % » %>*S r A 1 . 1 ) 1 ' « 

— 11 — 
UCTUVIŲ BENDROVES 
DROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

*ALrVTrVAL TELEVIZIJOS A-
i'ARATAl, SKALBIAMOS MA 
• R O K BALDAI. MATRACAI 
KTJJMAl RADIO APARATAI 
• h i M l<OVOH 5 Yalkp 

RAIDAI 

<*iitait»*a* Paslrtnldi 

^ŽIA TĮSIOS KAINOS 
Baldai Padaromi 
Pagal Užsakymą 

l -n* v lamstu* Išmokėjimo Salygro* 

itU S. HALSTKD ST. 
TeJ V l c t o r y * ^ t t « 

.'S.< ARCHER A VE. 
H f p ^ o o DUL 

rei L A f a y e t t e 3-3171 

Antradieniais 7 4 0 vai. vakare 
Iš stoties WGKS-140O, Kfl. 
A i n i a m s Lietuviškas radlo 

n r o f r a m i 

G.M.C. Special built panel 
BODY. GOOD TIRES. 

Sacrificing for $500. 
o r best offer. 

DANA P K R F I M E INC. 
2101 X. C A I J P O R M A 

M r. Martin. 
SPaulding 2-3900 

PLAYER — PIANO 
\V.ilnut, rxicllcnt condition. $200.00, 
small Kimball upriicht excellent condi
tion, and one vvainut sacrificin.K for best 

offer. 
Call BEverly 81672. 

KRANICH & BACH PIANO 
apartment Krand. Mahoįrany. Excellent 
(ondition, beautiful tone. Likę new. 

Sacrificing for quick sale. 
Call KEdiie 3-3642 

SK A > r V K T T E ' ' D R A U G Ą ' 

H EI. P WANTRD VYRAI 

SALESMEM WANTED 
Nekilnojamo Turto Pardavimo 

Agentai (Real Estate Salesmen). 
Patyrimas nereikalingas, nes mes 
jus išmokysime modernius me
todus pardavinėjimui nekilnojimo 
turto. Nurodome numatomus pir
kėjus. Mes turime virš 3.000 nu
matomų pirkėjų;pirmaujame par
davinėjime nekilnojamo turto. Jau 
36 metai mums nekilnojamo tur
to biznyje. Pardavėjas turi turė
ti automobilių. 

JOHN O. SYKORA, 2411 S. 52nd 
Ave., Cicero. Tel. BIshop 2-1613 
or TOu-nhalI 3-2453. 

Auka Dievui yra pirmoji pri
valoma sąlyga pakilti \ "malones 
viešpatija. Auka tėra pradžia, o 
jos pabaiga — malono. 

—VI. Solovjovas 

COOK 
OENEKAL HOI!SEWORK 

\\iint r. liiii.h- capable woman 
wlth best of city references. 

Mušt likę chlldren. No heavy 
laundry or cleaning. Stay 

$25. per week. Call: 

B O I L E V A R D 8-7244 

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

Own room and bath. 
Liberal time off.* 

Good salary. 
Call Rogers Park 4-3128 

Housekeeper experienced. VVith gootl 
references. Stay, lovely room. Plain 
cooking. Other help, no windows, no 

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

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

opportunity. Call 
MIchigan 2-2800. 

Dr. Mueller for interview. 

MOTOROLA 
VVill Train Young Women 

TO 

WIRE 
AND 

SOLDER 
At new Clybourn Ave. 
Television Plant. Expe-

rienced rate for ąualified 
girls. 

ii 
APPLY 

MOTOROLA 
EMPLAOYMENT OFFICES 
3248 N. LINCOLN AVE 

OR 
MAIN I*LANT 

4545 W. AUGUSTA BLVD. 

r^ 

Knygų Leidyklos "A t ž a 1 y n a s 

L e i d i n i a i : 

: 

Alė Rūta-Nakaitė. "LIKIMO KELIU". Pirmoji ži
nomos rašytojos rinktinių novelių knyga $0.80 
J. Švaistas. "SIELA LAGAMINE". Iš nepriklauso
mybes laikų pažįstamo rašytojo naujausios novelės $0.80 
St. Zobarskas. "GANDRAS IR GANDRYTfi". Spal
votos iliustracijos. Graži dovana mūsų mažiesiems. 
Gandro kelionė ir pergyvenimai anapus "geležinės 
uždangos". Knyga įdomi pasiskaityti ir suaugusiem s$0.50 
B. Butkūnas. "SPARNUS MAN META PAUKŠ
TES". Rinktinė poezija $0 50 
Lame Šeštokienė. "PO RCSCIUOJU DANGUM". No
velės • • $0.40 

CiaJite iškirpti šj skelbimą ir norimas knygas užsakyti apibrėž
dami k n \ - n eilės numerius rutuliukais. Pinigus siųsti kartu 
Mii skelbimu l ž.sak>tos knygos pasiunčiamos paštu. 

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

D R A U G A S " 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. 

/ / 

W.\rTRKSS AT OXCE 
5 DAY \VEEK 

l>ay work. No Saturday, Sunday or 
Holiday.s. Excellent job ln an above 
averagre a l r ' Conditloned dinin^ rm. 

Apply at 
IH)RTER HAMn.TON ( .Hl l . l . 

000 So Michlgan, or 
75 E. HttiTism st. 

B E A I T Y OPERATOR 
1'IKW«HIUIII> experlenced and re-Uable 

iin-i — l'uil or part tlme, 
Call VAnderbllt 4-0004 

or VAnderbllt 4-3730 
C5ood transportation; Harlem bus to 
North West highway. 

H A R R 1 E T S BEACTY SAIX)N 
080 CVnter St. » e » PUUnes, Rl 

WOMAN WANTED 
In Faculty Kitchen of 

CATHOIJC HK.H M^HOOIi 
0 day.s per week 
Room and board 

1>E LA SALLE HIGH s c i l o o i 
3455 South. Walmsh 
VIctory 2-7356 

H E L P W A X T E P — VYR.Al 

I \ P E R I i : \ C E l ) 

COLD MEAT MAN 
St ASS'T 2ND S H E F 

GOOD SALAHY 
Private Club. 

• "D K A U G O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

AhVERTISINO DEPARTMENT 
"Drau^aa" Agency 

2S E Jackson BIvJ. 
WEbstor 9-3196 

R E A L ESTATE 

OWNER BUILT 
5 Rm. House 

3 Yrs Old 
Ii ARGE FLOORER ATTIC; 

NATCRAli BRICK FIREI'LACE 
7 R. 3 Ineh Concrete Bsmt. 

Deepeat aewer, Balsam wool Insul-
ated; Steel k i t c h e n cablnets, Inlald 
dnoleum all other rooms. Plaatlc 
tile bath. Venetlan Blinda, Ther-
inostatlc controlled; OU fired steam 
plant. Bullt in wall cabinet cloth^s 
clo^eta. Mušt sell in 30 days. Hea-
wonably priced by owner 

LOMBARD 1879-R 

f K o t i u s — OPPORTLNITIEH 

GERŲ PAJAMŲ PIRKINYS 
Kolonialiniu prekių (Grocery) krautuve 
ir namas. S kambariai užpakaly ir 3 & 
4 kambarių butas viršuj. Arti mokykla 
ir bažnyčia. Labai prieinama kaina. 
Priežastis - liga. 

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

Arti Sacramento 

TAVERNA 
Heras bizniui kampas. Įnefta $1,000 
per savaitę. Visi jren^imal moder-
iiiAki. Prieinama nuoma. Gera su
tartu*. Skubiai ir nebrangiai parduo
dama d£l ligx>s. 

133 E. PERSHING ROAD 
M v.ida 8-10207 

PROGOS — O P P O R T t N l T l E S 

Maisto Produktų Krautuvė (groaer-
«»?, taverna, piknikams parkelis — 
viskas vienoj vietoj. Gera prieplau
ka, laiveliai už g-erą nuomų. Pasta
toma Iki 100 automobilių per die
nų po 50c. už kiekvieną. Gyvena
mosios patalpos prijungtos prie krau 
t u ves. I.<ahal prieinama nuoma, ge r 
tartis. Skubiai parduodama dėl ifi-
vyklmo in miesto. Cedar laike 3001. 

VAIiYKtiA 
Savaitine apyvarta — $350. Gali 
t.ūii padidinta. Pilnai rengta. Įskai
tant klijentūrą ir 1947 m. Interna
tional sunkvežimį. Ntioma $60. Cen-
tralinig (garu) Aildymas. Gera su
tartis. Ideali vieta sluvfjui. Turiu-
atiduoti už $2,700. Priežastis — kiti 
interesai. 035'.* W. Taylor Si. 

SI e|e> 8-0280 

REI R ALINGA* Bl I As 

I ;III<II«mis. Iiium dlale Ptihsession!! 
A very refined Veteran, f K < and 1 
child, are in desperate need of a 
4-6 rm. unfurn. apt., on the North-
west slde. VVill d^corate. A-l refa. 
Help this fine family. They are te-
nantg any landlord ean be proud of! 

Plea.se call: WEIlington 5-4545 

8333-8421 S. HOYNE AVE. 
$2,500 down. Ncw V/% brick residenee. 
Expansible. \x/i rms, lst floor. Mt/tal 
tab. kiteh; Tile bath. 

EDW. L. CERNOCKY & \lO. 
1751 WEST 63rd STREET 

REpublic 7-4341 

3 SKLYPAI (LOTS) 
Hezldenclngj apylinkėj. 
Tinka .statyblnlnkam.Hv 

. . VVashington Pk. Subdlvision 
(HAHVKJT, 1LL.) \ 

Pigiai parduoda savininkoa 

BUckingham 1-7381 

VtC. HINSDALE 
a LARGE HOMESITES 

Mušt sell, very reasonably 
priced by owner. 

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

PRospect 6-6411 

2-jų ACKftTV M t R I N I S NAnlAS. 
8 kambariai viršuj, 7 apačioje. Ap
ši ldymas aliejumi. Pastatas gerame 
stovyje. Koklinė vonia (tile ba th ) ; 
atdaras prieangis (porch) ; puikus 
kiemas; geras susisiekimas; arti val
stybinė ir parapijinė: mokykla; Sa
vininkas parduoda tiktai už $11,500. 

YArds 7-3337 

HI.NSDAIiE — VACANT HOCSE 
4 Inrge Rooms, 

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

i 2 car gar.; near Bluebird Bue 
Mušt sell; Reasonably priced by 

owner $8,250. 
Call mornings. 

RIverside 7-2735 

SOUTH SHORE, 
I \ k l COMO 

Beautiful log cab.; elec. and 
gus htd.; also 3 rm. gueat hse.; 
gar.; lot 150x150; landseaped. 

Priced to sell. Owner. 

JUniper 8-9415 

RESTORANAS IndtLstriJnN apylin
kėje, artimoje šiaurinėje 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 venteliatorial (alr 
conditioned). $6.000 grynala pini
gais. Tel. l>Elaw«re 7-0381. 

Vaisiu Ir Daržovių Krautuve sujung
ta su mėsine. Puikus biznis. Visiškai 
moderniai įrengta įskaitant šaldo
ma sandėliuką (\valk-in cooler) ir 
prekių išvežiojlmui sunkvežimį (de-
livery truck). Prieinama nuoma. Ju
drus kumpas šiaurvakarinėj daly 
(N.W. Slde). Skubiai ir nebrangiai 
parduodama. Priežastis — kiti in
teresai. ALbany 2-5838. 

KOLONIALINIU PREKIŲ 
KRAUTUVE IR MĖSINE 
(Grocery ii 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. 

BFknont 5-4359 

PRIVAŽIUOJAMA UŽKANDINE 
(Drlve-ln Sandwlch Shop) . 

PUIKUS BIZNIS 
Visiškai naujai įrengta. 

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

Dėl l igos skubiai perleidžia 
už $3,500. 

AVentie 3-0108 

RESTORANAS 
Didelio judėjimo gatvėje 

30-ies vletij. Ideali vieta vedusių 
porai. Prieinama nuoma. Gyvena
mos patalpos. Apšildyta, Genai įren
gta. Reikia pamatyti norint įvertin
ti. Skubiai atiduodu už $2,500. Prie
žastis — liga. 3725 Montrose Ave. 

rNdependence 3-550S 

l.jm.lltrfiK S.O.S.!! A very rerlrw»d 
heating engine#r, wife and 2 ador-
able llttle daughters, are in despe
rate need of a 5-6 rm. unfurn. apt., 
In or iH-ar Berwyn, or Cicero. Best 
of r*-fs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Pleas^ 

call: GI ndersou 4-0207 

LarMllordH, Iniiuriliat*- P«**Nes«»k»li!t 
A very refined family of 4. 2 ador-
able llttle girls 6-S, are in dire ne»*d 
of a 2 bedrm. ufurn. apt., on the 

I South side. in a desirabl*- lorality. 
Pn-s Add. 7 yrs. Husband willing 
to assist with repair work. Top r«-fs. 
They are the perfect tenants for your 
apt. Please call: \IMway 3-30:»5. 

DEIJCATESSEN 
Good nelghborhood. No competitlon 

with small living ąuarters. 
Rent $75.00. Well stocked; modern 

fixtures. Good reason for 
' selling; will sacriflce for 14.000 

Mušt see to appreciate. 
8020'/i Stony Island Ave, 

Ri:ji«-m 4-3705 

l amlloni-. Immediate Poases^km!! 
A very resp. couple, expecting lst. 
child, are in desperate need of a 
3Wt-6 rm. unfurn. apt. N. or NVS 
VVill eooperate. Best of refs. HHp 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: Lincoln 0-0830 Apt. 404 

GROSERNft Ir MftSOS RINKA 
I.G.A. patiems pasitarnayimas. Ge
rai įsikūrpsi, modernūs fikėleriai. 
Prieinama nuoma- Gera sutartis. 
Puiki šiaur. Vakar, vieta. Dėlei ki
tų interesų skubiam pardavimui pa
lūkos . Reikia pamatyti, kad įver-
tintumet. 

Tel. LOngneach 1-1107 

I 

MAISTO PRODCKTV, Delikatesu, 
ledų krautuvfi (Grocery, Dellcatessen 
Ice Cream). 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. 1853 W. 50th Street. 
PRospect 0-1877. 

VALYKLA 
Pūliniai jrengimai (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. Todėl sku

biai pcrleidžiu vieną už $3,500. 
4419 Milvvaukcc Ave. 

Skambinkite savininkui BF.rkshire 7-8350 

REAL ESTATE 

STEVENSVILLE, MICH. , 
ROSEMARY BEACH \ 

New Summer Cottage 
4 Rooms and Bath; 
Ali modern convenlenees 

Completely furnished / 
Sleeps 6; j 

Available immedlately thru* / 
LABOR DAT; j 

Very reasonably priced by ownler. 
Plmne "wed. thru* Friday". f 

and "Monday thru' Wed." \ 

MIchigan 2-3031 / 
i L _ 

4 FliATU NAMAS 
Parduodame 4 flatų narna ant /dvie
jų lotų. Galima tuojau užimti. Pa
šaukite po 7 vai. vak. 

VIrginJa 7-7030. 

1840 N. VVASHTENAVV 
2-jų aukštų mūrinis narnos po 5 
kambarius kiekviename. Priedo 
mėlis kieme ir galima vienų bi 
užimti. Pilna kaina $8,900. [mok 
ti reikia $2,000. Pašaukite snvtnii 
kų: — 

ALbany 2-4500 

N. Dearborn St. 
See M R. VVACNER after 11 A.M. 

2005 VVEST POTOMAC 
Mūrinis naipas pečiais apšildomas. 
1 krautuvė, 2 butai po 4 komba-

rius $1500. įmokėti. Pilna kaina 
$8.500. Skambinkite savininkų: — 

ALbany 2-4500 

AT ONCE BRICKLAYERS 
Steady, reliable; residential work 

Apply at job 

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

21 St. ir Pulaski apylinkėj kampas. 
2-jų aukštų mūrinis namas. Komercinis 

, pastatas. Krautuvė pirmame aukšte, 6 
' kambariai — antrame. Moderniškas. Šil

dymas karštu vandeniu. Automatiškas 
anglių tiekėjas (Stoker). Butą ir krau
tuvę galima tuojau užimti. Gera vieta. 
Kaina $21,500. LAVVNDALE REALTY. 

Puiki vieta degtinės krautuvei. 
4109 VV. 26th St — LAwndale 1-3511. 

1456 NORTH ARTESIAN 
6-ių butų mūrinis namas po 4 kamba
rius kiekviename bute. Apšildymas — 
krosnimis (stove). Rūsys (basment). 
$11,000. Atsakingam asmeniui galimas 

išsimokėjimas. , 

Skambinkite savininkui ALbany 2-4500. 

2645 VVEST H U R O N STREET 
3 butai po 5 kambarius kiekvienas. Vie

ną butą galima tuojau pat užimti. 
Pilna kaina $8,500. 

Reikia įmokėti $1,300. 
Savininkas — ALbany 2-4500. 

VILLA PARK 
Vic. Euclid & VVashington. Lot 54 x 295 
Ntce shade trees, shrubs, and fruit trees. 
Conv. to Aurora & Elgin R. R. Shop-
ping. Mušt sell, reasonably priced by 

owner. Best offer. 
BErkshire 7-7069 

NORI PIRKTI 

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

Puiki proga. 
Susitarimui skambinkite 

LOngbeach 1-1589 
arba 

1818 VV. Forster Avenue. 

I C E C R E A M G A M Y K L A 
IR U 2 K A N D I N £ 

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

te, kad jvertintumet. 
752 VV. 78th St. Tel. STewart 3-9814 

C i rusena" Ir Meaos Parduotuvė 
Gerai einąs biznis, surenkama 

$1,500.00 j savaitę. Modernūs flkče-
riai, daug prekių, nuoma $75.00. 3 
metų sutartis. Paaukojame už $7,000 
greitam pardavimui i š priežasties 
kitų interesų. 

5104 ARCHER A V E N U E 
VIrginia 7-1022. 

Saldumynų Parduotuve. Cukrainiai. 
Ledai, h a m i m y n a i 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 Ilgos. 1421 W. Tallor St,, 

H Ai market 1-4204 

ConfevtianeTi- & Variety Store 
Good golng busineas 2 y> room apt. 
in rear. Excellent opportunity for 
dellcatessen. Rent 52.90. Heated. 
Good leaae. Socriflce $750. for quick 
sale. Leaiving city. Mušt tee to op-
preciate. 

3015 W. GRAND AVE. 
SPaulding 2-0788 ' 

CApital 7-0085 

MAISTO PRODUKTV KRAUTUVE 
(Grocery) ir mėsine. Gerai įsi tvirtinusi 
prekyba. Visiškai nauji jrengimai. Daug 
prekių. Ideali vieta mėsininkui. Prieina
ma nuoma. Gera sutartis. Skubiai ir ne
brangiai parduodama. Priežastis — kiti 

interesai. 
606 E. 6lst St. MUseum 4-2529. 

Landlords - Immediate Poss.-ssion! A 
»*ery resp. employed couple, are in des
perate need of a 3-4 rm. unfurn. Apt., 
in a nice lorality on the Northvvest Side. 
Best of refs. Help this fine < ouple. Thry 
are tenants that any landlord can be 
proud of. Please call: PEmacola 6-7998 
after 5:30 P. M. 

I>andlords - Immediate Possession! A 
very refined couple with 2 children are 
in desperate need of a 4-5 rm. unfurn. 
apt., on the Northvvest Side. B^st of 
refs. They are tenants that any land
lord can be proud of. 

Please Call: TUxedo 9-0730 
i 

I andlords. Immediate Poasessioti!! 
A very resp. young couple, with month 
old baby, are i n desperate need of 3—4 
—5 rm. unfum. apt., in or near Oak 
Park. Best of refs. They are tenants that 
any landlord can be proud of!!Please 

Call: STanley 8-2724 

l.aii<ll(H-ils. Immediate Possession!! 
A very quiet. refined. young ex-
pectant couple. desperately nfcd a 
4 or 5 rm. unfurn. apt. on the N. 
or Northvvest side. \Vill decorat*'. 
A- l refs. They are tenants that any 
landlord can be proud oC! Pteaa* 
call: ALb. 2-0005 or WEb. 0-2373 

I auillords. Immeiliate Poasesskm!! 
A ver>' resp. empl'd couple. are in 
dire need of a 5 rm. unfurn. apt.. 
on the Southwest side. Best of refs. 
Help this fine couple. They are te
nants that anv landlord can be 
proud of!! P»a0w call: CEd. 3-0200 

I<andlonls. H«'re are Your Tenants! 
A very resp. G.I. Student. about to 
be married, ls ln dire need of a 
2% or 3 rm. furn. unfurn. apt.. |n 
Rogers Park. Best of refs.. Help 
this fine couple. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 
Please call: Miss Grant \VHiK*liall 
4-2502 Days. & BRia. 4-0558-Eves, 
and Wknds. 

Vidutinio amžiaus pora (abu dirba) 
ieftko 3, 4 ar 5 kambarių buto 

Brighton Parke, neapstatyto i be 
baldų. Geriausios rekomendacijos. 
šaukit Hll l top 5-1080 po 0 v. vak. 

WE ARE 
cash buyers 

of Real Estate 
WEST and SOFTH SIDE 

W E MAKE LOANS 

IJst yo«ir property with 
us for ųuick sales. 

( W e buy Colored property) 
Do not delay for ąulc.k ser\1ce. 

DU SABLE REALTY CO. 
35 S. Dearborn St. 

Financial 6-3486 

Food Shop and Dairy Store 
Good going business. Money 

maker for righ£- party. 
Modern flxtures. Well stocked, 

Reasonable rent. Long lease. 
Sacriflce $3,500. for ąuick sale. 

Due to other interests. 
5048 NO CLARK STREET 

BIttersweet 8-7300 

CICERO 
JUVENILE APPAREL SHOP 

NTew fixtures. Excellent turnover. Choice 
loeation. $3,500 plūs stock. 

HADRABA 
6847 Cermak Road — BIshop 2-2142 

and Glnderson 4-0116 

I an.llur,! Herc are Yotir Tcnant-!! 
A very resp. empl'd young coui>le, 
are in desperate need of a 3 rm. 
unfurn. apt.. on the North side B*-st 
of refs. Help this fin** couple. Tht*y 
are tt-nants that any landlord can 
be proud of! Please call: AM. 2-0320 
b.'tvveen 11 A.M. & 3 P.M. or after 
8 P.M. 

landlords, Imperative!! A very resp. 
young couple. 9 mo. old. baby and 
vvell-trained 3 yr. old Scotty dog. 
desperately need 4 or 5 rm. unfurn. 
apt.. on tru- N.. N.YV.. W. side. l s t 
fl. or elevator. Best of refs. They 
are tenanats that any landlord can 
be proud of! Please call: 

LOngbeacii 1-4020 Apt. 237 

l .andhmK Immediate Pm«sesskmt! 
A very resp. young couple with 

Adorable little haby, are in desper
ate need of a 3-5 rm. unfurn. ant. 
on the Northvvest side. Best of refs. 
Help this fine family. They are te
nants that any landlord can be 
proud of!! Please call: 

BI rkslūiv 7-0031 

I .andlords. Immediate R0M0N0MI! t 
A very refined familv of 4. are in 
dire need of a 2 bedrm. furn. or 
unfurn. apt.. in a deslrable locality. 
Mother is a precticol nunse & will 
care for invalid or aged.* Best. of 
refs. They are tenants that any 
landlord can be proud of! Pleaae 

call: LAkeview 5-3078 

^ 

VVANTED AT ONCE 
BM> — fM • * rou,h carpfn.cr PASISKUB1NRIT ĮSIGYTI 
work^ Steady work year round. At " S Ū d l l V O S * ' i š l e i s t a k n y g e l e 

* 
Perskaitė Oraii^". duokite ij kitiems. 

Continental paper grading Co. 
1623 So. Lu m be r St. 

(1 block east of Canal St.) 

(Anai 6-2010 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Kas Kiekvienam Žinotina, 
kur telpa daug Informacijų, 
būtent: 1) Kam ir kada 
mokama nedarbo pašalpa, 
2) PrivalomoB tremtiniams 
registracijos taisykles, 3) 

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

CRawford 7-0767 
s. 

Lietuvių apdraudos organi
zacijos, 4) Darbo tarpinin
kavimo įstaigos ir 5) Įvairių 
organizicijų ir ištaigų adre
sai. Kaina 30 centu. 

Užsakymus su pinigais 
siųsti: 'DRAUGAS". 2334 
So. Oakley Ave., Chicago 8 
Illinois. 

Kolonialiniu prekių (Grocery) krautuve 

ir mėsine. Gera vieta prekybai Morgan 
Park'e. Gerai įrengta. 3-jų kambariu 
butas. Modernus {rengimas. Nuoma $65. 
Gera sutartis. Tenka skubiai parduoti 
del ligos. Reikia pamatyti norint {ver
tinti. 1041 VV. 113th Place. COramodore 
4-9532. 

Landlords. Immediate Poaxests|oti!! 
A very refined young couple. about 
to married. are ln dire need of a 
4-5 rm. utffurn. apt.. in the vicinitv 
South of 79th Street. Fines of refs. 
Help this fine couple. They are te
nants that any lanriord can b«> 
proud of!! Please call: BEv 8-5277 

P R A N E Š I M A S 

DĖMESIO! 

18 HOLES — OPEBf TO T H E 
PUBLIC ALL YEAR 

MID-C1TY 
GOLF COURSE 

2401 GRACE STREET 
AT WBSTERN 

KEystone 0-0501 

TTTORING — SPAVISHv FRENOH. 
German, Ttmro InMrm-tinn 

Mine. BOPRGEOI8. 
AiHdmore 1-07SO 

(Užsisakykite 'LVauga' 

PINIGAI SKOLINAMI 
PIRMIEMS 'M0RGI6IAMS' 
Pinigai skolinami Dirmiems "mor-
gičiams". Pinigai skolinami pir
miems "morgi&ams," nuo $1.000 
iki *20.000. už 4-tą nuošimti me
tams. Duodame nemokamą ap
skaičiavimą. 

JOHN O. SYKORA 2411 S. 52nd 
Ave,, Cicero. Tel. BIshop 2-1613 
or TOvvnJtaH 3-2453. 
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file://i:/CEl
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Antradienis, b i r i 27, 1S50 DIENRAŠTIS DRAUGĄ* 
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BB5T I ! PASAULIO SA2INį nių Rytų Tautų Nacionalinę 
Tarybą". 

Norima taip pat sukurti 
IND. HARBOR, Ind. — Į Edv. Vtlutis laiko spaudos vyr. 'štabą derinti pogrindžio 

Sielvartingi lietuvių tau.os stalą, kur šventomis dieno- strategijai bei taktikai. Svar-
gyvenimo įvykiai — liūdno- mis nuo 8:30 iki 12:30 vai. j blausioji idėja — laikyti po-
sios birželio 14-15 dienos čia I galima įsigyti Me.uv škų S1™^*0 judėjimą kovos pa-
organizuotai paminėtos bir- 'knygų ir laikraščių. Vilučio .^ngtyje, kad jie tuojau tap-
žello 13 d. vietos Tremtinių žiniomis, čia "Draugas" tu-1 tų Amerikos sąjungininkais 

N E N U S K E S K 
Maudytis ir plaukioti yra Ištinka raumenų spazmai — 

sveika, jei žinai kaip. Kiek- swimmer's cramps; tuomet 
vienais metais daug žmonių i skendimas yra beveik neiš-
nuskesta. Ir mok a n t i e j i vengiamas. 

Draugijai parengus ai įnin
kamą programą. P i l n o j e 
žmonių Šv. Pranciškaus baž 
nyčioje per pamaldas, kur 
dalyvavo su JAV ir Lietu
va* vėliavomis taip pat gra
žus būrelis lietuvių skautų, 
turiningą pamokslą pasakė 

ri 95 skaitytojus, "Darbinin! *** t i k Pasidės karas. Jis 
k a s " • - 10, "Tėviškės 2ibu s k o m a s vienintele viltimi 
p ai'' — 10, "Aidai" — 12, 
"Lietuvių, Dienos" 7, "Laiš
kai lietuviams" apie 80, "E-
glutė" 11 ir kt. Knygas dau
giausia perka tremtiniai lie
tuviai. Vilutis sakosi gau-

plaukti kartais nuskęsta, 
jei nepaiso ar užmiršta plau 
kiojimo taisykles. 

Kiekvienam mokančiam 

šių keletos pastabų apie 
pavojus plaukikams čia pa
kaks. Sekantį sykį parašy
siu apie tai, kam yra svei-

klebonas tam. K. Bičkaus- siąs 50 egz. greit išeisiančio 
kas, tarp kitko pažymėda- "Lietuvių kalbos vadovo", 

plaukti reikia įsisąmoninti, ka maudytis, kam nesveika 
kad, kuomet reikia gelbe:i 
skęstantį, reikia n e l e i s t i 
skenduoliui nusitverti už ta
vęs, bet tu tverk skenckiolį 
už kojos ar už plaukų ir 
trauk iš vandens lauk. Dau-, 

, jūsų vaikutis lupa iš sienos guma skęstančių yra baisiai I į. j , . , Į ~ . .. , 6 J i J tinką (plaster) ir kiša bur-persigandę ir negalvodami V L ; ™ ; * W J . ^A U 

Atsakymai ( Klausimus 

Atsakymas B. L. — Kiek-

ma», jog lietuvių tautai, 
sunkiai kovojančiai dėl savo 
laisves, reikėtų ieškoti pa
guodos ne atominėje bom
boje, o Sv. Jėzaus Širdies 
meilėje. 

Popiet parapijos salėje 
buvo gausokas susirinkimas, 

kurio čia daug kas laukia 
pasiiges. 

— Lietuvių Tremtinių D-
jos susirinkimais bus liepos 
1 d., šeštadienį, 6 vai. vaka
re Šv. Pranciškaus parapi
jos salėje. Visi tremtiniai, 

pavergtosioms tautoms išsi
gelbėti. 

Pažymėta, kad šitoje or
ganizacijoje rusai — antiko-
munistai nedalyvauja. Jie 
negali sutikti ąu pavergtųjų 
tautų nepriklausomybe, o 
siekia tik komunizmo nuver
timo, palaikant visas jo už
grobtas teritorijas ir tautas. 

N L LAtD^tO 

A 
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VALANDOJE K«*IPKlTfc* rwu* J 
NTHONY B. 
m v r T T /—r' P ET K i I 

LAIDOTUVIŲ DIRBK i ORIUS 
DVI MODERNIŠKOS KOPLYČIOJ 

JOTŲ PATOGUMUI: 

1410 So. 50th Ave„ Cicero, I1L 
THefo—• TOWNHALL 3-2106 

6812 So. Western A ve., Chicago, I1L 
Telefonas GRovehif] 649142 

Husų patarnavimas yra greitas, mandagus ir 
Jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

nutveria savo gelbėtojui už 
kojos ar už kaklo ir nutem
pia su savim į dugną. 

Jei nemoki plaukti, tai 
giliame vandenyje neman-
drauk. Nemokantis plaukti 
verčiau lai nebando gelbsti 
kitą skęstantį; ui tai nie
kas jo nepasmerks, nes be-
gelbstint vieną gyvybę ne-

vienas kūdiki8 instinktyviai k u r į" atidarė "tremtinių d r a u - ^ . "*"£} * ^ Z k 
kiša viską burnon, todėl ir g i j o s p i r m . z . MoliejU pa-, k v i e o t a m ' daly™"-. Esama 

7 • * . „ -J f. nemaža gyvų klausimų ap
v e s d a m a s dr. P Karvehe- BvaTBt^*y _ ( m £ 
nę skaityti progai pntaiky-non. Tatai nereiškia, kad jo 

kūnui stigtų koklio nors 
maisto ar "vitaminų". Rei
kia daboti, kad molio neval
gytų. Kai paaugės, molio 
nevalgys. 

Atsakymas V. V. — Ta
bako rūkymas dūmus užsi
traukiant gan blogai veikia 
į bronchas. Turint chroniš-

tekti dviejų gyvasčių tai ne i ką bronchitinę ligą, reikia 
heroizmas. būtinai liautis rūkiua 

Visi žvėrys ir visi gyva- A t e a k y m a s p . T . - Ne-

tą paskaitą. Kalbėtoja jaut
riais žodžiais primine anas 
šiurpulingas dienas, kurio
mis komunistine Rusija be-
gediškiauaifj smurtu pagro
bė Lietuvą, sugriovė jos vi
są gyvenimą ir eme žudyti, 
v * • Z TT J • j - i inas Hearst laikraščiu ko 
lietuvių tautą. Kovodami del *~ J , **ai

 v « < X T 
respondentas, rašo New 

Rusai Visai Nenori 
/Europos Išlaisvinimo 
Kari von Wiegand, žino-

liai, nuo mažiausio iki di
džiausio, be jokio "išsitre-
niravimo" moka plaukti, tik 
žmogus nesimokęs nemoka. 
Bet jei pasimokina, tai leng
vai išmoksta. Eik į vandenį 

tiesa, "coca-cola" neturi šal
vyje kokaino. Bet tame gė
rime yra šiek tiek kafeino. 
panašiai kaip kad kava tu
ri, todėl galima gauti ka-
feininį * 'coca-cola" įprotį. 

plaukioti su savo draugu, Į V a saros karščiams užėjus, 
kurs moka plaukti, pasiryž- j s v e i k i a u s i a s gėrimas yra ty
ki iamokti plaukioti, daryk r a s vandenėlis au vaisių sun 
taip, kaip tau draugas sa
kys, ir pamatysi, kaip greit 

laisvės, lietuviai, kalbėtojos 
nuomone, turi be paliovos 
belsti į laisvojo pasaulio są
žinę, skiepyti tėvynes meilę 
savo prieaugliu — jaunimui 
ir maldauti Aukščiausiojo 
pagalbos. Po paskaitos, tar-,' 
damas atitinkamą žodį, kun. 
K. Bičkauskas papasakojo 
šiurpių įspūdžių, kuriuos 
jam teko pergyventi po pir
mojo pasaulinio karo Rusi
joje, tenai įsigalint komu
nizmui. Lake apskr. ALT 
skyriaus pirm. A. Vinikas 

išmoksi. k a ypač tiems, kurie nori 
Jei pradėtum skęsti, tai ^ -lašinius" ,suploninti, 

atsimink tą pagrindinį nuoo-

ka Namie padarytas lemo- M t o pažymėjo jog 
nadas taipgi yra laba. svei- , i e t u v i a m a k ^ v o j a n a e m 8 dįg 

laisves, labai svarbu išlai
kyti garbingą vardą. 

rašo 
York Journal - American", 
kad Ukrainos, Suomijos, 
Lenkijos, Latvijos, Lietuvos. 
Rumunijos, Vengrijos, Bul
garijos, Jugoslavijos, Čeki
jos ir Slovakijos (Estijos?) 
ekzilines vyriausybes ir po
grindžio kovos atstovai susi
tarę sudaryti "Priėškomu-
nistinę Demokratinę Rytų 
Tautų Lygą" ir studijuoją 
planą išskirti "Demokrati-

*KEI JRKTTfcR ORA tlGK 
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LIGDĖSIO VALANDOJ 
ŠaukiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• • 4 5 So. VVsstero Av* 9319 Utoonlco Av». 
PRospect 6-0099 YArds 7-1118; 7-1139 

Tmm karit gr*t* Vko* aomm (Wfi 
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SUSIRINKIMAI 
SPORTININKAMS 

CICERO, 111. — Birželio 28 d. 

tatą: ant vandens gulsčias 
kūnas negrimsta, o stačias 
kūnas neria dugnan. Kaip 
pavyzdi, mesk kuolą stačią 
v a n d e n i n , t a i t u o j į s m i g s (trečiadienį) 8 vai. vak. šv. An-
chignan; o jei mesi gulsčią t a n ° parapijos mokyklos pastato 
v„~i«. +«; « I « ^ , , » ; , , A „ ^ ; kampiniame kambaryje, 1500 S. 
kuolą , t a i p l ū d u r i u o s — ne- 4 9 £ - v y k s t a C i c e l į J ^ K . T a u _ 
g r i m s . T a i g i g i l i a m e v a n d e - j raa" visuotinas narių suairinki-
nyje nekelk į v iršų rankų, ! mas- šis susirinkimas yra labai 
no* nradftoi flkpati- i>i RtMU? i 8 V a r b u 8> n e s j a m e b u s renkama 

nauja klubo valdyba bei revizi-sies gulėti ant vandens iš
ilgai, tai neskęsi. 

Nors ir puikiausiai mokė
tum plaukti, žinok, kad yra 
pavojinga eiti į gilų vande
nį, jei turi sekančius nenor
malumus: 

1. Širdies ligą. 
2. Aukštą kraujo spaudi-

3. Anemiją. 
4. Jei esi išsigėręs svai

galu. 
5. Jei esi nemigęs. 
6. Jei galvą skauda arba 

jei dažnai svaigulys kamuo
ja. 

7. Jei esi išvargęs, išsi
gandęs, labai susijaudinęs 
ar susirūpinęs. Del šiokių 
priežasčių, šaltame vande
nyje beplaukiant, kartais 

jos komisija, o taip pat pasitarti 
ir svarbiais veiklos klausimais. 

Klubo nariams dalyvavimas yra 
būtinas. Taip pat pranešama, kad 
prieš susirinkimą bus naujų narių 
priėmimas, todėl dar neįstoję į 
Cicero LSK "Tauras" eiles turės 
progą tai padaryti atvykę į vie
tą. 

Cicero LSK 'Tauras" valdyba 
kviečia visą Cicero* bei CMcagos 
lietuvių jaunimą; sportininkus ir 
sportininkes, į gražų lietuviškojo 
sporto ugdymo kelią. 

—Cicero LSK 'Tauras* 

BRIDGEPORT. — TT. Marijoj 
nų Bendradarbių 10-to skyriaus 
susirinkimas įvyks šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje trečiadienį, bir
želio 28 d., 7:30 v.v. 

—VaMyba 

Menirčje susirinkimo prto 
gramoje maža mergyte B. 
Vilutyte padeklamavo R 
Brazdžionio "Šiaurės pa
švaistę"; A. Rimkūnas pa«-
skaite V. Tamulaičio apy
saką "Kelias namo"; vyrų 
kvartetas, vado vau j a m a s 
vargonininko A. Rimkaus, 
padainavo pora dainų. Gra
ži staigmena žiūrovams bu
vo op. sol. Iz. Motekaitienes1 

bene pirmas pasirodymas su 
savo dvylikos metų sūnumi 
Mangirdu, kuris- kaip dide
lis sklandžiai akompanavo, 
solistei dainuojant "Už upe* 
Kų, už girelių", "Kur pra-* 
puolė tas kelelis" ir kitas 
dainas. Gabus berniukas mu
zikos menui, šiemet baigęs 
parapijos mokyklą. 

U Ž U O J A U T A 
Mirus brangiai Motinai 

VINCENTAI 
JANUŠIENEI 

"Liūdinčiam Juozui Janusai ir 
jo šeimai 

Jleiškiame širdingą užuojautą. 
Benediktas ir Stefanija 

Mažučiai 

- . v . Ir ftpylinM*e> arba 
S V. P r a n c i š k a u s p a r a - atrfųaklte moneyor 

SKATTYKITE "DRAUGĄ"! 

PLATINATE "DRAUGĄ' 

NUO DZSISENftJTJSrU 

Skaudančių Žaizdų 
IB ATVIRŲ ODOS LIGC 

vadinamo* ATHLETB'S FOOT, au-
tft&bdo džiovinimą odoa ir perplyšima 
"JurptračiŲ. Jot> yra tinkamos var
toti nuo džJflstan<5oa ir ansirtlnMlot 
odoa. Jos yra g«roB ryduolfca nuo 
vlaų Išvtrtiniu odoa 
ligų. UEGULO Oint-
ment suteiks jums 
pagalba nuo nuvar
gusių, perfitamu *r 
nlsžinčiu ko]u. Legu 
lo Ointment yra par
duodamas po 7">c. 
H . t t ir IS.su. Pliki 
ta vaistinėse ChlcapoJ 

A. A. 
UR8ULA STELINGIS 

(INGENTAITfi) 
Gyveno 1526 S. 49th Court, 

Cicero. 111. 
Mirė birželio 2 5d.. 1950. 3 

vai. po piet. sulaukusi 62 m. 
amžiaus. Gimė Uetuvoje. Ki
lo i* Mažeikių apsfcr. Viekš-
ntu parapijos, Purvžnu kaimo. 

Amerikoje išgyveno" 8 men. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

vyras Kajetonas. 4 sūnūs: Al
bertas; Kaietonas, Ambrazie
jus, marti Elena, anake Da
nutė ir Liudvikas. 3 dukterys: 
Stanislava Okanienč; Urftula 
č"epausklenė, žentas Is*nas; Ag
nieška. Lietuvoie daug gimi
nių, drangų, ir t pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas A'. Pet
kaus koplyčioje, 1410 S. 50th 
Ave.,« Cicero, I1L 

Laidotuves j vyks ketvirtad., 
birželio 29d. Iš koslyčlos 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j ftv. 
Antano parap. bažnyčia. ku« 
rioje jvTks gedulingos pamal
dos u* velismes siela. Po pa
maldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai- kviečiame visus 
gimines, draugus ir palįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūilv: Vyras, Sūnūs, Duk
terys, Marti, žentas ir Anūkė, 

Laidotuvių direkt, A. Pet
kus, Tel. TOwnhaJl 3-2109. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
a^UDOTTTVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambnlansn patarna-
vimM yni teikiamas 
dieną ir mkt). Rei
kale, šaukite mus. 

Mes turime kopiyčkui 
rišame Chicagos ir 
Roselaado dalyse ir 
tuojau patarnaujam. 

Sąžinės graužimas yra doryb§s 
pirmtakas, kaip aušra yra dienos 
pirmtakas. 

V —Lacordain 

Klausykite ką sako 
VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMA 

: ^ i 

HIARGUTU l8vtezkomp AntiBi> 
Vanagaiti?.. Jo darbą 
tęsia L. Vanagaitieiril 

KASDIHNlftm 

g PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekviena vakarą »:»« vai. 
Bekmadlealala 1:S0 vai. p.p. 

KatvlrtadlenlalB 
Crtra ProgTanut . . t Ik* t vr». 
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pijos pradinę mokyklą šie 
met baigė 12 mokinių, jų I «.. kūne ken<<u nuo SENU. 
tarpe keturi tremUniai lie? S H "_fS*"D«H. *"^V-. 

# 

tuviai. Per išltilmingą posė
di parapijos salėje birželio 
11 d., kada gausių žiūrovų, 
akivaizdoje mokyklos dva
sios vadas kun. K. Bičkaus 
kas įteikė baigusiems diplo
mus, įvairiausiais drabužė
liais aprengti mokiniai pa
sirodė su įdomia programa: 
masiniu vaidinimėliu, kuria
me buvo ir jaunavedžių po
rele; choru, deklamacijomis, 
šokiais ir k t , pabaigoj su
giedodami JAV ir Lietuvos 
himnus. 
— Bishop Noll High Schooi 

Hammohde šiemet baigė ir 
keletas lietuvių tremtinių i š | 
Ind. Harboro, būtent: J. Ba-j 
cevičiuĄ I. E i d e n a i t e , K. E i - j 
denas, A. Nenortas, R, Rim* \ 
kevičius, Stančius. Visi ren-. 
giasi mokytis toliau. 

— Sv. Pranciškaus- bažny 
oios prieangyje tremtinys 
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negali ramiai s*deti ir naktimis 
miegoti, nes Ju užsisenėjusios žaisdos-
niežti ir akauda. Kad pasalinti ta 
niežėjimą Ir skaudėjimą senu atvi
ru ir skaudžiu žSisdy. uždekit* 
LEGULO Ointment J a g y d o m o s 
vpatybės palengvins josu skaudiji- I 
ma ir gsaėsHe ramiai miegoti nak- ' 
U. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimu. Jos taipgi pasalins 
nleie.llmą ligos vadinamos PSORIA-
^18. Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos 
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10756 8. mCfflGAN PUllmaKsi *-Xm 

PETRAaTPrGŪRSKIS ~" 
659 W E S T 18th S T K E E T Phon© S E e l e y 4V67U 

, ALFREDAS VASATTIS 
1446 So. 501h Ave„ Cicero, III; Tei. <Hymp» 1009 

POVILAS J. RmiKAŠT 
3354 & HAJLSTED ST. 710 W. 18th STUEET 

Telephone: YAJUTCU 7-1011 

LEONARDAS L. BUKAUSKAS^" 
10821 & MICJHIGAN AVE. Phone: PLllman 5-9661 

l 

ANTANAS M. PHILLIPS 

JULIUS UULEVIČinS 
4346 So. C&liforaia Ave. Phone LAfayette 3-8672 

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

John A. Ksse 
(Kasakauskas) 
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X Jono Brenzos ir kai ku

rių kitų kandidatų į miesto 
ir apskrities vietas prieši
ninkai buvo iškėlę skundą, 
būk jų nominavimo peticijos 
nesančios tvarkoj. Valstybės 
gynėjas Cook apskr. Boyle 
prieš porą dienų paskelbė 
vielai, kad visų išvardintų 
kandidatų peticijos yra tvar 
koj. Kandidatai žada paty
rinėti, kas yra tie, kurie tuo 
būdu norėjo kandidatams 
pakenkti būsimuose rinki
muose. 

X Adomo Zalatoriaus na-

IS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 
— Lietuviams 

niams padėti atvykti į JAV 
ir pagelbėti čia įsikurti yra 
pasiryžęs International In
stitute of Bridgeport, Inc., 
47 Shenvood ave., Bridge
port 5, Conn. Lietuvių sky
rių jame tvarko Mrs. Agnės 
P. Maticza. Apie tai prašo 
mūsų skaitytojus painfor
muoti pats International In
stitute. 

— Mykolas Saulius, žino
mas yiolenčelistas, liūdnųjų 
įvykių proga dalyvavo lat
vių ir estų bendrom jėgom 
suruoštame paminėjime, įvy 
kusiame Indianapolio mies
te, Indianos valstybėje. M. 

mas Cermak gatvėje, neto-! Saulius šiuo laiku plačiai 
Ii Damen, labiausiai nuken- reiškiasi ir kamerinėj muzi-
tėjo, kuomet ugniagesiai į k0j ^ § 1 jo pavardę dažnai 
praėjusį sekmadienį turėjo Į sutinkame amerikiečių spau 

D1D. BRITANIJOJ 
— V. KUmanskis, kaunie

tis, su šaima įsikūrė Keigh-
lio mieste, gyvena jau savo 
namuose, dirba su žmona 
ir jos motina viename vie
tos tekstilės fabrike. Randa 
laiko visuomeninei veiklai, 
yra DBLS Keighlio skyriaus 
vice pirmininkas. 

• — B. K. Ba utist Lietuvos 
ministeris Londone, kviečia 
visus D. Britanijoj gyvenan 
čius lietuvius dalyvauti vi
suotinam lietuvių surašyme 
britų žemėj. 

— A. Garkauskas gyve
nąs Nottinghame, akordeo
nu groja lietuvių tautinių j 
šokių grupei, kuri dažnai pa 
sirddo lietuviškuose minėji
muose. 

SUŠAUKTAS J. T. POSĖDIS LIETUVIAI EKSKURSANTAI VENECIJOJE 
, Lietuviai piligrimai, va- S v. Morkaus bažnyčios — 
dovaujami kun. P. Ciniko, \ aukšti bokštai, spalvotas fa-
MIC, "autosalonais" iš Flo-1 sadas, milžiniška varpinė, 
rencijos nuvyko į Veneciją, j Suskambėjus varpams paki

li _. ^ lo pulkai karvelių, stipriai 
Neperdaug susižavėję ita- u ž d a m i s p a r n a i 8 . 

lų pusryčiais. Gauna: sma- A l i n k a i k š t ^ __ 

nugriauti du syk žaibo ap 
ardytą 150 pėdų kaminą 
Stockholm vardo skalbyk-

doje. 
— Leonardas Dargis, ne-

!os. Virsdamas kaminas nu- seniai apsigyvenęs Milwau 
griovė visus užpakalinius 
priebučius (porčius) ir ap-
ardš mūro sieną. A. Zalato
rius turi foto studiją prie 
Cermak ir Oakley gatvių. 

X Dalyvavę Tėvų Mari
jonu bendradarbių išvažia
vime praėjusį sekmadienį 
visi stebėjos iš pavyzdingai 

kee, Wis., šiomis dienomis 
skaitė paskaitą angliškai 
Cosmopolitan klube (rota-
riečių padalinys) tema "Lie 
tuvos ir kitų Baltijos kraš
tų DP ir diktariniai Rusijos 
ir Vokietijos režimai". 

— Ateitininkai So. Bosto
ne, Brocktone ir Lawrence, 

. • 

— St. Kuzminskas 

SKSSSSSL' tŠ>tdauž; t u v i a i Kitų _ 
tinės politikos ir mūsų tau- j N c w York (LAIC). — An 
tos reikalais. iglijoje spausdintame, New 

Pradėjus Korėjoje kai ui, buvo sušauktas specialu.* Jungtinių 
Tautų posėdis. Vieni iš pirmųjų atvyko Korėjos atstovas John 
M. Chang (kairėje) ir generalinis sekretorius Trygve Lie. (Acme) 

line" kavą, bundukę, trupu 
tį sviesto ir marmelado. Bo-
lognoje atsigavo suvalgę 
stiprius pietus. 

Aplink aikštę — prekių 
pilnos parduotuvės. Prie 
dviejų kavinių grojo orkes
trai. Tarp gėlių vazonu sė
dėjo miesto gyventojai; siur 

ii Padvoje meldėsi prie šv. jbdami smalinę kavą ir užsi-
Antano karsto, kurį net ran gerdami vandeniu, 
komis galėjo paliesti. Vene- į Venecija turi apie 350,000 

_ • • _ • 1 • A.T Z _ ~ . I _ . . . . 

Amerikos Latviai 

cijoje paskirstė visus — po 
keturis keleivius į gondolą. 
Plačiais ir siaurais kanalais 
tarp namų priplaukė vieš
butį "Albergo Cavaletto", 
kur prie durų laukė du vy
rai, pagelbėdami išlipti. 
Viešbutis ant salelės, iš ku
rios vedė septyni tiltai. 

gyventojų. Joje ant salelių 
pastatyta daugiau kaip 90 
bažnyčių, kurias lietuviai pi
ligrimai lankė plaukdami ka 
nalais. Venecijoje nėra nei 
automobilių, nei arklių — 
tik valtys ir kojos susisieki
mui. 

Ypač pakili nuotaika nak-
Puošni šv. Morkaus aikš- čia plaukiant gondolomis, ly 

te ir bažnyčios meniškumas 
patraukė visų dėmesį. Sma-

marijonų vedamo ūkio, kur \ • * * * * organizacijos są-
visame matos tvarka ir šva- £ * * > J * metu sukakt*, bir-
ra. Net kelias pro ūkį smala ^ h o . . . 2 5 « ™ f e k i lmingą 
iš p i 11 a s. Pavėsiaudami ir nunejimą šv^ Petro baznyčio 
užkandžiaudami piknikieriai Je i r * « * S- Bostone. 

plaukų aukuoto j a ir turi 
daug, klijenčių lietuvių ir 
anglių moterų. 

— K. Rožanskas ir J. Kris 
čitinas Tautos Fondui pa
aukojo stambesnias aukas 
pinigais. 

dint smagioms italų dai
noms. Čia daug suvažiuoja Sukruto 

sre '"""°- u l f™?« ^SSS^StJSZ New York (LAIC).-Lat- giai klegėjo' vaikščiodami italų romantiškai praleisti 
— Ona Butkienė Manches Į lytuos įsi , tfjan R p ) . p f . , , i n iomia li£ri š t a r n „ , l l W a j jcia esančiu ba- vakarus beolaukioiant Kon-

tery dirba kaipo moterų Pl)to1S^5^l^ ,^ Reiief s r^ js*; *******čia esančių ba- r \ k a r u s be*taauojtiit gon-
le, "The Limits and Divi- m- gegužes 15 d. i i 165 945 landžių. dolomis. sions of European Hifctory" , v l z ^ Jatviai gavo 21,825 -
(Sheed and Ward, \ N e w ffi *MS5£ ^ 2 5 ? 
York 1950), dviem at\ėjais I r u d e n s t l k i m a s l * v e ž t l a P i e 

prisiminė 111 gatvę, kuria 
įvažiuojama į Vytauto par
ką. Kiek ten dulkių sukelia 
pravažiuoją automobiliai. 

— Lietuvių bažnyčia Ba-
yonne, N. J., neužilgo pasi-

' KOLUMBIJOJ 
— Caritatyvine pagalba. 

Jau greit dveji metai, kai 
liet. tremtiniai atsirado Me-
delline. Ne kartą buvo ke
liamas likusiems tremti
niams Vokietijoje caritaty-
vinės pagelbos klausimas 

puoš naujais spalvotais lan- I>a*>ar paaiškėjo, kad sku-
gais su šventųjų atvaizdais, i biai reikalinga ten sušelpti 

tbc. ligonius, taip pat pagal-

suminėtas kun. Juozo B: Kon 
cevičiaiis (kanauninko Kon
čiaus) veikalas apie rusų pa 
žiūras bažnytinės unijos 
klausimu, ir adv. Kosto R. 
Jurgėlos lietuvių tautos isto-

30,000 latvių. 
Neseniai Washingtone įvy 

kusiame pasitarime nutarta 
apvienyti latvių organizaci 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Nepaprastas Žmogus 

Vienos organizacijos su- I 
^ " ^ ^ ^ " ^ i Z T r t n l v a ž i a v i m e Chicagoj žada da jas ne tiktai šalpos, bet ir L .. A _ » J .« 

Sekmadienio Nelaimes 
Didesnės praėjusio sekma

dienio nelaimės buvo šios: 
J*8 ivvftnti >ren Vandenyje nuskendo dvi 

jurgėlos lietuvių tautos SLC politinei veiklai. Centru nu- { & £ £ « £ Pa kuriam ne- gyvybės: 15-kos metų mer-

kun. Thomas G. Chase (Ci- J a u s u s l d a r e komitetas ir w J tarnauia jo dvylikos metų jaunuolis duo 
Ž S X " " Ž S • »™itrf^ < < L a ^ ' l ^ Z Z ^ V r ^ - j bėj VVorthe, i r i o j draudžia
m o ^ 0 8 - I Betgi, m u s U A L T pavyzdžiu, * l M J S b » | . kelionėmis ma maudytis. 

bos reikalingi likę ten sene- binius santykius tarp slavų, . 

Bruce Pub. Co., Milwau,-
kee. Wisc, tik ką išleido uk
rainiečio dr. Roman Smai-
Stocki "Slavs and Teutons, 
the Oldest Germanic-Slavlc 
Relations". Veikalas mėgina 
atvaizduoti kultūriniai - kai

liai, sergantieji vaikai ir be ir germanų protėvių priO- ^ b i r ž e l i 0M paminėjimas. Šeries" lošimą. 
istoriniais laikais. Veikalui N a U ( | 5 d a m i e s ; M j T '££. 

randumų mintimis, latviai 2aibas Pradėjo, 2monės 

merikos Informacijų Centro 
biuleteniuose paduodamą me 
džiagą panaudoja "Britani-
ca Book of Year". 

KANADOJ 

V. Bruzgelevičius, G. Spar-
Clansa Jurgaityte i i baigų- n a i t i e n 6 i r s n W n . w l l 7 i 
sių Sv. Kryz.aus parapijos choras, vedamas V. Čižiko, 

galbą. 
— Dideli lietus Kolombijo 

je išgriovė kalnų uolienas, 
kurios užvertė geležinkelio 
linijas, o kai kur išplovė 
gelžk. pylimus. Paskutinieji 
atvažiavėliai — lietuviai pa 
šakojo, kad turėjo nemažai 
baimės ir sunkumų kelionė-
• 
je. 

— Lietuvišką seklyčią pro 
jektuojama įrengti Medelli-
no lietuvių kolonijoje su 
skaitykla suaugusiems ir vai 
kams. 

Senn. Vienu atveju minima 
Jurgėlos istorija. 

Varšuvos Istorinės Drau 

X Daugelis dienraščio Languose bus įrašytos ir 
'Draugo' bičiulių nudžiugo aukotojų pavardės. 

perskaitę vakarykščiam nu-1 __ gv . Kazimiero parapijos b a i j r i s tud i jas studentai, istoriniais laikais. Veikalui 
meryje, kad metiniam kon- p i ttsburghe, Pa., aukštes- \ ku rįe* i š n i e k u r nebegauna įvadą parašė prof. Alfredi 
certui administracija įsnuo- n ė s m okyklos mokslo baigi- p a r a m 0 s PLB valdyba žada! Senn. Vienu atveju minima* 
mavo Ashland Blvd audi-, m o a k t o p r o & r a m o j kalbėjo t u o k l a u s i m u pasirūpinti ir 
toriją, kurioj telpa keletas | m i e s t o m § r a 8 LaWrence ir k i e k a l i n t o r g anizuoti pa 
tūkstančių žmonių. Sako, d a j p r o f K . Pakštas. 
gal nereiks alkūnėmis stum j 
• ^ » — LAIC — Lietuvių A 
dytis, kaip per pastaruosius i 
koncertus reikėdavo St. Ag
nės arba Sokol salėse. 

X TMB išvažiavime pra
ėjusį sekmadienį prie knygų 
stalo Vladai savo vardinių 
proga turėjo konferenciją, 
kurioj dalyvavo ir buvo mi- — Ištremtųjų J Sibirą mi 
nimi lie Vladai: Šimaitis, j nėjimas Halifaxe įvyko bir-
Tomkevičius (iš Auroros), Į želio 18 d. Minėjimą atida-
Kwiatekt Bukauskas, Bra- j rė DBLS-gos skyriaus pirmi 
zauskas, Kiaurakis, Mikšis,! ninkas S. Kavaliauskas, pa-
Šemetulskas, Ivanauskas, ! skaitą skaitė ekon. P. Va-
Neffas, Kavaliauskas, Teir-; ranavičius. Meninėj daly gra 
zelskis, Išganaitytė ir kiti. žiai pasirodė Z. Duobaitė, 

« ,, .x- A. Grikinaitė, R. Duobaite, 
X Josephine Metnkaite ir 

centraliniame organe bus at 
stovaujamos kitos stambes
nės kolonijos. 

Birželio 17 d. Latvių Jung 
tinis Komitetas pasirodė pir 
muoju viešuoju žygiu: Broo 
klyno Park Slope bažnyčio
je ir salėje surengtas 4<bai 

jis sakos yra padaręs 260,-
000 mylių. Pernai minėjo 63 
metų amžiaus sukaktį ir jai 
paminėti pėsčiomis padarė 
63 mylias. 

Jis jau sykį buvo atėjės 
į Chicago, būtent 1945 m. 
pamatyti beisbolo "Worlds 

priėmė panašias rezoliucijas 
— reikalauja atsteigti Lat-

Pabaige 
Praėjusią savaitę du syk Varšuvos istorines j^rau- . T . fll" • TT-o+iirKi n p rraejusią savaip uu oj» 

gijos 1949 m,me t r a š ty til- J g ^ S K v S Š t £ > \ * * - T ^ ! 2 L E Z nn n ntns atraioania su eau-» b.. _ . J v* r I aukščio kaminą skalbyklos rikos Balso transliacijas tų 
trijų tautų kalbomis, ratifi
kuoti genocido konvenciją. 

pradžloB mokyklą pirmos padainavo keletą dainų. pasisakė rudenį įstosiančios 
į Sv. Kazimiero akademijąj — Kanados lietuvių kat. 

TREMTYJE 
— M. Kriečienė, gyvenan

ti Muenchene, VVamer Ka
sėme, buvo labai susirūpi
nusi savo 11 metų dukrele, 

Akimis Žiūrint 

suvažiavimas įvyksta liepos kuri susirgo skarletina. I i - fead m u n ) a t s t o v a i s i r 
Ant. ir Genovaitė Stei- ^ ė n , 1-2 dienomis Toronte. &a b u v 0 susikomplikavus ir i ^ 

vus per BALF-ą reikalingą 
kiekį va is tų (penicil ino), 

kūnai, gyv. 3502 Hirsh St., Paruošiamieji darbai baigia 
įvažiavimo į Amer. J. Vai- i mi DaU g s v ečių tikimasi ne 
stybes metinių sukaktuvių, tįk iš Kanados, bet ir iš 
proga birželio 18 d. savo U S A . Posėdžiams yra gauta ^ g a i t j pasveiko. Moteris 
geradariams Lukams suruo- \ e rdvi šv. Pranciškaus para- tl» 
še padėkos vaišes ir priai-1 pijos sale. 
minimui įteikė vertingą do-1 

i prenumeratų rinkėjais sutl-padėtis atrodė rimta Bet g* g ^ e n 
vna nAr RAT,.F-a reikalinora , *_r „ j • . 

veną JAV, Kanadoje , Ang-

po platus straipsnis su gau 
šiomis iliustracijomis apie 
Oršos kautynes 16-j o am
žiaus pradžioje. Be to, Len
kijoj pasirodė VVitoldo Ka-, 
mienieckio veikalas apie 15- LK'lllV lcll UlVMĮ 
jo amžiaus Lietuvos visuo
meninę santvarką. 

Latvių-Lietuvių Vienybės 
iniciatyva pradedama vers- Stockholm (LAIC).—Vie-
ti Jurgėlos "Lietuvių Tautos tos "Latviju Žinias" birže-
Istoriją" į latvių kalbą. j Ho 1 d. numery įsidėjo Ja

nio Poriečio stiaipsnį apie 
Amerikos lietuvius. 

Autorius pažymi, kad lie
tuvių Amerikoje esama apie 
milijonas, gi naujai atvyku
sių apie 18,000. Čiky-goje gy
vena 100,000 lietuvių, ir jų 
skaičių papildė 8,000 naujų 
atvykėlių. Lietuviai leidžia 
apie 10 didelių laikraščių su 
gražia informacine medžią 
ga ir literatūra. 

• • ai įsisteigė 
Informacijų Biurą 

Stockholm (LAIC) — Čia 
pradėjo veikti Latvių Infor-
macijinis Biuras, kuris lei
džia anglų kalba •'Informa
tion on Conditions Beh'nd 
the Iron Curtain". Pažymė-

aukščio kaminą skalbyklos 
prie Cermak ir Damen gat
vių. Kaminas pasidarė pavo
jingas ir šeštadienį ugnia
gesiai turėjo jį nugriauti. 
Paminėtomis gatvėmis buvo 
sulaikytas susisiekimas, gy
ventojai turėjo apleisti na
mus ir išjungta elektra. Ka 
minas buvo sulaužytas, ta
čiau virsdamas vis tik pa
krypo ant dviejų namų, ku
riuos gerokai apardė. 

Dviejų automobilių susi
dūrime trys asmenvs už
mušti ir penki sužeisti. Vie
nas iš žuvusių yra Anthony 
Brisko, 5352 Byron St. 

CTA busas praeidamas 
užkabino 14-kos metų jau
nuolį, važiuojantį dviračiu. 
Numestas nuo dviračio jau
nuolis sunkiai sužeistas tuo
jau mirė. 

Pabrangs Mėsa 
Agrikultūros Departamen 

tas skelbia kad per ateinan
čius du ar tris mėnesius vi
sam krašte pabrangsianti 
mėsa. nes šiuo metu yra su
mažėjęs jos paruošimas. 

Dabar jau mėsa tiek bran 
gi, kad Cincinnati. Ohio, šei 
mininkės pradėjo boikotuoti 
mėsines ir skleisti šūkį: Ne
pirkti mėsos! Daugiau var
toti žuvies, kiaušinių ir pie-

Vaikai - Ligony s Išvežti 
Į Gamtą 

Keli dešimčiai vaikų, ser-
CIŪC Pnesmga Nuomų g a n č į ų m e š l u n g i u i š v e š t i 8 e p 

Pakėlimui tynioms savaitėms į specia-
The Chicago Industnal { s t o v y k l ą p i s takee Lake, 

Union Council (CIO) pasiun m k m . feug g y d o m i a t v į r a . 
tė JAV senatui telegrama, m e c r e V a į k ų a t o s t o g a 8 i r 
reikalaujančią atmesti nuo- g y d y m ą apmoka Chicago 
mų kontrolės bilių, kuris duo C l u b f o r C r i p p l e d c i t d r e n . 
tų teisę namų savininkams 

vaną. *• — Marija Paplauskiene -
Ramūnienė, savo metu bai-

X 'Margučio" piknikas gu8į Vytauto Didžiojo un-tą, 
įvyks liepos 23 d., River- j dirbusi Kauno "Aušros" 
view parke. Piknikui ruo- j mergaičių gimnazijoj, gilinu 
šiama nepaprasta programa. I si studijas Tuebingeno un-
Bus atvaid :ntos Joninės su 
įvairiomis scenomiis, tauti
niais šokiais, dainomis, mu
zika ir visais Joninių pa
pročiais. 

X Juozas Mozeris, Dis-
trict Savings and Loan Asso 
ciation direktorius pereitą 
savaitgalį praleido jėzuitų 
rekolekcijų namuose Bar-
rington, 111. Susikaupimo 
dienomis labai patenkintas. 

te, neseniai sėkmingai išlai-

merikos lietuviams. 
— M. Jankauskiene Muen 

cheno stovyklos gyventoja 
yra 60 metų amžiaus. Su
prantama, kad tokio am
žiaus žmonės jau nėra at
sparūs įvairioms ligoms. Ji 
džiaugias, kad dėka Ameri-

pakelti nuomas 10 nuošim- S u m u S t A S T e i s § j o S ū n u s 

*. • u ™ui«„o« I Keturi piktadariai ant ke-
M W B W I W u n B l i n i , i ( I I J?* toį*?. P ^ l a u s o Homewood sulaikė 
PIATINKITE DRAūGft ! I 250,000 darbininkų. 

lijoje, Australijoje, Brazili 
joje, Argentinoje, N. Zelan 
dijoje, Venecueloje, Prancū
zijoje, Belgijoje, Vokietijo
je, Olandijoje, Danijoje ir 
Norvegijoje. 

Kol kas, biuletenis leidžia 
mas du syk į mėnesį ir mi-
meografuojamas. 

Iš lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
Paskutines Stovyklos 

Dienos 
Baigė Moksli 

Birželio mėnesio pabaigo
je visos tremtinių pradžios 
mokyklos ir gimnazijos pa 

Albert Sabath, sūnų aukštes 
nio teismo teisėjo J. Sabath, 
sumušdami ir apiplėšdami. 
Kalbama, kad piktadariai 
bus iš konkurentų. A. Sa
bath yra augitnojas arklių 
lenktynėms. 

Įvairenybes 
kė doktoratui skirtus egza- ! k o s l i e t u v i l * ^ ^ ^ i vais-
minus Ottawos un-te. 

— Toronte liet. kat. ku'tū 
ros skyrius pirmasis birže-

• 
tų. 

- K. Šneideris iš Bamber 
go rašo apie nepaprastą 

ho 25 d. surengė gegužinę, j tremtinių džiaugsmą gavus 
kuri įvyko kunigų seminari-1 drabužių ir maisto siuntas. 

PLATINKITE "DRAUGAI 

jos puikiame sode. šiemet 
gegužinėms yra padirbta 
puiki platforma šokiams. 

— Dr. A. Paplauskui-Ra-
mūnui Ottawos universite
tas suteikė Associated pro-
fesor laipsnį bei titulą; 

Sakof vėl buvom susirinkę 
iš plačios apylinkės išsklai
dyti lietuviai ir vėl teko pa
sikalbėti gimtąja kalba. 

— J. Grigaliūnas iš Cle-
velando, O., atsiunčia "Drau 
gui^ trumpij'Ivairėnybių. . 

IRO vadovybė galutinai 
"Baisusis Birželis" proga, nutarė likviduoji vienintelę j baigė du mokslo metų ket-

išleistas numeris, kame UI- amerikiečių zonoje pilnai lie | virčius ir visus mokinius pa 
po Osvaldo Freivaldo straip tuvišką stovyklą. Vadovy- j leido vasaros atostogoms, 
snis "Three Times Invaded ; bes daryti žygiai palikti šią | Nežiūrint IRO įvykdyto teo 
Within 30 years". Jame nau stovyklą, netgi į amer. zoną | retiško mokyklų darbo su-
dojamasi LAIC medžiaga, 
bet koncentruojamos žinios 
iš Latvijos. Taipgi tilpo V. 
Kašubos (lietuvio dailinin
ko) medžio drožinio "Šv. Ve 
ronika" nuotrauka. Be to — 
straipsnis apie vergų darbo 
sistemą, komentuojami Mas 
kvos radio melai, paskelbtas 
baltiečių moterų atsišauki
mas. M A-:iAJ[ 

atvykusio BALF-o plrminin stabdymo ir mokytojams al
ko kan. prof. Končiaus pa-: gų nutraukimo, mūsų mo-
stangos, nuėjo niekais. Bir 

Mažais Vaikais 
Henrv Hudson viešbučio 

New Yorke taryba paskelbė, 
kad kiekvienai keliautojai 
motinai su mažais vaikais 

želio pabaigoje stovykla iš
skirstomą į tris kitas, nelie
tuviškas stovyklas. Didžiau
sia emigruojančių tremtinių 
grupė perkeliama į labai 
smarkiai apleistas lenkų ad
ministruojamas kaxeįyinęs 
Heilbronne. 

kyklos, pasišventusių trem- apsistojus šiam viešbutyje 
tinių mokytojų dėka, dirbo bus dykai duodami vystyk-
pilnu tempu ir išlaikė iki 
galo. Tačiau labai maža tė
ra vilčių, kad vasarai bai
giantis jos dar pradėtų veik 
ti — emigracija ir nuolati-
jiiaL stovyklų perkilnojimal 

^ ^ i ^ j sutrumpino ju. dienas. 

lai. 

Šešiolikine Pagimdė 
Dvynukus 

Connellsvilėj, Pa., Mrs. 
Tames JSehultz, 16 metų am
žiaus/pagimdė dvynukusr:o 


