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RUSAI PAREIKALAVO U.S. TRAUKTIS IS KORĖJOS 
. . 

Spėliojimai Del Korėjos Karo 
VYT. ARŪNAS 

"DRAUGO" Korespondentas Paryžiuje 

PASIRUOŠĘ: VISOKIEMS NETIKĖTUMAMS 

Didelė baime dėl naujo pasaulinio karo buvo suėmusi 
imones už gerkles. Tą baimę sukėlė Korėjos įvykiai ir 
daug kas manė, jog visuotino karo pavojus pasidarė ar
timas. Tačiau, praslinkus nekuriam laikui, didžiose kan-
celiarijose nuotaika atslū- n ų ^ ^^^ t a d a 
go ir galvojama, jog amen- n i e k a a . n e i ž k l a u s ė Vė-
kiečių įsikišimas i Korėjos ^ .^ u g m e t U g j į g g y y e . 
įvykius nesudarys karo pa- n o A m e r i k o j e i r k a d a ^ 
vojaus. • k e tv irč io šimtmečio sugrįžo 
Kaip Ten Yra Su Korėja ; i savo tėvynę, jis jau buvo 

| visų užmirštas. 
Korėja, į kurią šiandien p e r t u o s 5 m e t u s ameri-

nukreiptos viso P*^111*0 kiečiams nepasisekė išmo-
akys, yra didelis pusiasalis, k y t i korejįečius valdytis 
kurio šiaurinė dalis rūbe- demokratiškai. Shyngman 
žiuojasi su k o m unistme j j ^ ^ k r a š t ą y ^ poiįciško-
Mandžūrija, gi pietine dalis, j ^ priemonėmis, prisilai-
esanti vos per 160 kilomet- k v d a m a g j a p 0 nų metode 
tų nuo Japonijoa, apima R i n k i m a i ^ ^ iTgi "poUcįg. 
kiek mažesnį plotą už Jugo-;ki„ 0 k a d a j i s g u 9&vo g p e . 
slaviją, bet turi 29 nulijo- c i a J i u § a r v u o t u traukiniu 
nus gyventojų, tai yra kiek j v y k d a v o per kraštą, tai per 
daugiau už Ispaniją. trįs šimtus metrų nuo kelio 

Per Jaltos konferenciją i žmonės buvo nepriieidžiami 
prezidentas Rooseveit su įr pastatyti policininkai, at-
Stahnu susitarė Korėją lai-j sukę nugarą į traukinį, kul-
kyti penkis metus po bend- kosvaidžius nukreipdavo į 
ra globa, kad korėjiečiai iš- j minią, 
moktų demokratiškai vai-į pačios dramos dalyviai 

Ruošia Dirvą U. S. - Kinijos Karui 
LONDON, liepos 4. —» Sovietų žinių agentūra Tas* 

skelbia ilgą Sovietų užsieniu reikalų vice ministro A. 
Gromyko pareiškimą, kuriam** Amerika kaltinama vedan
ti karą prieš Korėją ir Kiniją ir reikalaujama, kad UN 
tuojau įsakytų Amerikos kariuomenei pasitraukti iŠ Ko
rėjos. 

Anot oficialaus Sovietų 

J. V. kariai Japonijoje be pertraukos budi prie priešlėktuvines apsaugos pabūklų * ir kitose pozi
cijose. Nuotraukoj matome du F-80 naikintuvus, besiruošiančius skristi į kautynes Korėjcn. (Acme) 

dytis. Praktiškai ši bendra 
globa niekad neegzistavo. 
Taip kaip Vokietijoje ir Au
strijoje, buvo pravesta de-

korėjiečiai dar nebuvo pri
auginti būti nepriklauso
mais. Milijonai sukištų do
lerių pateko į kai kurių as-

markacijos linija, kuri greit [menų kišenes, o vietos ka 
pasidarė tikra " g e 1 ežine nuomenė buvo nepatikima 
uždanga". Kada rusai visai 
susovietino savo zoną, 1948 
metais jie įsteigė "demokra
tinę liaudies respubliką'' ir 
1949 metų vasarą visai ati
traukė raudonąją armiją, 
jos vietoje palikdami tvirtą 
pačių korėjiečių komunistų 
kariuomenę. 

Amerikai tada nieko kito 
neliko, kaip pasekti sovietų 
pavyzdžiu ir įsteigė pietinę 
Korėjos nepriklausomą res
publiką, kiek vėliau irgi ati
traukdama savo kariuome
nę, palikdama tik karišką 
misiją, ir visai silpnas gink
luotas pajėgas. 

Pietiečiai Nemėgo Savo 
Prezidento 

ir visai nekovinga. 
Amerikiečių politikai, be

silankę pietinėje Korėjoje, 
pasakoja dar baisesnių da
lykų ir pačiame State De-
partmente žinojo, kad daly
kai sukasi bloga linkme, 
kad vieną dieną šiauriečių 
vadas Kim Sung savo po
puliarumu pralenks Shung-
han Rhee. Tačiau vieno da
lyko Washingtonas nenu
matė, tai, kad šiauriečiai su
kels tokią stiprią agresiją. 
Karas Kilo Visai Netikėtai 

Ši agresija kilo kaip tik 
penkiems metams pasibai
gus, kurie buvo skirti globo
ti Korėją. Foster Dulies, ku
ris lankėsi Seoule, prieš vie
tos parlamentą pasakė kal
bą, pabrėždamas, jog Pietų 
Korėja gali būti užtikrinta 
Amerikos parama ir komu
nistai bus priversti šiaurė-

dami silpnesni ir blogiau j e atleisti savo vadžias... 
ginkluoti, buvo priversti I Keturioms dienoms pras-
trauktis prieš daug stiprės- 'linkus po šios kalbos, šiau-
nį priešą. riečių komunistų armija 

Šiaurės korėjiečių "pre- peržengė sieną... 

vietai bedarytų rytų Vokie
tijoje, vakarų Vokietija dar 
ilgai bus neevakuojama, 
kad čia Europoje neatsitik
tų panašių dalykų, kaip Ko
rėjoje. 

Stebint Korėjos įvykius, 
atsistojamą prieš keturias 
galimybes: 

1. Kad šiaurine Korėja, 
neberemiama Sovietų Rusi-

Rezervu Mobilizacija Nenumatoma 
Priešas Fronte Turįs 35,1! Karių 
TOKIO, liepos 4. — U. S. sausumos kariuomenė susiti

ko pirmą kartą su priešu Korėjoje savo krašto nepriklau
somybės šventes dieną. 
Susidūrimas įvyko kur nors 

Rusijos pareiškimo, Ameri
ka norinti paimti savo kon-
trolėn visą Korėją ir ją pa
daryti strateginiu ir kariš
ku prietilčiu Tol. Rytuose. 

Įsakymas U. S. laivynui 
neutralizuoto Formozr ,̂ a-
not Sovietų pareiškimo, 
reiškia tos Kinijos terito
rijos dalies okupavimą. Tai 
esą tiesioginis Kinijos už
puolimas. 

Amerikos pažadas duoti 
ginklų Filipinams ir Indoki
nijai yra įsikišimas į tų 
kraštų vidaus reikalus ir 
kurstymas juose vidaus ko
vų. 

Šiais savo veiksmais Ame 
rika pasiėmusi žandaro vai
dmenį Azijoje. 
. žis Sovietų pareiškimas 

yra pirmas viešas pasisaky
mas tarptautines krizės rei
kalu ir jis nieko gero neža-

jos, bua sumušta ir. komu- » P i e tUf l n u o
J

S ' ! W o n 8U, *T 
nistai liks atstumti iki 
nosios sienos. Amerika iš to 
išeitų laimėtoja ir būtų pa 

tizaniniais daliniais, kurie 
užpuolė Amerikos kariuo
menės postus. Kova vyko 

tvirtinta jos griežtumo poli-1 *** 
tika. kurią ji pasiruošusi 
vesti. Pasitarimams su ry
tais durys nebūtų užtrenk
tos ir Washingtonas su di
dele moraline pergale galė
tų kalbėtis su Maskva; 

2. Kad rusai, atsisakyda
mi remti korėjiečius, ban
dys mainais išgauti Mao Tse 
Tungo pripažinimą ir, tokiu 

rikieČių pusėje nebuvo. 
Priešas Paėmė Suwon 

Pati Suwon vietove su 
aerodromu jau pateko prie
šui, kuris pradžioje ją ap
supo iš trijų šonų. šiaurie
čiai tankų remiami slenka 
pirmyn pietų rytų ir pietų 
vakarų link. Amerikos pės-

Bet štai birželio 24 dieną, 
be jokio karo paskelbimo, 
šiaurės korėjiečiai peržengė 
sieną, kuri Jaltoj nubrėžta, 
ir puolė pietiečius. Šie, bū-

būdu, sugrįš į UN organiz-1 tininkai tvirtinasi kur nors 
mą; pietuose nuo Suwon ir ruo-

3. Kad rusai bando Ame- š i a s i pirmam stipriam susi-

zidentas" gen. Kim Sung 
yra dar jaunas vadas, vos 

Jei iki šiam laikui buvo 
kalbama tik apie "šaltąjį 

38 metų, bet jau vadinamas ikarą" ir kiek mušamasi 
korėjišku Mao Tse Tungu. (Graikijoje ar Indokinijoje, 
Jis iškilo komanduodamas tai dar niekad nebuvo per-
Mandžiūrijoje p a r tizanus žengta Jaltoj nustatytų sie-
prieš japonus po raudono- nų. Šį kartą tos sienos buvo 
šios armijos politruko uni- \ sulaužytos ir tai kiek aliar-
forma, kas reiškia, kad jis muojantis reiškinys, 
baigęs Stalino mokyklą ir UN, kuri tuojau ėmėsi už 
yra ištikimas jo mokinys. šio konflikto, pasirodė bejė^ 

Priešais jį Pietų Korėjos 
prezidentas " S h y ngman 

gė ir Amerika, kad išgelbė
tų savo prestižą (prieš me-

dais* buvęs populiarus vį. | pasakė, kad Korėja bugly-
suomenėje, bet Šiandien jau; P * P n a m * k a l P , r K a M ° £ 
nemėgiamas ir net pravkr- »W• n u ^ r * . . k o v o n

v " £ * 
džiuojamas "baisiuoju se- >•*»»•% a v l a c l » l r k a n u ( v 

niu". Seniau į jį buvo sudė- ! m e n c 

tos visos išlaisvinimo viltys, 
nes tai jis 1919 metais Ver 

Kokios Išvados? 
Europiečių neutralumo tė-

saly priešais Clemenceau,; zė, apie kurią paskutiniu 
Wilsoną ir Uoyd George laiku buvo daug kalbama, šį 
ginė Korėjos klausimą, ku- kartą gavo per nosį ir da
ri nuo 1905 metų buvo japo-' bar darosi aišku, kad ką so-

rikos pasiryžimą, iki kokio 
laipsnio ji yra pasiryžusi 
ginti, kad vėliau patyrimą 
pritaikius kitai vietai; 

4. Kad rusai ieško bet ko
kiu būdu sukelti "šiltą ka
rą" šioje vietoje, taip kaip 
jau jie veda Indokinijoje, 
patys visai nestodami konf-
liktan, bet diriguodami per 
kinų nugarą. Tokiu atveju 
Sovietų Rusija pasiliks nuo
šaliai nuo karo, gi Amerika 
tiek Korėjoje, tiek kitur bū
tų tiesioginiai įvelta prieš 
milijoninę kinų armiją ir 
Amerikos armija būtų iš
blaškyta po visą pasaulį. 

Paskutinioji hipotezė at
rodo bus tikriausia. 

Vadinasi, dėl Korėjos ne
bus pasaulinio karo. Tai bus 
lokalinio pabūdžio karas, 
kuris galės tęstis labai ilgą 
laikotarpi. 

KALENDORIUS 
Liepos 5 d.: šv. Antanas 

Zakarijas; Senovės: Bulgi-
nas ir Lakštutė. 

Liepos 6 d.: šv. Vilibal-
das. Senovės: Kutrimas ir 
Ritonė. 

ORAS 
Dalinai debesuota, tem

peratūra be didesnių pasi
keitimų. 

Saulė teka 5:22, leidžiasi 
8:29. 

negu patys įvykįįi vyksta, 
nes to reikalauja Karių, sau 
gumas fronte. Karo kores
pondentai savo siunčiamas 
tėvynėn žinias suderina su 
fronto vadovybes pageida
vimais, nors oficiali žinių 
cenzūra ir nėra dar įvesta. 
Suwon Trikampy Esą 35,000 

Priešo Karių 
Paskutinėmis žiniomis U. 

S. pėstininkų masės susirė
mimas su šiaurės komunis-

da, nors jame dar ir nieko 
įepasakyta, ką darys pati 
Sovietų Rusija. Atrodo aiš-
£u, kad ji ką nors darys. 
Pirmiausiai, ji, turbūt, savo 
reikalavimą, atitraukti iš 
Korėjos U. S. kariuomenę 
perduos Saugumo Tarybai 
ir sieks suskaldyti dabar 
gana vieningą vakariečių 
diplomatinį frontą. Kas to
liau seks, priklausys dau
gumoje nuo U. S. kariuo- . 
menės laimėjimų fronte. 

Europos sostinėse auga ) 
baimė, kad Sovietai steng
sis įvelti Ameriką į karą su 
Kinija, pastumiant Mao 
Tze-tungą į kokį nors pro
vokacinį veiksmą. Tai būtų 
didžiausias Rusijos laimė
jimas, nes tai pririštų Ame
riką Tol. Rytuose ir palen
gvintų Rusijos manevrus 
kitose pasaulio dalyse. 

Pagalba Iš Tėvynės vo apsaugos priemones. 
Duodama suprasti, kad lai-

Gen. MacArthurui pap- vyno lėktuvai patruluoja 
rašius daugiau karinome- ! jūras stebėdami galimą prie 
nes, į Tol. Rytus (Japoniją šą. Apie laivyno veiksmus 
ir Korėją) pradėti siųsti Korėjos vandenyse nemėgs-
laivyno ir laivyno aviacijos ' tama plačiai kalbėti saugu-
daliniai, nes šios rūšies ka- į mo sumetimais. Pranešama 
riai reikalingi laivyno ir a- | tik, kad jau nuskandinta 11 
viacijos veiksmams, kurie priešo laivų ir apšaudytos 
Korėjos fronte turi vaidinti j iš jūros kaikurios vietovės 
nepaprastai svarbų vaidme-; rytų krante, 
nį. Daliniai išvyksta laivais, Aviacijos veiksmus pa-
bet kiek ir kur — kariška | čiame fronte kliudo lietus, 

nes dabar Korėjoje prasi-paslaptis. 
__ Aviacijos departamentas dėjo lietaus sezonas 

tų mase yra laukiamas kas Į pasiuntė į Tol. Rytus dar! Maskva praneša, kad šiau 
valandą. Žvalgybos praneši- j apie 100 B-29 naujų bom- rės Korėjos sostinė vėl bu
mai teigia, kad į Suwon bonešių. 
trikampį yra sutraukta a—p-*r 

rėmimui su šiauriečių jėgo
mis. Šito momento nekant
riai laukiama. 

Žinios iš frontų dabar pa
siekia viešumą daug vėliau, 

pie 35,000 priešo kariuome- Vakar «dar kartą karo de-
nės, kurį manevruoja tiks
lu apsupti tarp savęs ir a-
merikieČių linijų dar esan
čius didelius pietųj Korėjos 
kariuomenės dalinius. 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Korėjos fronte kritiška padėtis yra trijose vietose: 

vakariniame krante prie Inchan uosto, kur supa pietiečių 
dalinius, į pietus nuo Suwon, kur rengiasi pulti pirmą
sias amerikiečių linijas, ir [ rytus nuo Suwon, kur šiau
riečiai nori prasimušti į rytų krantą. 

—Chiang kai-sliekas sutiko pradėti su gen. MacArthu-
ru derybas Formozos gynybai aptarti. Tokį pasiūlymą 
padarei va"<stybės departamentas, atsakydamas f jo pa
siūlymą suteikti pagalbą Korėjos fronte. 

—Vienas Londono laikraštis skelbia, kad kalėjime sė
dįs sovietų šnipas Fuchs bus panaudotas atominiams ty
rinėjimams ir kalėjime sėdėdamas. Prieš kelias dienas 
jis buvo išvežtas Iš Londono kalėjimo kaž kur kitur. Jis, 
matyti, nori išpirkti savo nusikaltimą, kurį padare iš
duodamas Rusijai svarbias atomine* paslaptis. 

—Vienas anglų laivas Korėjos vandenyse buvo jau už
pultas priešo aviacijos. 

—Meksikos įlankoje netoli Floridos buk tai buvęs pas
tebėtas priešo povandeninis laivas. Meksikos vyriausybė 
ėmėsi saugumo priemonių prieš svetimų valstybių šnipus 
ir sabotažninkus. 

—Vakar Ghicagoje visą dieną vyko pasitarimai iešmi
ninkų streikui prieš 5 geležinkelių bendroves likviduoti. 

—Naujai sudaryta Prancūzijos vyriausybe negavo par
lamento pasitikėjimo ir vėl atsistatydino. 

—YVashingtone valstybes įstaigose įvedamos panašios 
saugumo priemonės, kurios veikė paskutinio karo metu. 

—Pirmadienį Aliaskos padangėje pastebėtas nežinomo 
pobūdžio daiktas, lekiąs maždaug 600 mylių greičiu į va
landą. Lėktuvai nespėjo pakankamai greit pakilti, kad 
galėtų pasivyti ir numušti. 

partamentas pranešė, kad 
rezervistų mobilizacija tuo 
tarpu nenumatoma. 

Žinoma, tas nereiškia, kad 
nedaromi techniški pasi
ruošimai mobilizacijai pra
vesti, jeigu įvykiai to pa
reikalautų. 

Belaisvių Padėtis 
Gen. MacArthur štabas 

skelbia, kad paimti į nelais
vę šiaurės Korėjos kariai 
bus laikomi kaip karo be
laisviai ir su jais bus elgia
masi taip, kaip numatyta 
tarptautinėse sutartyse. Ti
kimasi, kad Siaurės Korėjos 

vo bombarduota, numetant 
800 sunkesnio svorio bom
bų. Bet kovos ir transpor
to lėktuvai savo tarnybos 
nėra sulaikę — bombarduo
ja priešo taikinius ir aprū
pina frontą reikalingomis 
reikmenimis. Fronto kariai 
Korėjoje jau aprūpinami 
karių laikraščio ;/Stars and 
Stripes" Pacifiko laida. 

Maskva Dabar Žaidžia 
Bulviy Vabalais 
LONDON, liepos 3. — 

Maskvos radijas skelbia Ru
sijos notą Amerikai, kurio
je ji oficialiai paremia Ry
tų Vokietijos vyriausybės 
prieš -kelias savaites skel
bimą nesąmonę, kad Ame-

11 rika iš lėktuvų mėtanti ant 
nelaisvę paimtus Amerikos 
ir kitų Korėjos veiksmuose 
dalyvaujančių valstybių ka
rius. Iš anos pusės jokio pa
reiškimo tuo reikalu dar 
nepadaryta. 

Laivyno — Aviacijos 
Veiksmai 

US. ir Anglijos laivyno 
vienetai veikia abejose Ko
rėjos pakrantėse, saugoja 
Formozą ir vandenis aplink 
Japoniją ir kitur. 

rytų Vokietijos bulvių va
balus (Colorado beetles) 
norėdama sunaikinti bulvių 
derlių. 

U. S. pareigūnai Berlyne 
juokiasi iš tokių kaltinimų, 
bet jei Sovietų Rusija ši
tokį kaltinimą paremia ofi
cialia nota, tai tas nėra da
roma be jokio tikslo — jie 
ieško priekabės kokiam nors 
nelemtam žygiui pateisinti. 

• Sovietų Ženklais pažy
mėti lėktuvai pastebėti bom 

Kai Filipinų pakrantėse barduojant Suwoh apylin-
buvo pastebėti nežinomos 
tautybės povandeniniai lai
vai, laivynas sustiprino sa

kes. Gen. MacArthuro šta
bas tos žinios oficialiai dar 
nepatvirtino. 

*. 
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F A S MŪSŲ N A U J A K U R I U S 

A U S T R A L I J O S D Y K U M O S E 
Kelionė man sekėsi gerai. I domis iki juostos. Čia tokia 

laiką dirbau laivo vai- mada — kas be barzdos, tas 
skaitomas naujoku. Kurio 
barzda ilgesne, tas skiria
mas vyresniu. Čia gera tam, 
kurio barzda gerai želia. 

Čia mes dirbam penki lie
tuviai, kiti jugoslavai ir uk
rainiečiai. Sugyvenam gerai, 
nesipykstam. Darbas sunko
kas — reikia kilnoti bėgius 
ir kalU storas vinis į pabė
gius: mat, čia tiesia naują 

, # M r gelžkelio liniją. Nors darbas 
paskirstė į darbus. Su šei- j sunkokas, bet jaučiuosi šim-
momis gavo darbą čia pat;tą kartų geriau negu Dilin-

gykloj. Čia gaudavau per 
dieną pokelį cigarečių. Ke
lionė iš Neapolio iki Ade
laidės truko 33 dienas. Nors 
audrų didelių nebuvo, bet 
daugelis sirgo jūros liga. 

Adelaidėj visus aprengė 
nuo kojų iki galvos, davė po 
du svarus ir sakė esą tai 
darbo ministro dovana. Po 
trijų savaičių gyvenimo sto
vykloj patikrino sveikatą ir] 

fcJ I X ; ^ „ ^ K i t a SUl CA1-

mie^te, o mus viengungius 
išbarstė dykumose bei miš
kuose. Aš pakliuvau prie 
gelžkelio darbų, toli dyku
moje. Čia nieko nematyti, 
tik kengūros, kralikai ir mi
lijonai papūgų, klykiančių 
velnio balsais. Čia nėra nei 
upelio, nei šaltinio, nei me
delio, čia žemė kieta kaip 
akmuo. 

Kartais aplanko mus ir 

geno stovykloj Vokietijoj. Į 
dvį savaites uždirbu 20 sva
rų, 3 svarus atskaito už 
maistą. Čia labai nuobodu, 
visas malonumas g a u t a s 
laiškas arba spausdintas lie
tuviškas žodis. Panelė G. 
prisiuntė man is Amerikos 
lietuvišką kalendorių. Aš jį 
skaitau, kaip maldaknygę. 
Kartais šventėms atveža a-
laus. Nugėrę alučio, sūdai 

Mirties valandoje yra reika
linga ramybė. Galvokite apie 
perėjimą iš vieno gyvenimo j 
kitą kaip per duris, kurios atsi
veria, kad nueitume pas Die
vą. 

— Kanl. Merry del Vai 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

i TURIME DIDELĮ | 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ, 
LAIKRODŽIU. I 

BRANOENTBIl j 
SIDABRINIU 

INDC, 
SIENINIU 

LAIKROLŽIU. 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATU. 

IR KT. PREKIŲ 

Užsisakykite 'Draugę' 

Specialisto. 

Duodama 1 metu 
Garantija. 

keleivinis traukinys. Kėlei- nuojam lietuvišką dainelę ir 
vių tarpe matosi ir moterų, pašokam klumpakojį. fTai 
bet jos nuo mūs bėga: gal;mūsų pramoga. 
d§l to, kad mes visi su barz- — B. Vašcega 

NAUJA SPORTO KLUBO VALDYBA 
čiūnas — pirm., A- Prapuo
lenis — vice pirm.,'B. Žibu-
tyte — sekr., Edv. šulai t is 
— reikalų ved. ir K. Vaičius 
— ižd. 

Rugpiūčio 13 d. Cicero 
LSK "Taurui" sukanka vie
neri metai nuo jo įsikūrimo 
dienos. Ta proga kiek vė-

CICERO, 111. — Birželio 
18 d. Šv. Antano parapijos 
mokykloje įvyko Cicero Lie
tuvių Sporto Klubo 'Tau
ras*' visuotinis narių susi
rinkimas. Jį atidarė klubo 
pirmininkas J. Šulaitis, pa
kviesdamas prezidiuman pir 
mininku J. Val&ūną ir sek
retore A. Milašiūte. 

Po trumpo valdybos pra
nešimo, kurį padare J. Su-
laitis sekė patys svarbiau
sieji dienotvarkes punktai 
— naujos klubo vadovybes 
rinkimai, nes senoji valdy
ba ir revizijos komisija bir
želio mėn. viduryje baigė sa
vas kadencijas ir atsistaty
dino. Pusiau ąlaptu balsavi
mu., gavę balsų daugumą, į 
klubo valdybą išrinkti: Jo
nas Vaičiūnas, Brone žibu-
tytė, Aurelijus Prapuolenis, 
Kęstutis Vaičius ir Eduar
das Sulai tas: | revizijos kom. 
— Antanina Milašiūtė, Vio
leta Bučenaitė ir Jonas Mer-
thlankan 

bei rasti galimybe pasinau 
— Naujoji klubo valdyba, doti Ciceroje esančiomis laiu-

susirinkusi pirmajam posė
džiui, pasiskirstė pareigo
mis sekančia tvarka: J. Vai-| 

SAVO ŠVENTES MES TAIP ŠVENČIAME 

AMERIKOS LIETUVIU T A R Y B O S 
SKYRIUS PLEČIA SAVO V E I K L A 

BROCKTON, Mass. 
Lietuvių Tarybą Čia sudaro 
aštuonios organizacijos. Pas 
kutini u metu atsiuntė i ją 
savo atstovus KataliKų Fe
deracija. Tuo būdu dabar 
Taryboje atstovaujama visa 
vietine lietuvių patriotiško
ji visuomene. Į Tarybą Įei
na keturi pašalpiniai klubai, 
SLA kuopa, "Sandaros" kuo 
pa, Tremtinių Komitetas ir 
Katalikų Federacija. Visos liau, prasidėjus rudens se

zonui, bus įvykdytas šios! Šios organizacijos turi Ta-j 
'ryboje po tris atstovus. Ta
rybos pirmininku yra dr. 
Algirdas Vaitkus, Ameriko
je gimęs ir mokslus išėjęs ] 
lietuvis. Anksčiai T âryba 

sukakties minėjimas su ofi
cialia bei menine dalimi. 

— Vasaros metu klubo 
sportinė veikla turėjo aptil
ti, nes neturima sąlygų ją. 
toliau plėtoti. Vienintele tre
niruočių patalpa — parapi
jos mokyklos sporto sale — 
dėl nežinomų priežasčių va
saros mėnesiais nebeleidžia
ma naudotis. 

v 

— Per paskutinį klubo vi
suotini narių susirinkimą iš
kelta mintis — sportuoti 
lauke. Dabar yra galvojama 
įruošti tinklinio aikštelę, o 
taip pat įsigyti priemones 

traukia. Įdomu pažymėti, 
kad šis tremtinys jau ant
rą savo darbo dieną skiria 
Lietuvos laisvinimo reika
lams. Pirmuoju kartu jis tai 
padarė Vasario 16 d. proga. 
O jis tėra atvykęs į Ameri
ką tik prieš 9 mėnesius ir 
turi daug piniginių sunku
mų dėl sunkios žmonos li
gos. Bet jis sako, kad auko
ti reikia ne tai, kas atlieka, 
o tai, kas reikalinga. 

PLATINKITE "DRAUGI"! 

arthrltis, reumatizmo skausmus, 
n u u a m i įtampą, kosėjimą su 
itomto slapiomis formulėmis, ku
rtos ėjo Ii kartos | karia. Sudėtis 
KTyny *ol1y, duagelis Ju yra re
tos Ir smag ios . 

fc-G fcOLlV ARBATA No. 2 — 
($1.25) — **kml'ogal vartojama 
nuo reumatizmo, artliritis bei 
lumbago daugelio dėkingu i m o -
nfta. 

* -G ftOLTŲ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata reikia g r e i t a s rezulta
tus akUrto ligose. Puikiai liuo-
suoja vidurius, Juos sunormuoja. 

8TANIS Analgesls SALVE— 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
— "$ in 1*' koja gydymas. 
Ir palengvina "sekundė

mis" pavargusias, degančias, pa
tinusias Ir skaudančias kojas. 

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

Didelis, pusės svaro gabalas, 
tiktai u i 7&c. siunta a p m o k ė t a 
Speciali pasiūla, S gabalai u i $2.00 
Ateikite arba atsiųskite ' m o n e y 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir Wieboldt krautuvėse. 

L 6. STANIS 
COMPAHY 

2822 A R C H E R A V E . 
CHICAGO 8, DLL. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenųe 

(prie Mocart Street) 
TeL L A f a y e t t e S-8617 

Seniausia Lietuvig 
Krautuvė Brighton Parke 

tataagta *»18 metais 
I I — m — • — M i ~ r • — ^ > 

TeL: Ofiso PB.8-844S Re*. H E.4-11 M) 

DR. F. C. WIHS«CUHAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

2 4 2 0 W e s t M a r ą u e t t e Rd. 
V AL.: Nuo 2 iki 4 pop.; < Iki 8 rak. 
ir Treciad. pagal sutarta 
TeL: Ofiso GR.8-1821 Res . HK.4-88S) 

Dr. Edward I . MURASRAS 
G Y D Y T O J A S IR C H I R U R G A S 

5 4 6 2 S o u t h Kedz ie A v c 
LIGONIUS PRIIMA: Kasdien ano 1 
iki 4 ir nuo 7 iki t v. v. Šeštad. nuo 
2 iki 4 v. Treč. — pagal susitarimą. 

Ofiso telefonas Vlrginia 7-1884 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL.: Kasdien nuo 2:00 iki 4:00 vai. 
Treciad. ir Sakmad. tik susltarua 

Dcpt. D. 

Užsisakykite 'Draugę 

P I J L T I N K I T E "DRAUGĄ" 

TeL: Ofiso OL.2-3652, rea. TA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5846 W. Cermak Rd., Cicero, IU. 
VAL. 2 - 5 Ir 4 - 1 . šeštad. 2 - 4 p.p. 

TeL: Ofiso. GR.6-4020, rea. Hl.8-1500 
Dr. Alexander J. iavois 

(JOVAIŠAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 YVest MareuMte Rd. 
VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—S vak, 

Treciad. ir Šeštad. pagal sutart, 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland A ve., Chicago 

VAI* Nuo 2—4 ir 4—8; treciad., šes-
tad. ir Sekmad. tik pagal sutartį. 

TeL: Ofiso YA.7-4787, rea. PR.t -1930 
Jei neatsilieps virsminėtl telefonai 

šaukite:: Madarą? $-0001 

Te i . : Ofix> \VA 8 30S0, Rex.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Kezid.: 10838 So. VYabash A ve, 

N . I Ofiso Y A. 7-5557 Res.RE.7-49«« 

DR. FRANK C KWINH 
(KV1EC1NSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. Ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. Iki 8:20 
v. v. Išskyrus trečiad. ir Šeštad. vak. 

*PT "̂ 

GERIAUSIA PIRKTI 
KABIAMS LiALDUB 

— II — 
UETTJVIT; BENDROVfS 

PROGRESS 
KRAUTUVIŲ 

IALTTTUTAL TRLBTIZUOS A-
P ARAT AI. SKALBIAMOS MA 
• N O S , RALDAL MATRACAI. 
K T I a l i n l . R A M O APARATAI. 

LOVOS t l 

UA2IAUSIOS KAINOS 
Baidai Padaromi 
Pagal Užaakymą 

& HAI£TED 8T. 
TeL Vleeery B-4326 

4188 A I C H a A YE> 
CHICAOO, ILI-

Tei. LAiayette S-S171 

Antradieniai* 7:80 vai. vakare 
m stoties W « f » - 1 4 0 0 , SJL 

sVsUtUmt Uetuviskas radlo 
programa* 

ko teniso aikštelėmis. Tokiu 
būdu, nors ir kuklia apim-) 
timi, būtų įmanoma neper
traukti sportinės veiklos ir 
neprarasti taip brangaus 
laiko. 

— Birželio 24 d. klubo 
krepšininkai, žaisdami Cice
ro sporto mėgėjų vardu, į-
veike Chicagos ateitininkų 
sporto sekcijos krepšinio 

rūpinosi tik vietiniais bend
ro pobūdžio miesto reika
lais, o dabar jau pamažu 
pereina ir prie lietuviškųjų 
reikalų. Šioje sriiyje pir
mieji Tarybos žingsniai — 
tai baisiųjų birželio mSn. į-
vykių sukakties paminė j i-1 
mas ir viietos lietuvių skau
tų perėmimas savo globon. 

Dr. Algirdas Vaitkus yra 
vienintelis profesionalas, A-
merikoje gimęs, išaugęs ir 
mokslus išėjęs, kuris akty
viai dalyvauja vietos orga* 
nizaciniame lietuvių gyveni
me. Jau kelinti metai jis y* 
ra Brocktono Lietuvių Ta
rybos pirmininkas. Čia yra 
ir daugiau lietuvių profe
sionalų (teisin:nkų, gydyto
jų, inžinierių ir kt.), tačiau 
jie laikosi nuošaliau nuo lie
tuvių organizacinio veikimo. 

P. Viščinis, tremtinys, kai 
bedamas baisiųjų birželio komandą 63:41. Šios rung . ^ „ j u ™ x,mv.* 

tynės cicerieftams buvo ne- " « • t ^ 1 1 * » » « 3 ™ . k * ^ 
bloga treniruote ruošiantis 
rudens sezono krepšinio pir
menybėms. \ 

— Įsteigtos tinklinio sek
cijos vadovu yra išrinktas 
K. Vaičium, kuris rūpinsis 
visais šia sekcija liečian
čiais reikalais. 

— Cicero LSK "Tauras" 
šachmatininkai, vadovauja
mi Edv. šulaičio, buvo nu
matę sužaisti draugiškas 
r u n g t y n e s su Chicagos 
"Grandies" šachmatų ko
manda. Tačiau dabartiniu 
metu, keliems žaidejam8 pe
rėjus dirbti į naktinę pa
mainą, nėra galimybės tai 
padaryti, ir tenka laikinai 
rungtynes atidėti. 

% '•" 

STAste UTWINAS SAKO: 

"I\ A D A D TA1 GERIAUSIAS LAIKAS 
l / A l ) A K " PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 

N A M A M S R E I K M E N I S . " G E R A S P A S I R I N K I M A S 
Stogams Reikmenys — Insuluotu Plytu-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dury — T\ oroms Maleriolo — Maliavos — 
Varnišo — Enamelio — Geležiniu Namams Reikmenų— 
Hard\vare — Pleteterio — Cemento — Sruto — Visokios 
Rūšies Ittsuliarijos Materiolo — Šturmo Langu — Kom
binacijos Durų — Waiiboard — Plaster Board -<- Vamz
džiu Ir Daug Kitu Reikalingu Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVTMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR MOODY LUMBER CO. 
STASYS IJTWLNAS, Prea. 

3039 S. H A L S T E D ST. T E L VICTORY 2-1272 
VALANDOS: Nuo 8-toe vai. ryto iki 6-tos vai. vak. 

Seatad. — 8 vai. iki 3 vai popiet. 

BE= n» !«.-«•• S 388 

<f 

tai kviet§ remti Lietuvos 
laisvinimo bylą piniginėmis 
aukomis. Jis pats skyrė bir
želio 15 d. visą uždarbį Lie
tuvos laisvinimui ir kitus 
ragino tai padaryti. Tai gra- j 
žus pavyzdys, kai kalbėto
jas ne tik kitus ragina, bet 
ir pats aukoja. Juk žodžiai 
paveikia, o pavyzdžiai pa 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"* 

_ - VIENINTELE LIETUVIU 
Klausykite ką sako 

R A D I O P R O G R A M A 
f T L A a D O I ITI t įsteigt komp. Antanaa 
I l t r ^ n v U I I J Vanagaiti*. Jo darbą 

tęsia L. Vanagaitiene 
RASDGENlSm. 

r 

& PROGRAMOS SAVAITĖJE: 
Kiekviena rakar% . . . .»:I0 ta i . 
• •kmadlen la l s . . . . I : t 0 vai. a.p. 

KetTlrtadlenlal* 
Extra Programa . . ? Iki 8 T.v. 

t 
i 

Kaadlan paaattllnes Ir vtetlae* l in loa—Ivalrot Įvyktai lleturlftkame 
g y v e n i m e . - B i z n i o tirmų pranešimai.—Lietu viaka muaika—d&inoa— 
Paskaitos. Visais reikalais kreipkite*: 

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, O I ! 
Telefonas — GRovehill 6-2242 

i = = ^ 

Kodėl CHICAGO SAVINGS & LOAN ASS'N 
T A I P SMARKIAI APOA TURTU IR TAUPTTOJAIS? *IV>del, kad pas mus kfc%-
vleao taupytojo ladMlai yra palnai apdranutl Iki 95,000 by an agracy of the United 
Ntatee O o v p r n m e n t . . . TodPl. kad pas mus taldjrba h- direktoriai darUimai ir š a 
mai veda bl«n| Ir Kimoka aukšta divtdmda savo ta«if)Ttojams.. . Tod«L k a d iJJB» 

adajrue ir telalagaa. Per 1940 metus pa* m t a pradėjo 
naujus taupymo accataMs vtr* 1,900 ypatų, o turtas per te talka paaugę rtiš 
mu<i patarnarfmas yra maadague kr teisinjras. Per 

1.000.000 doleriu. Dabar mūsų turtas siekia arti 5,000,000 doleriu 
ai kviestame katp vietinius, taip ir tolimeaaJae lieY 

gus *ioJ n i r t a i apdtaus«oJ finansinėj Ištaisoj 
nvlus: padekite savo plnt-ir toll ins—lna. 

Pas mus sa l i te taupyti Ir 
Mes kviečiame katp vietinius, tai 

'tvirtai apdi 
(Klauski te ) 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6234 SO WE8TERN AVE. Tei. — GRovehill 8-7S75 J* PAKEL. PnaAdent. 

Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rea. ML8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTVJJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenne 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 1 2 v . ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo t Iki 8:JO 
v. v. Sekmad nuo 10 iki 12 v. diena 

£anerg. Tel. &£dxie 9-3868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYD|YTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, Iii. 
Tel. LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv^ 12—2:20 
ir 6—9 vak., penkt. ir sešt. 12—2:80 
6*234 Archer Road, Argo, Illinois 
• v Tel. Sunimll 1580 

VAL.: pirm. antr ir ketv. 3—6 T. V. 
trečiad., penkt., ir iestad. 2—8 v. • . 

DR. P. ATKOfclOMAS 
DANTISTAS 

1448 So. *9th Court, Cicero 
VAL,: Antrad. Ketvlrtad. Ir Penktad. 
nuo 10—12 ryte; 2—€, 7—» vak. 

3 1 4 7 S. H a l s t e d St . , C h i c a g o 
V A L : Pirmad. Treč ir Sefet. 3—8 p.p. 
Tel.: Ofiso PR. 6-38S8, rea. T l . T-2411 

DR. A. JEMUNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: Kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:30 
Iki 9 vak. Seštad. nuo 2—4 popiet. 

Trečiad. ir Sekmad. uždaryta 

Telefonas: REUanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUk 
PHISICIAN and SURGEON 
* (Lietuvis Gydytojas) 

3926 Weat 50th Street 
V A L : 2—4 popiet. 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 
TeL: Ofiso Y A 7 - 1 1 M , res. DA.6 -U20 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 Weat. S5th Street 
(kampas Halsted ir 35-tos gatv.) 

V A L : 1 — i Ir «:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą trečiad. ir iestad. Ket-
virtad. ir priešpiet, tik susitarus. 

Rea. 8247 S. EMERALD AVE. 

Tel.: Ofiso Hl..4-S848, rea. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. Westem Ava. 
VAL.: Trečiad. ir šeštad. pagal su

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

Tel.: Ofiso CA.8-0257, rea. PR.6-665t 

DR. P. L ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Reoad. 6600 S. Artesiaa Are. 

V A L : 11 v. ryto Iki 3 p.p.; 6—9 v. rak. 

Tei.: Ofiso YI.7-6583, res. RE.7-7888 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Weat Cermak Road 
V A L : 1—S popiet. Ir 7—8 • . *ak. 
Trečiad. ir Sekmad. ofisas uždarytas 

iestad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezidencija 3241 W. 88TB PLACE 

DR. t , C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki t 
Trečiadieniais tik susitarus 

4 0 0 3 A r e h e r A v e n n e 
Truputį J rytus nuo Californa 

TeL YArds 7-7772 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
TeL: PUUmaa 5-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą 

Dr. Anthony A. RUDOKAS 
OPTOMETRISTAS 

4701 S. Damen Ave. Chicago 9, 111. 
V A L : nuo 6 v. v. iki * v. vak. Best. 
nuo 10 v . r j t iki 6«v. v. išskyrus treč. 

gaukite — YArds 7-7881 

DR. VAITUSH, Opi. 

(LIETUVIS) 
Mano 80 metq praktikavimas 

yra Jums garantija 
Palengvina akly įtempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudama akiu karst), atitai
so trumparegystę ir toiiregyste. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egaaminavimas daromas 
su elektra parodančia maiiauaias 
klaidas, speclalė atyda kreipiama į 
mokyklos vaikus. 

K K U V O s AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU J NAMUS 

Daugely atsitikimu akys atitaisomos 
be akiniu. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 SoutJi AaMead Aveaue 
YArds 7-1878 

V A L : nuo 10:30 ryto iki 7:80 vak. 
šeštad. Iki S v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas 

Egzaminuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

. J. J. SMETAHA, JR. 
OPIDMETRISTAS 

AKIU SPECIALISTAS 
1801 SO. Aablaiftd Aveoiie 

V A L : Pirmad., Antrad. Ksvirtad., 
Penktad. »:I0—1Ž; 1:10—8 v. T. 
Trečiad. uždaryta, sestad. l t * iki 

l t ; 1:30 lkl K vai. vak. 
f Anai 8-0523. Plat t Bldg. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metą) patyr inu^ 
TeL YArds 7-1828 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
3401 So. Halsted Street 

Kampas 3.4tk Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo € iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. Seštad. 10—4 p p. 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Inetai prašalina 11 orfanhuno rūgštis ir Bereikalin
ga Šlapumą. Jei Jie netvarkoj*, nnsš lnga • k i m i J a 
lieka kflne Ir • Jūsų kraojuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinu. Jei n e k č n oasnal turit keltis. Jei gaiva 
•valgei** nugarą skauda, Jaučiau nuovargi. Jei JSsų 
paakiai patine, vartok* 

MEDIKALIftKV ftOLfV ARBATĄ SANTTAS 1TO. 101 
Kaina $1.10 BU persiuntimu. Hū»ų medikališku šel ių 
arbata v ra ekspertų sudaryta remiantis Ugy metų pa

tyrimų. Rašykite ir pinigus prisiuskita, 

8ANITAS BILUS 
1125 Mllwankee A m Ckimgo SS. HL 
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Didžiosios Problemos 
KLAIDŲ PASEKME 

Dabartiniai įvykiai Korėjoj, tai Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijų pasekmė. Amerika šiandien tu
ri kariauti prieš milžiną, kurį ji pati padėjo išauginti 
ir nutukino. Ar Korėjos krizė bus likviduota, ar ji 
plis, ne apie tai mes čia kalbame. Kalbame apie tai, 

kad vakarų demokratijų diplomatai per daug klaidų 
yra pridarę ir kad nuo dabar, kiek galint, jų turi 
vengti. Kitaip — pačios Jungtinės Valstybes išstato
mos į didelį pavojų. 

Abejoti netenka, kad komunistai, laimėję visą Ko
rėją, pultų Japoniją, paskiau Filipinus ir, suprantama, 
Europą. Gerai, kad Amerika jai pavestose militarinės 
okupacijos zonose demokratijos dėsnius populiarizavo, 
demokratines santvarkas įvedė. Bet greta to ji pavė
lavo stiprinti militarinį pajėgumą tose zonose. Juk 
ji negalėjo nežinoti, kad vakarykščiai vakarų demo
kratijų sąjungininkai nieku kitu ir nesirūpina, kaip 
tik savųjų zonų ginklavimu ir ruošimu karui. 

GINKLAS BANDITAMS 

Karo metu ir tuoj po karo banditams-bolševikams 
duoti į rankas ginklai, kuriais jie žudo visą eilę tautų 
ir graso visam laisvajam pasauliui. Šiandien tenka rū
pintis, kaip tą ginklą išmušti iš bandito rankų. Pir
moj eilėj, reikia stiprinti savo militarinės jėgas ir 
kovoti su priešvalstybiniais elementais viduje, jei ne
norima, kad tie banditai neužsimotų, kirsti galvą A-
merikos laisvam ir nepriklausomam gyvenimui. Daug 
kas dabar reikalauja vyriausybės padarytas klaidas 
taisyti. Bet jas taisyti jau vėlu. Jų reikia vengti atei
ty. Kad jų išvengti, prez. Trumanas visu rimtumu 
turi imtis darbo visą valstybes departamentą išvalyti 
nuo bet kokios komunistinės ar pro-rusiškos įtakos. 
Alger Hiss'ų, Lattimorų ir jiems panašių ne šešėlio 
neturi likti valstybės departamente. Juk, jei pražu
dyta Kinija, tai ką kaltinsi, jei ne tuos, kurių pata
rimais vyriausybė rėmėsi. 

SOVIETAI — AMŽINI U. S. PRIEŠAI 

Kiek vyriausybė, tiek visi amerikiečiai bent dabar 
turi įsikalti sau į galvas, kad Sovietų Rusija per su
virs 32 metus buvo Amerikos priešas. Ji tokia yra 
dabar ir tokia bus ateityje. Todėl visi nusileidimai, 
visi pataikavimai Stalinui buvo klaidingi iš pačių pa
grindų. Už tat visas kraštas be jokių rezervų pritaria 
Prezidento padarytiems žygiams Korėją ginti ir For-
mozos komunistams nepaduoti. Sovietai tik jėgos kal
bą tesupranta. Kraštas dar labiau bus patenkintas, 
jei Prezidentas imsis energingų žygių išvalyti Ameri
ką nuo komunistinio elemento, kuris kiekvienu dides
nės krizės atveju sprogdins kraštą iš vidaus. 

Tiesumas, griežtumas, pasiruošimas ir bendradarbia
vimas su visu laisvu pasauliu (šiandien jis visa pil
numa reiškiasi), pašalins pavojus Amerikai, apsau
gos nuo komunizmo vakarų demokratijas ir, kaip mes 
neabejojam, išlaisvins ir bolševikų pavergtąsias tautas. 

"Skrajojančios Lėkštės" 
Berods, jau treti metai, kai Jungtinių Valstybių žmo

nes *'terorizuoja" vadinamos "skrajojančios lėkštės". 
Buvo daug nugąstavimų ir spėliojimų. Vieni manė, kad 
gal tai Rusija demonstruoja savo naujus karo reika
lams išradimus; kiti laikė pasirodančias ''lėkštes" kaž
kokiais stebėtinais gamtos " prajovais"; treti buvo lin
kę manyti, kad gal tai bus siunčiami mūsų žemynan 
ypatingi ženklai iš kitų planetų). Buvo ir kitokių spė
liojimų. 

Mums iškart buvo aiški "lėkščių" paslaptis. Aiški 
dėl to, kad krašto apsaugas departamentas tylėjo. Iš 
to gal ;ma buvo numanyti, kad tai bu8 miliLarinė pas
laptis. Ir toji paslaptis jau yra atskleista. 

"Skrajojančios lėkštės", ištikro, egzistuoja. Jomis 
eksperimentuoja Jungtinių Valstybių karo aviacijos 
jėgos. Ir tų "lėkščių/' esama visokių: mažesnių dr net 
250 pėdų diametre. Tai labai didelės lėkštės. Eksperi
mentai prasidėję 1947 m. ir jie tęsiami ligi pat šiol. 
Jos galinčios iškilti iki 30,000 pšdų ir aukščiau. 

Kokiam tikslui "skrajojančios lėkštės" galės būti 
naudojamos? Čia tai jau militarinė paslaptis. Henry 
J. Taylor, žinomas žurnalistas ir radijo komentatorius, 
neseniai pasakė, kad amerikiečiai susilauks tikrai ge
ros žinios, kai karo departamentas paskelbs "lėkštės" 
tikslą. Tuo tarpu apie tai nesą prasmės kalbėti. Pa

kanka žinoti, kad jos yra, kad jos nėra atskridusios ^ — ^ 1 1 M - a — • ± 
U Rusijos ar iš Marso. "Skrajojančios lėkštės" yra U. J r R K | l M 
S. karo departamento žinioje. Daugiau mums ir nerei- , W i K 7 l T g » iYw*rč£šm 
kia žinoti. 

Jei kas, tai Sovietų Rusija šiandien tikrai norėtų 
sužinoti smulkmenas apie "skrajojančias lėkštes" ir 
kokiam tikslui jos gali būti naudojamos. 

• • _ r r 
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Komunistai ir jųi bendrakeleiviai Stockholme, Švedi
joj, turėjo suvažiavimą, kuriame priėmė vadinamąją 
'•taikos rezoliuciją". Dabar komunistai visur landžioja 
ir renka parašus ant specialiai paruoštos ''taikos" pe
ticijos. 

Lietuviai komunistai taip pat yra sudarę "liet. tai
kos komitetą", kuriam iš viršūnių (aišku iš Maskvos) 
yra įsakyta surinkti iš lietuvių 1Q,000 parašų. 

Lietuviai, būkite atsargūs ant tos peticijos nepasi
rašykite. Del to savo laiku gali būti ir tam tikrų ne
smagumų. Visiems, juk, žinoma, kad komunistai čia 
yra sudarę penktąją koloną, kuri laiko ir laikys So
vietų Rusijos pusę. Toji veikla yra aiškiai priešval
stybinė ir dėl to, kiek vyriausybė, tiek patsai Kongre
sas ją akylai seka ir tiria. 

Grįžtant prie Stockholmo suvažiavimo ir 3° "taikos 
Rezoliucijos", reikia pasakyti, kad ji yra paruošta ir 
paskelbta išimtinai komunistinės propagandos tikslais. 
Ja norima išnaudoti žmonėse esamą taikos sentimen
tą ir užmaskuoti Maskvos agresinius žygius. 

Ir, žiūrėkit, kas šiandien vyksta pasaulyje. Viena 
ranka Maskva dalina žmonėms "taikos rezoliuciją", 
veda "taikos ofenzyvą", kita — sukursto Šiaurės Ko
rėjos komunistinį režimą ginkluotai pulti demokrati
niai persitvarkiusią ir progresuojančią Pietų Korėjos 
respubliką. Jei šis Maskvos žygis pavyktų, supranta
ma, komunistai pradėtų ginkluotus žygius ir kituose 
pasaulio kraštuose. Tuo būdu, ir abejoti netenka apie 
"taikos peticijos" tikslą. Ja siekiama visur, ypač Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, sustiprinti komunistų 
(Kremliaus) penktąją koloną. 

Atsižvelgiant į tai, ne tik patys nesirašykime ant 
komunistų peticijos, bet ir kįtus įspekime. 

APŽVALGA 
FratemalrniŲ Organizacijų Problemos 

Kiek buvo galima iš spaudos sugraibstyti žinių iš 
praėjusią savaitę įvykusio SLA seimo (Baltimore, Md.), 
jis praėjęs ramiai ir priėmęs vieną, kitą naujesnį da
lyką. 

Pirmoj eilėj pažymėtina, kad seimas vienbalsiai pri
ėmęs nuostatą, draudžiantį komunistams būti išrink
tais į SLA Vykdomąją Tarybą arba kandidatuoti į šias 
pareigas. 

Kaip žinoma, SLA dar yra užsilikusių ir komunistų 
narių, nors jie 1928 m. iš seimo dėl keliamo triukšmo 
buvo išmesti, tuoj sušaukė savo seimą ir įsteigė gry
nai komunistinį susivienijimą. 

Pažymėtina, kad į seimą atsilankęs valstybes ap-
draudos komisionierius įspėjęs, kad "Tėvynėls", SLA 
organo, spausdinimas yra perbrangus. Išlaidos turin
čios būti sumažintos, arba turi būti surasta nauji pa
jamų šaltiniai. 

Vienas iš pačių svarbiausių klausimų seime buvęs 
ligoniui pašalpos fondo reikalas. Fondas neturįs pa
kankamai atsargų, kaip reikalauja įvairių valstybių 
įstatymai. Ir. Pennsylvanijos ir New Yorko valstybių 
apdraudos komisionieriai pareiškė, kad ligoniams pa
šalpa turi būti žymiai sumažinta arba mokesčiai smar
kiai pakelti. Kitu atveju SLA būtų uždrausta veikti 
tose valstybėse. Dėl to seimas 66 balsais prieš 17 pa
tvirtinęs Vykdomosios Tarybos planą sumažinti ligo
niams pašalpas. f 

SLA seime buvę 104 delegatai. 
Lietuvių Katalikų Susivienijimo (LRKSA) 57-tasis 

seimas, kaip žinoma, įvyks liepos 9—14 d.d., Hotel 
Statler, Detroit, Mich. Laukiama, kad seimas bus gau
singas, įdomus i r savo pramogomis įvairus ir gražus. 

Iš Sandariečiy Seimo 
Birželio pabaigoj buvęs ALT Sandaros seimas (Bal

timore, Md.) perrinkęs senąją va'Įrlybą. Pirmininku 
pasilieka Petras Pivariūnas (Pittsburgh, Pa.); vice 
pirm. A. Deverdenė (Waterbury, Conn.); sekr. M. Biek
ša; ižd. P. Gribienė, valdybos nariai — P. Dalen, M. 
Bernotaitė ir G. Shukis. "Sandaros" redaktorium per
rinktas Mikas Vaidyla. 

Kalifornijos universitetas atleidžia iš darbo 157 įvai
rius pareigūnus, atsisakiusius pasirašyti afidavitą, kad 
jie nėra komunistai. 

Kun. John M. Kelly yra paskirtas prie arkidiecezijos 
savaitraščio "The New World" redaktoriaus padėjėjų. 
To laikraščio redaktorium yra kun. Hhomas A. Meehan. 

GALIMI NAUJI 
NETIKĖTUMAI 

JONAS KLAJCNAS 
Įdomus, vis tik, buvo J. 

T. saugumo tarybos susirin
kimas, kuriame nutarta gel
bėti užpultą pietų Korėją. 
Kaip įtikinančiai ir išdidž'ai 
skambėjo ambasadorių titu
lai: nepaprastas ir pilnatei
sis..., o J. T. atstovai dar 
aukščiau už juos stovi. In
diją dar gal:me suprasti: ji 
arčiausia staliniškosios Ki
nijos ir laukia savo eilės, 
bet karališkas Egiptas ne
turėjo įgaliojimo apsispręs
ti ar už, ar prieš komunis
tus. Pagaliau jo užsienio rei
kalų ministeris turėjo žino
ti, jog jų atstovas įeina į 
tarybą ir turės pasisakyti 
svarbiais reikalais. Keista 
buvo klausyti ilgo aiškini
mosi Egipto atstovo, ne vie
ną, bet keletą kartų grįžtan
čio prie tų pačių žodžių. Ne
mažiau keista ir Jugoslavi
jos laikysena. O gal ryt-po-
ryt ir ji pati atsidurs Korė
jos pozicijoje. Jos vienas 
balsas prieš neturėjo reikš
mės, sprendimas įvyko, bet 
Jugoslavijos laikysena už
fiksuota ir galėtų jai būti 
priminta, kada p r i r e i k s . 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
rybos posėdy dalyvavo ir 
gen. sekretoriaus pavaduoto
jas Zinčenko; žinoma, jis 
prisiekęs būti lojaliu visoms 
tautoms, įeinančoms į JT, 
taigi laike posldžio tik ke
lis kartus graibėsi už kal-
nieriaus... gal nuo karščio. 

* • • 
Įdomūs laikai: reikia lauk 

ti, kad vien Korėja įvykiai 
neapsirubežiuos. Maskva ban 
dys kitų nervus Turkijos, 
Irano parubežiais. Maskva 
geresnėj padėtyj, nes visur 
ir visiems tenka budėti, bet 
kur ji ir ką darys — ji pa
sirenka. 

Prezidento Trumano parė
dymas apsaugoti Formozą 
irgi išryškino JAV poziciją, 
kuri iki šiol nebuvo aiški, 
bet perspėjimas, kad kinų 
nacionalistų valdžia sustab
dytų bet kokius veiksmus 
prieš kontinentą (kurių de 
facto iš ju visvien negalima 
buvo laukti), galima visaip 
suprasti. Tame galima įžiū
rėti ir degradavimą Kinijos 
nacionalės valdžios iki For-
mozos valdžios, o tuo pačiu 
atidaromos durys "liaudies" 
resp" b Ii k o s pripažinimui. 
Tas pripaž nimas priklausys 
nuo tolimesnių įvykių rai
dos. 

* • • 
Penkta kolona čia ir, ži

noma, kitur jau pakėlė gal
vą kovoje "už taiką". Mask
vos radijas skleidžia savo 
versiją: pietų Koršjos armi-

. ja užpuolė *'liaudies" res
publiką,, o t:ems pritrūko 
kantrybes ir vieną kartą jie 
pravijo tuos parsidavėlius ir 
išdavikus už 38 paralelės ir 
net kiek toliau. Visur "liau
dies kovotojai" buvo gyven
tojų pasitikt' entuziastiškai 
ir reiškė savo džiaugsmą, 
pagaliau tapdami išlaisvin
ti nuo parsidavėlių fašistų 
prispaudėjų. 

Mums p a ž į s t a m a s to 
džiaugsmo vaizdas. 

Mirtyje žmogus užbaigia, sie
la pradeda. Aš esu siela. Gerai 
jaučiu, kad tas, kas bus ati
duota karstui — nebus mano 
Aš. Tas, kas sudaro mane, tas 
nueis kitur. Žeme, tu esi pra
raja, kuri .mane apglobsi. Die
vas yra amžinas ir siela nema
ri. 

— V. Hugo 

- J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

Štai vasario mėnesį tarp Tauragės ir Raudondvario pa
sirodė provokacinis kelių šimtų vyrų enkavedistų dalinys, 
vaizduojantis partizanus desantininkus. Provokatoriai žudė 
kiekvieną po ranka pasitaikiusi tarybinį pareigūną, nežiūrė
dami jo nuopelnų, taikydami tuos, kurie ėjo ne su okupantu, 
bet su gyventojais. Po kelių savaičių tokio kruvino nekaltų 
žmonių skerdimo, siautęs dalinys pradingo. Po poros dienų 
jie vėl pasirodė, bet jau enkavedistų uniformomis. Prasidėjo 
dar didesnės gyventojų skerdynės, negu kad anksčiau. Visi 
gyventojai, pirmiau jiems kuo nors kaip partizanams padė
ję, nesvarbu ar iš savo noro ar iš baimės, buvo be gailesčio 
baudžiami. Per keletą dienų buvo sudeginta daug sodybų, 
sušaudyta ir areštuota šimtai gyventojų. Nemaža likusiųjų 
pasitraukė pas partizanus. 

VIDURIO LIETUVOS PARTIZANAI 
Tarp Panevėžio, Ukmergės, Kėdainių ir Kauno su savo 

narsiais daliniais baugino bolševikus karininkas Vaitelis su 
B. Šių gana gausių dalinių veikimo bazė buvo Žaliosios 
miškai. Neretai paskiri jų daliniai įsibraudavo ir j didesnius 
miestus — Panevėžį ar Kauną. Ne kartą Panevėžio NKVD 
pajėgas apimdavo šiurpi baimė, kai pasklisdavo gandai ar 
iš tikrųjų mieste viešėdavo B. su vyrų grupe. 

Vaitelis savo ruožtu taip pat neapsileisdavo. Jo vyrai 
slapta pasiekę Kauno miesto centrą, užpuldavo dieną ir 
apšaudydavo NKVD įstaigas. Vienas iš tokių puolimų buvo 
nukreiptas prieš Italijos gatvėj esančias NKVD patalpas. 
Puolė norėdami iš ten išvaduoti kalinamus draugus. Puoli
mas truko tik kelias minutes, po to skubiai mašinomis pa
liekant miestą. 

Prie Trakų, Vilniaus, Kaišiadorių ir šiaurės rytų Pa
kaunėj darbavosi "žaliasis Velnias", masėms virtęs legen-
dariniu asmeniu. Jo sumani veikla bei drąsa, žmonių lūpų 
dar pagražinta, sklido po plačias apylinkes, tapdama isto
riniais mitais. 

- •- _ t 
Tokis tai atrodė partizaninio judėjimo veidas pirmai

siais okupacijos metais. Partizanams jaučiamos simpatijos 
tą tikrovę dažnai kur padidindavo, išpūsdavo, sufantazuo-
davo taip kad teisyfbes palikdavo tik griaučiai. Nuo nemato
mos partizanų rankos nuolat dingstant visai eilei bolševikų 
NKVD agentų, aršių komunistų, visokio plauko parsidavė
lių okupantui ir sulikviduojant besireiškiančių plėšikų ar 
vagių bandas, partizanų veikimas žmonėms darėsi dar pa
slaptingesnis, tiesiog mistiškas. Gyventojams imponavo 
partizanų apsiginklavimas, organizacija, drausmė, aukšta 
moralė, išlaikoma paslaptis ir vykdoma teisybė. 

Šios veiklos pasėkoj daug kur buvo visai sukrikdomas 
tarybinės administracijos aparatas, po kelis mėnesius nebū
davo nei apylinkių pirmininkų, nei sekretorių, o apie deset-
ninkus nei kalbos negalėjo būti, nes vieną smarkiai patai
kaujantį nubaudus, kitų smarkaujančių neatsirasdavo, ir 
niekas be partizanų žinios ar pritarimo nedrjsdavo imtis 
bet kokių pareigų. Ši sąmoningai partizanų vedama netvar
kos linija nuolat griovė bet kokius bolševikų projektuoja
mus penkmetinius planus ar kitokias jų užmačias. Tuo būdu 
laimėta tai, kad ir didžiausi bolševikų padlaižiai neišdrįs
davo imtis nenaudingos gyventojams ir pražūtingos kraš
tui linijos, o išardytas tarybinis aparatas nepajėgė taip greit 
iščiulpti gyventojų turto, gėrybių ir darbo jėgą. Naujai pa
skirti pareigūnai, bet ką pradėdami, nuolat turėjo prieš 
akis galimas partizanų negailestingas ^ankcijas. 

Nemenką uždavinį partizanai atliko trukdydami oku
pantams įgyvendinti žemės nacionalizacijos bei dalinimo 
planus. 1944 metais rugpiūčio trisdešimtą dieną buvo iš
leistas įstatymas dėl žemės reformos rezultatų atstatymo ir 
tolimesnio tos reformos pagilinimo. Pagal šį įstatymą bol
ševikai atėmė iš ūkininkų apie vieną milijoną hektarų že
mės. Tokiu būdu šios okupacijos metu bolševikai sudarė žy
miai didesnius žemės fondus, negu tai buvo padarę 1940 
metais. Jei žemės komisijoms, sudarytoms iš komunistų, 
pavykdavo įrodyti (kas ėjosi labai lengvai), kad kuris gy
ventojas vokiečių okupacijos metu išpylė visą pyliavą, tai 
nežiūrint, kad jo turimas žemės sklypas dar nesiekė nei tris
dešimt jų leidžiamų valdyti hektarų, visa žemė turėjo b ū t ^ 
atimama, paliekant tik penkis hektarus. Tokis pat likimas** 
ištiko ir visus tuos gyventojus, kurie bolševikų sąvokomis 
buvo vadinami "buožės". Gi buožės vardą prikergdavo kiek
vienam ryškiau besipriešinančiam sovietiniam režimui, nors 
to asmens turtai buvo labai kuklūs — nei dešimt hektarų 
nesiekiąs žemės sklypas. 

Kartu su žeme buvo atimama atitinkama dalis ūkio 
inventoriaus. Taip iš Lietuvos ūkininkų, pačių bolševikų da
viniais, buvo atimta 16,000 arklių, 20,000 karvių, 11,400,000 
įvairių mašinų bei padargų. Kartu buvo atimama dalis tro
besių. Nei už žemę, nei už trobesius, nei už gyvulius, nei už 
ūkio mašinas ir padargus bolševikai nieko neatlygino. 

Ūkininkus, iš kurių buvo žemė atimama iki penkių hek
tarų, apkraudavo labai dideliais mokesčiais, kad šie nega
lėdami išmokėti, turėdavo apleisti ir tuos penkis hektarus, 
šie ūkininkai buvo smarkiai baudžiami, jei vykdant jų nu-
buožinimą, bandydavo dalį turto nuslėpti. Bausmės grėsė iki 
trijų metų kalėjimo ir viso turto konfiskavimas. 

Dalį nusavintos iš ūkininkų žemės bolševikai buvo nu
sprendę išdalinti "proletarams", dalį paskirti valstybiniams 
ūkiams, kurių dydis siekė net iki keturių šimtų hektarų. Be
žemiams, esą, buvę išdalinta 575,500 hektarų, kuriais ap
rūpinta po kelis hektarus 78,000 bežemių. Iš 244,500 hekta
rų ąudaryti pagelbiniai ūkiai įvairioms įstaigoms. 

Partizanai daugiausia buvo kilę iš darbininkų ir smul
kiųjų ūkininkų klasės, pritaria gana pažangiai socialinės 
reformos programai, bet šitokios rūšies žemės išdalinimui 
pasipriešino. Išleistuose partizanų įsakymuose visiems nau
jakuriams buvo uždrausta imti žemė ir kitoks su ja teikia
mas bolševikų inventorius iš ūkininkų, kurių turimos žemės 
kiekis neviršijo keturiasdešimt hektarų. 

(Bus daugiau) 

-
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Dalv\ aus Dariaus Girėno Posto D rum ir Bugie Corp — Bus Įdomios svie-
• 

dinio rungtynes tarp rinktini*! komaiut u — Įdomios lenktynes ir feontestai vai. 

. Marijonų Statybos Vajaus Fondui. 

kams — Brangios, gražios dykai dovanos (gate prizes), kurių pirmutine 121 į 
colių BCA TELEVIZIJOS aparatas. Gros MAYNARD KING'S orkestras. 

Visus nuoširdžiai kviečia RENGIMO KOMITETAS 

SKAUTYBES KELIAS 
PRAGAIŠTINGASIS "BEVEIK" 

O. S. MARDEN 

Kartą pas vieno New Yor- j Jei tokie žmonės apsiima 
ko komiteto inžinierių Par- ką nors padaryti, niekuomet 
son'ą prisistatė jaunas vy-1 nebaigia pasiimto darbo, 
ras, "apsiginklavęs" daugy- Dažniausia jie nustoja dirb-
bės žymių žmonių rekomen- j ti, kada darbas netrukus ga-
dacijos laiškais, ir paprašė lėtų būti baigtas. 

GINS AMERIKA 

darbo. Inžinierius jo paklaus 
se: 

— Ką, tamsta moki? Ar 
esi koks specialistas? 

Jaunuolis atsakė: 

Pasaulyje pilna tokiųi pu
siau baigtų darbų, kurie, 
pridėjus daugiau ištvermės, 
truputį daugiau bandymų, 
truputį daugiau žinių, visam 

J 

— Aš beveik viską moku. \ pasauliui būtų naudingi ir 
Inžinierius atsistojo ir pa- vertingi. Gerai būtų, jei fcu-

sikalbejimą baigė šiais žo- retume tūkstantį Edisonų, 
kurie surištų tokius nutrau-džiais: 

— Negaliu žmogaus nau
doti, kuris beveik viską mo
ka. Geriau sutinku priimti 
tokį žmogų, kuris gerai mo
ka tik vieną kurį darbą. 

Daugeliui žmonių tiesiog 
panosėje užtrenkiamos du
rys į kilimą dėl to, kad jie j vienas žmogus, kuriam bu 

Maj. Gen. YVillard W. Irvine 
paskirtas J. V. priešlėktuvi
nės apsaugos viršininku. Ka
ro atveju jis vadovautų Ame
rikos gynimui nuo puolimų, iš 

oro. (Acme) 

ronto sk. vyčių dr-vės 25 
bro'iai pakviesti išvyko į 
kanadiečių 4 4 Rover-Scouts'' 
23-čio būrelio stovyklą Nor-
land'e. Si kanadiečių skautų 
stovykla randasi labai gra
žioje vietoje prie lietuviš
kais berželiais apsupto eže
ro. Kadangi kanadiečiai skara 
tai yra susižavėję mūsų dai
nomis ir net laiko mus šios 

trukdė užėjęs lietus. 
Tektų palinkėti, kad ir to

liau Chicagos skaučių ir 
skautų meninės pajėgos ir 
jų vadovai pamaltų pana
šias programas ir surengtų 
pilnai skautiškus laužus ar
timesnių apylinkių gamtoje, 
kurie laukiami ne tik skau
tų, bet ir plačiosios visuo
menės. — Lapinas 

srities specialistais, mūsų 
broliai, prieš išvykdami pas 'Skautybes Keliui" me-
juos, paruošė dainųi reper- džiagą prašome siųsti šiuo 
tuarą. Su šiuo kanadiečių .adresu: psktn. Br. Juodelis, 
brolių būreliu jau nuo pra- 5601 So. VVinchester Ave., 
eitos vasaros palaikomi ga
na draugiški santykiai, o ši 
stovykla, be abejo, visur dar 
labiau suartins. — J. G. 

Chicago 36, UI., U. S. A., 
telef. PRospect 6-2346. 

Čikagiečiai skautai-ės pui
kiai išpildė G. Veličkos reži
suotą Joninių vakaro vaiz
delį * 'Stebuklingosios sul
tys" šeštadienį įvykusioje 
Liberty Grove Chicago's a-

kurie sudaro keturis būre
lius: "Lituanicos", "Dariaus 

kytus siūlus, kurie užbaigtų j -Gir§no", "Perkūno" ir "Ge-
visus tokius pusiau baigtus i ležinio Vilko". Draugovei 
tyrinėjimus, išradimus ir! vadovauja s.v.v.s. A. Drau- j kademikų skautų gegužinė-
perkeltų juos per tinkamu-1 gelis. — Br. Br. je. 

Vaidinimas vyko prie de
gančio liaužo gamtoje, ir 

pavojingas. Dėl jo žlugo ne I P r a e i t o s ^ v a ^ g a l e To-1 gaila, kad pradžioje kiek 

mo slenkstį. 
Tad žodis ''beveik" yra į Stovykloje Pag Kanadiečius 

Sunki yra mirtis? Bet gyve
nimas be minties apie mirtį be 
to, ką sudaro religija, be to, 
kas žmogų skiria nuo gyvulio, 
yra kliedėjimas — nuolatinis 
ar su pertraukomis, paikas ar 
tragiškas. 

— Paruli 

SAUGI IR 
PELNINGA 
V I E T A 
Taupymui 

Valdžia Apdraudžia 
Taupymo Sąskaitas 

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

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

JOJ. M. MOMris, Stcr»fory 

3236 So. Halsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118 

SS 

pusėtinai gali dirbti, bet nė 
vieno darbo negali tobulai 
atlikti. Jie yra daug ko mo
kęsi, bet visa tai neturi ver
tės, nes nieko jie neišmokę 
pagrindinai. D a u g žmonių 

vo atviras kelias kilti, jei! 
jis jaunystėje būtų įpratęs 
rūpestingai ir atsidėjęs dirb 
ti, jei pasiimtą darbą būtų 
turėjęs ištvermes baigti. 

Daugybė žmonių žūsta 

VISI KELIAI VEDA Į PUTNAM, CONNECTICUT 

moka dvi ar daugiau sveti- skurdžiame vidutiniškume, į 
mų kalbų, bet ištikrųjų jie daugybe neperžengia savo j 
tomis svetimomis kalbomis idealo slenksčio todėl, kad [ 
negali nei kalbėti, nei rašy- jie, jauni būdami, buvo pa
ti; jie supranta vieną ar du tenkinti " beveik" žodeliu, 
mokslus, bet pagrindinai nš>- Jie beveik išmokdavo savo 
ra įsigilinę nė į vieną. Vi- pamokas, jie beveik viską 
sur susiduriame su tokiais vis atliko "beveik" — nieko 
žmonėmis, kuriems kas nors gerai nepadarydami. Jie kaip 
•'beveik" pavyksta. Čia, žiū- tas berniukas, kurį tėvas 
rėk, žmogus bev&k advoka- buvo pasiuntęs ieškoti žuvu-
tas, bet tikras advokatas jis šios avies ir kuris sugrįžęs, 
dar nėra; kitas vėl beveik paklaustas ar ją radęs, at-
gydytojas, bet neišmoko ge- sakė: 
rai medicinos. Daugybe žmo-, — Taip, tėve, beveik! 
nių — tiek vyrų, tiek mote-i Reikia išmokti suprasti, 
rų — vis kuo norą beveik kad ''beveik" ir "baigta" y-, 
jau yra, tačiau jiems šio to ra atskirti didžiausia bedug-
trūksta. I ne. 

K V I E Č I A M E 

LIETUVIU SUSIARTINIMO Į M l } 

L I E P O S 30 D. 
* 

S e k m a d i e n į 
N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Conn. 

BUS: 
FATIMOS MARUOS ŠVENTOVĖS PAŠVENTINIMAS 

i r a E C f t l f f t STOVYKLOS UŽBAIGIMO PROGRAMA 
NAZARAS, AUKCIONAS IK KITOS ĮVAIRIOS 
PIKNIKO PRAMOGOS. 

PAS SESES IR BROLIUS 

PRASIDĖS: 
Visos iškilme* 11:00 vai. PAMALDOMIS. 

Joninių Laužas 

sei-Toronto skautiškoji , •»_« i A- s e i m o i e . ma, sk. vyčiai, vyr. skautes mZlSl M 
ir jūros skautai-ės, Joninių 
vakare (6.24 d.) surengė lau
žą. Nors tuo pat metu vyko 

čių valtis, kuri šiuo metu 
bus bene vienintelė skaučių 

Sesės jūrininkės savo dar
bu ir gražiomis, tvarkingo
mis uniformonrs puikiai re-

vad. -pik^kaV7^5^'^|£S2J|t,!?ia Jilr0S S S ^ S 
toje, tačiau skautiškosios' v a r d £ . k*» rekomenduotina 
. J ' - , „ v- i pasekti kitų vietovių skau-
jaunuomenes lauza3 sugebe- Į * * R R 
jo patraukti pas sav e daug t e m s * __Q___"" *r' Br* 
svečių. Lauže atsilankė ir i „ . Ci. , , «.. 
, i v. , Rengiamės Stovyklauti 
kanadiečiai vyčiai, kurie » » * 
džiaugėsi, turėdami progos Toronto skautų tuntas rim-
pasiklausyti gražių lietuvis- tai ruošiasi stovyklai. Što
kų dainų. — J. G. vykia prasidės liepos 14 d. 

Haliburton rajone. Tam tiks 
lui tuntas įsigijo keletą pa
lapinių ir kitus stovyklavi
mo reikmenis. Iki šiol pas
kiri vienetai organizuoja sa
vaitgalių iškylas. 

DALYVAUS: 
HARTFORDO VYNUI'PAS J. E. HENRY OBRIEN,~D. D., 
KELETAS IilF/n VU PRELATE IR OAl t i KUNIGv, 
VIETINIAI LIETUVIAI 16 ARTI LR TOLI, 

IR N AL.I Al 1S TREMTIES ATVYKUSIEJI. 

PAMATYSIT. 
Daug savo pažįstamu. Išgirsite dainų ir muzike**, laimėsite 
dovanų, praleisite maloniai laika, o kartu paremsite 

MARIJOS ŠVENTOVES — SESELIŲ 
R O H Y C ' l O S 

STATYBĄ 
ir 

LIETUVIŠKA N. P. SESERŲ KONGREGACIJĄ 

T0WN OF LAKE UTILITIES 
NOYV...GENUINE 

PHILCO 
Advanced Design. 

j * ^ 

TIKTAI 

. J « 

Laukiame Visų!! . RENGĖJAI. 

Juros Skautai Veikia 
Atėjus vasarai Toronto 

jūros skautai ir skautes vis 
labiau išvysto savo veiklą. 
Nors vienetai nėra dideli na
rių skaičiumi, tačiau skau
tiškame Toronto gyvenime 

f 

Skautai Vyčiai Dirba 
sugeba įnešti savo dalį. Vie- i Nors Toronto I-ji skautų 
netas turi įsigijęs nuosavą I vyčių dr-vž įsisteigė tik šių 
motorinę valtj ir yra numa
tęs ateityje įsigyti burinį 
pastatą. 

Labai džiugu, kad Toron
te veikia stipri jūros skau-

metų sausio-vasario mėn., 
tačiau išaugo jau į stiprų 
vienetą ir varo didelį barą 
skautiškame darbe. Draugo
vė dabar turi 35 skautus, ^ -

MALONIAUSIA VIETA ATOSTOGOMS & WEEKENDS 
Tiktai V/t valandos iš Chicagos 

MAUT|YNES — GOLFAS — ŽUV AVIMAS — TENISAS — 
ŠORIAI — KITI PASILINKSMINIMAI 

20 vasarnamiu — Viešbutis — American Flan — 100 kambarių 

LAKESIDE RESORT 
Pewaukee Lake, VVisconsin 

PRANAS BASTIS 
Tol. Pewaukee 880 . 

KAIP PASIEKTI? . . . 
Aulomohilu — ift (.'.hieagos reikia Imti kelia No. 41' ir važiuoti 

Iki Wla. 100 kelio, fiiu miktl i kairę Ir važiuoti iki kelio No. 16. Čia 
v«l sukti J Kairę Ir važiuokit kol pervažluowit Pewaukee miestelį. 
Pervažiavę miesteli, sukit J kelia "J" Ir važiuokit iki skerskelto 
"KE". Pasukę i kairę, ut 1 mylios privažiuosite sį gražųjį Rezortą, 

••. • • 

• r • • • • • • • 

&£ 

w 

• • • « 

p U M U M ATSKAITYMAS 
už Jūsų seną šaldytu\ a. 

PHILCO 704 

T A I P . . . čia yra tikras patobu
linto išplanavimo, liuksusinės 
kokybes 7.2 kub. pd. Philo© 
šaldytuvas u i nuostabiai žemą 
kainą! Tik pažiūrėkit* | aukš
čiausią kokybę modernišku įtai
symu — 

TIKRA ZERO ZONOS 
FREEZERIO KPlNTELfc 

ištiso — pločio; visiškai uždara. 
» ilaiko dargi ir loe Oream kietai 
sušaldyta. Talpina 28 sv. nudėto 

IŠTISO—PLOČIO SKUBUS 
ŠALDYTOJ AS 

Sutalpina mėsas — greitai atšaldo 
(Crjmus, desertus Ir salotas 

Jūsų tiktai už 

8J l savaite 

DU0SNUS ATSKAITYMAS 
už JŪSŲ seni šaldytuvą! 

°rQ»ality 
IŠTISO PLONIO < KIS PER 

STAJLCICS 
Stiklu uždengtas. \ žlalko vaisius, 
daržoves ir žalluntynus svie-JLiais, 
trapiais ir skaniais drėgname šal
tyje, 

PILNAI LENTYNOS 
SUTVARKOMOS 

Pat\arkyUiu» jas taip, kad tikrų 
įūsų maistui bet kokio didumo ar 
formos. 

jf\% L. 

BUI I I °f LflK€ Furniture t 
^Umtiets Aw,iance, 

1800-02 WEST 47th STREET. 
*" Corner Wood St 
LAfayette 3-77712 

CASH OR CREDIT ' 
Open Mondays and Thursdayi 

irom 9 A. M. to I P , ML 
Watter Klaak 

M M • • • I P B V ^ P i 
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Kaip Gyvena Britanijos lietuviai 
Svečias iš Londono. — Lietuvių nuotaikos Anglijoje. — 
Maistas ir darbo sąlygos. — Kaip kuriasi naujai atvykusie

ji. — Socialines reformos 

DR. J. PRUNSK1S 

Ketverius metus išgyve- ligonines. Iš vienos darbo 
nes Londone, atvyko j Jung-; srities persikelti į kitą yra 
tinęs Amerikos Valstybes | didelių sunkumų, tačiau toje 
kun. Dr. Jonas Sakevičius, I pačioje darbo šakoje keisti 
M. I. C. Visą laiką Anglijoje I darbovietes — yra galimy-
dirbo su lietuviais. ! be. Uždarbiai vidutiniški. 

— Kokios nuotaikos Lon- į Viengungiai gyvena gana 
dono ir Anglijos lietuvių! n?blo8?1.- Šeimoms — sun-
tarpe? — paklausiau svečią, kiau Didele pagalba — Be
atsilankiusį į redakciją. « a l m e apdrauda nedarbe, h-

-Londonas lietuvių g°Je- V e l t m . ^domi daro-
judėjimo centras. Šiuo tarpu mos operacijos nemokamai, 
ten yra apie pusantro tūks- n e t i r d a n t 7 s įdedami nemo-
tančio lietuvių, o su artimo- k a r a a i - g l ° * srit7^ ***** 
mis apylinkėmis - siektų i s ieJį tremtiniai vienodai gau-
apie pora tūkstančių. Iš viso n a l e n

1 ? v a t a s - *a iP l r A n^h" 
gi Did. Britanijoje galėtų! J08 Piečiai. Lietuvių yra 
būti apie 15,000 lietuvių. Ja» i r susitaupiusių, ir na-

mukus nusipirkusių ilgame
čiam išsimokė j imui. 

Daug Kas Racionuota 
— Pokariniu metu ar jau 

jaučiamas Anglijoje paleng
vėjimas? 

Dar daugelis 

Kiek daugiau kaip trečdalį 
sudaro naujai atvykusieji 
lietuviai. Lietuvių sugyveni
mas sklandus, visf lietuviai 
vieningi, partijomis nesusi-
skaldę, veikia sutartinai. 
Lietuvių komunistų beveik 
nėra. Be kitų dalykų yra su 

PIKNIKAMS 

IŠKILOMS 
ir Visoms Progoms 
Apsirūpinkite patys 
su tikru importuotu 
iš Lenkijos kumpiu 

KRAKUS 
B R A N D • 

Nei joki s kumpis 
pasaulyje ne gaji 

jam prilygti skoniu 
Gaunamas visose 
maisto krautuvėse 

J f S NEBfSITE 
APVILTI . . . 

REIKALAUKITE "KRAKUS B R A N D " KUMPIO 
Visi mėtoti urmo prekininkai narduodantieji la ikiškas dešra* ir mė*>a 
Kali aprūpinti krautino. ir 'Krakus Eirand" kumpiu. .Irt turėtumėte 

sunkumu, tai pašaukiu* Ampol, Trtof. MOnroo «-70*1 
Vienintelis paskirstytojas "Kraikus Brand" kumpio 

viaurvakario valstybėms. 
AMPOL rOOD PHODKTS, 016 NORTH ASHLAAD AVE.ME 

I 

•ta •-"• iit.t • t f j f * 

LAISVOSIOS LIETUVOS KARIAI PARADE 

maisto 

TREMTINIAI PADĖKOJO GERADARIAMS 
WATERBURY, Conn. —, kus, ponią, A. Colney, J. Ta-

Seniai brendo mintis ir se- reilą, A. Kišionienę, T. Ma-

planuota jsigyti lietuviams! sa, sviestas, sūris, taukai, 
specialų namą kultūriniams cukrus — dar vis gaunami 
lietuvių reikalams: D. Br. tik su kortelėmis. Porcijos 
Lietuvių Sąjungos centro dar vis gana kuklios, bet ki-
įstaigoms, "Br. Lietuvio" re-, tų dalykų yra iki soties. Ge-
dakcijos, administracijos pa- j rai tik tas, kad racionuoti 
talpoms, vieta posėdžiams, dalykai yra pigus. Galima 
susirinkimams, įruošti paro-lpirkti mėsa ir laisvoje rin-
delę lietuviško meno. Iš B. j koje, tik kaina gana aukšta. 
Daunoro nupirktas rinkinys Vaisiai, daržoves nebran-

niai ruoštasi gražiai ir nuo-
produktų racionuojami: mė- širdžiai organizuotu būdu 

padėkoti tremtinių gerada
riams. Tremtinių Draugija 
emesi iniciatyvos tai šven
tei organizuoti. Speciali ko
misija ilgai ir planingai dir-

tą, Pabilionienę ir St* Geo-

ĮDOMI PARODA 
' 

Back of the Yards Coun-
cil šiandien vakare atidaro 

nitą — visus pačius didžiau-! ?d o m i^ Parodą prie 47 St. 
ir S. Damen A ve., kuri tęsis 
iki liepos 26 d. sifUg tremtinių geradarius, 

pasakė ilgoką padėkos kal
bą. Buvo įteikiti specialūs 
padėkos lapai parapijai, AL 
T, BALF-ui ir kelioms ki-

lietuviškojo meno pavyzdžių, gūs, duona pigi. Cukraus sva 

džią tai parodai. 
Lietiniu Nusistatymai 

bo, kol numatyta padėkos | toms tremtinius rėmusioms 
šventė tapo realybe — bir- j ir remiančioms lietuvių drau 
želio 25 d. 

Šv. Juozapo parapijos baž 

Paroda užims ištisą blo
ką. Joje bus pavaizduotas 
šios miesto dalies išsivysty
mas. Taip pat bus rengiama 
įvairių pramogų bei prog-

ir tas jau galės sudaryti pra- ras apie šeši amerikoniški 
centai, duonos kepaliukas 
taipgi apie šeši centai. 

— Kaip anglai patenkinti 
- Kaip su lietuvių religi- n a u j o m i s

P
s o c i al inėmis refor

mų gyvenimu? Imomis? 
— Londono lietuvių baz-j _ Darbininkai daugumo-

nyčia yra lankoma labai uo- • j e patcnkinti, kiti — gal ma-
liai. Per didesnes iškilmes ž i a u entuziastai. Krašto nuo-
netilpsta lietuviai. Su lietu-' taiką pavaizduoja laisvų rin- i šiems žmonėms pritariant) 
viais D. Britanijoje dirba de- k i m ų daviniai, kur, kaip ži- pagiedojo "Pulkim ant ke-
vyni lietuviai kunigai: sep- n o m e > š i u o m e t u darbiečiai Uų", viduryje J. Žilevičiaus 
tyni Anglijoje ir du Skotijo-1turi persvarį, bet ji nėra'"Kelk, olDieve, dvasią lie-
je. Išeina du laikraščiai.ir didelė. Kadangi darbiečiai | tuvių..." Mišių pabaigoje vi-
abudu randa vietos ir rehgi-, n e t u r i n o r i m o s daugumos, | 8 i p a g i e d o j o -Marija, Mari-

| labai galimas dalykas, kad i i a , 

nyčioje 11 vai. prasidėjo iš
kilmingos padėkos pamal
dos, kurias celebravo klebo
nas kun. J. Valantiejus, ku
nigas V. J. Ražaitis ir subd. 
šambaris, cerem. vadovavo 
kun. Ambrozaitis. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Parapi
jos choras giedojo Gnube-
rio mišias. Pradžioje (vi-

gijoms. Po to dr-jos vice ramų. Daugelis pramogų 
pirmininkas VI. Vameckas bus taikoma vaikams. Vai-
ir sekretorius Al. Matonis į-
teikė daug padėkos lapų į-
vairiems tremtinių gerada
riams. 

Dailius padėkos lapus su
projektavo dail. £ . Krasaus
kas, jis pats kantriai įrašė 
specialiu raštu pavardes. 

Meninei daliai vadovavo 
art. V. Vaitkus. Programoje, 
be paties vadovo, dar daly

kus linksmins ir apdovanos 
populiarus k l a u n a s Carl 
Mane. 

Parodos pelnas skiriamas 
Back of teh Yards Council 
pašalpų fondui papildyti. 
Šis fondas, įsteigtas 1939 
m., yra padėjęs daugeliui 
šios apylinkės gyventojų, 

niams reikalams. 

\ 

kuriems buvo reikalinga pa-
vavo Maurutienė (deklama-Įs*11*- B a c k o f t h e Yards ^ 
vusi ir tremtinių tautinių Council rūpinasi neturtin-1^. 
šokių grupei vadovavusį), Į g a i s vaikais, darbo suradi-; 

tautinių šokių grupė (pašo- m u ' sveikatos reikalais, bu
tais, teikia paskolas ir t.t. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos U i Žemą Nuošimtį 
TAUPYK SAUGIAI 

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

U. S. Govenrnemt Securities ir cash virš 12 milijonų 
CHICAGOS STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

Narys Federal Savings and Loan Ina. Corp. 

JUSTIN MACKEVICH, PRESIDENT IR MGR. ' 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS VKGLNIA 7-1141 
OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4 vaL 

Trečiadieniais nui 9 iki 12 dieną, Ketvirtai nuo 9 iki t vai. 

Min. Balutis Ir P a s i u n t i n į b u s p a s k e lbt i rinkimai anks- P a d § k o s D a moksla nasakė 
— Kaip gerai laikosi mū- ^iau normalaus termino raaeKos pamoksią pasaKe 

™ miniat^rin ir nashintinv- I normalaus termino. tremtinys kun. Pijus Kirve-
sų ministens ir pasiuntiny - K a i p . i l g a i Planuojate , a i t i s ^Hartfordo (neseniai oe- viešėti Jungt. Amerikos . a . . . . . . / . 

— Min. Balutis šių metų l V a l s t y b e S e ? atvykęs is Vokietijos). 
pradžioje atšventė 70 metų „ A p i e trejetą mėnesių. ! _ Po mišių įvyko pamaldė-
sukaktį, kuri buvo lietuvių Noriu atlikti vienuolijos! ̂ 8 u ž T ė v v n C ir geradarius, 
paminėta iškilmingai ir vie- nu0statais numatytą dviejų Jo ms vadovavo kun. A. Če-
ningai. Ministeris energingai j menesių dvasinį atsinaujini- j batorius. Po giesmės "O Sa-
rūpinasi lietuvių reikalais i r | m ą i r aplankyti sergančią! lutaris..." buvo paskaityta 
2 2 ^ J S r d M ^ S S ; T'r b e i \ r - i m U ? , g i m ^ e S ' ; "".H S i r f a j p a s i a u k f ™ ! S 1 Z Kuklios vaišės, dai laiKomas nuoširdžiu Diciunu Paskiau reikės vel gr^ti i; malda. Po to pirmą kartą I.. . v. ,- . , r . 
Ministeriui talkina jo patą- Londoną, į lietuvių parapiją.! nuo altoriaus sukalbėta kun. _ " J f f i ^ _ _ „ V 5 _ _ _ 

ko kelis lietuviškus šokius), 
lituanistikos kursų mokinių 
dvi grupelės, S. Urbšaitienės 
vadovaujamos (baletėlis, vai 
dilučių šokis ir kt.). Kon-
feravo J. Veliška. 

IV-oji padėkos šventės 
dalis — bičiuliškas pobūvis 
toje pačioje salėje praėjo 
tikrai bičiuliškai. Tremtiniai 
rūpestingai globojo savo gė

rėjas V. Balickas. 
Naujakuriai 

— Kaip sekasi Anglijoje I liejumi nuo pirmosios lietu 
įsikurti naujai atvykusiems! vių bažnyčios Londone ati-
lietuviams? [darymo; jubiliejus jau ne-

-y-Sunkumų sudaro darbo'taip toli — ateinančiais me-
pasirinkimas: darbininkams j tais, ir mums reikės* išgra-
nėra laisvės pasirinkti dar-1 i^^L^S^^S^^Ž^^^T^^S^^ m a l d <* laP«*ai buvo atmin bą. Yra tik sritys, kurios ga-' baigti Įrengti naujus vargo- : f ^ v # r » « - « — ^o^oi^, 

Ten šalia normalių darbų dar; prof. St. Ylos specialiai tai 
teks rūpintis 50 metų jubi- šventei parašyta ir lapeliuo

se lietuvaičių vienuolyno 
Putname atspausdinta (Hart 
fordo vyskupo Henry J. O'-
Brien VI.20 patvirtinta) mal 
da ''Už geradarius". Šios 

Įima pasirinkti: žemės ūkis,|nus ir padaryti kaikuriuos 
tekstilė, anglių kasyklos ir kitus patvarkymus. 

čiai įteikti visiems pamaldų 
dalyviams. Choras pagiedo
jo Dkmbrausko "Maldą už 

pokalbiai ir pan. visus gra
žiai apjungė ir padidino pa
dėkos efektą. Kun. Valan-
tiejusi, ALT pirmininkas 
prof. Aleksis ir kt. pasakf 
nuoširdžių kalbų. 

Švente ir tremtiniai, ir, 
svarbiausia, jų geradariai 
patenkinti. — D. 

Didieji sielos pakilimai tega-

Šios organizacijos garbės 
direktoriai yra vysk. Ber-
nard J. Sheil, prel. Ambrose 
L. Ondrak, O.S.B., ir kun. 
Edward Plawinske. Pirmi
ninkas yra kun. Roman J. 
Berendt, o iždininkas — 
kun. Antanas Bendžiūnas,, 
Šv. Kryžiaus parapijos vika
ras. 

Ši organizacija koordinuo
ja įvairių grupių ir organi
zacijų, kurios atstovauja 
lenkus, lietuvius, slovakus, 
čekus, vokiečius, meksikie
čius ir airius, veiklą. 

Šią parodą, kaip praneša 
Joseph B. Meegan, egzeku-
tyvinis direktorius, aplankys 
daug visuomeninio gyvenimo, 
sporto ir scenos garsenybių. 

" * 

"Taupykite Pinigus.' Pirkit nuo Ray Eddy, Inc. 
1 Jflū ČIA! GREITAS PRISTATYMAS! 

Naujas Dodge ir Naujas Plymouth 
RAY EDDY, INC. 

2423 N. Clark St., Chicago 14, 111. 
EAstgate 7-6300 Atdara Nedėklieniais ir Vakarais 

Aiitori/uotiis IMMIITI- ir Plymouth Dealeri... 
Patikrinimai įrodo, kad jūs čia gaunat seresnes sąlygas ant jūsų 

seno automobilio. Pasikalbėkite su Kay Eddy kostumeriu 

y/ 

Kviečiame visus atsilankyti į Budriko Pavasarini Iiparda\imą 
geru naujo styliaus rakandų, karpetu. pečiu, šaldytuvu, skalbiamu 
mašinų, dulkių valytuvų, radlo, TELEVIZIJOS SETŲ, lempų, 
somų mašinėlių, auksinių plunksnų, jewelry, 
laikrodėlių, sidabro ir aukso papuošalų. 

J 

{vairių rekordų, planų, akordionų, 

/y 
TAUPYKITE MŪSŲ ĮSTAIGOJE 

MOKAM AUKŠTUS DIVIDENDUS 
JCSŲ ĮDĖLIAI YKA APDRAUSTI 

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

^ 

INSI1RED 

Mes per 24 m. visiems Išmokėjome ant pareikalavimo 
r 1 

AND LOAN ASSOCIATION 
B. R. P1ETKIEVV1CZ, Pres. and Mgr. 

2558 W 47th St., Chicago 32, III. Ttl. Uf. 3-1083 

Tėvynę...", "Tantum ergo..." l i m i t i k nuošalume ir tyloje. | Užs i sakyk i t e 4 D r a u g ^ 

. 5^= J 

ir po palaiminimo "Apsau
gok, Aukščiausias../' Pa
maldos užbaigtos, chorui ve
dant, Lietuvos himnu. 

Bažnyčioje geradariai bu
vo sukviesti sėdėti viduri
niuose suoluose, o tremti
niai susitalpino pakraščiuo
se, šoniniuose suoluose. Nau
ja graži lietuviška trispal
ve vėliava atšviežino lietu
vių nuotaiką. 

phoras ištikrųjų buvo pa
sirengęs ir graž'ai giedojo 
per šias pamatas. Chorą 
paruošė ir vargonais grojo 
prof. A. Aleksis. 

4 vai. p. p. parapijos sa
lėje įvyko iškilmingas padė
kos aktas. Tremtinių Drau
gijos pirmininkas dr. V. Ja
saitis, atidaręs padėkos a-
kademiją ir garbės prezidiu-
man pakvietęs miesto merą 
R. Snyder, kleb. kun. J. Va-
lantiejų, A. Devenienę, kun. 
A, Cebatorių, prof. A. Alek
sį, Anelę ir Juozą Kazlaus-

— A. Graf 

NUO UZSISENfcJliSU 

Skaudančių Žaizdu 
IB ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

fte. kurie kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir 8K AUDŽIU ŽAIZDŲ. Jie 
necali ramiai sftdfitl ir naktimis 
miegoti, ne* Ju užaisenėjuaios žaisdos 
niežti ir akauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų atvi
ru ir skaudžių idisdų, uždėkite 
LEOULO Olntment. Ju * y d o m o a 
ypatybės palengvina jūau skaudaji-
oaą lr galėsite ramiai miegoti nak-
n. Vartokite jas taipgi nuo skau-
liiu nudegimų. Jos taipgi pasalina 
aležė'tmą ligos radinamos PHORIA 
4IS. Taipgi pasalina pcrSeJimą ilgos 
vadinamos aTHLETE'8 FOOT. ąu-
ntabdo džiovinimą odos ir perplyfitmą 
arplričtų Jo* yra tinkamos rar-
*n*i nuo džlustan«os lr Ruskllutdos 
odos. Jos yra geros ryd«^i»-
vlsų išviršiniu odos 
'lgų. LEOULO Olnt-
nnent sutelks jums 
oa raibą nuo nuvar
gusių, periamų lr 
ttfttinAN k«1n Lsgu-
lo Olntmsnt yra par-
luodamas po 7So. 
tl .18 !r 1180 Pliki 
t« raistlntse Chicagoj 
ir apyllnk** arba 
• tatųsktto moneyor 
««ri i — 

LEOULO. DeDartmfMit D 
t»47 W. I4th 81. Qfwo 00. tU 

IŠNUOMOJAMA 

NUO BIRZ. IKI RŪGS. MEN. 
Šeimyniškos trobeles (housekeeping 

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

HAGEDORN'S COTTAGES, 
R. No. 1, Three-Mile Lake, Paw 
Paw, Mich. Tel. Paw Paw 20-F 23. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
PREKYBOS KAMAI. U METAI PREKYBOJE* 

3241 So. Halsted Street 
Telefonas: CALLMET 5-72S7 

2ymi liituvi&ica radio programa leidžiama 11 metai kiekvieną 
madienį. kaip 6:10 vai. popiet Chcagos laiku U stotie* WCFL 

1.000 kilocyclee. &t ttlkstančlų spėkos su dideliu orkestro. 

<{r 

«n/> 

TĄ 
BUICKĄ 

ŠIANDIEN Į 
GALITE T 
GAUTI I 
PAS I 

Milda Buick Sales 
van Kuraitis, Jonas Bodinas, Vincas Parednis ir Antanas Bačkys 

907 WEST 35th STREET TEL — UfaytHt 3 • 1022 
- , ~~-*4-f; •"?-

^^^Pt* '*e^*m^*^Ę*^?m* 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, GHICAGO, rLLJNOIB Trečiadienis, liepos 5, 1950 
, , „ . . . . , — > • . . . . — . 

• • CLASSIFIED, HEL P W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
• "D K A U O O" • 

SKELBIMŲ SKYRIUS 
\u\ EKTISJNO DEPARTMENT 

MDrufMn Agencv 
UI R JšcksoD Blv.l 

tVEbster 9-3196 

P A R D A V I M U I 

I T MAHtMiANY—1942 JW('KF.R 
SPEED BOAT Ht'LL 

Sacrifi<-ing for *a0«».©0 or best offer 
1 a , l : "~ 

l'lt..-|N' t 6-4714 

G.M.C. Special built panel 
HOBY. i i m i D TIKI SS. 

Sacrifieing for $5«>0. 
or best offer. 

DANA PERECME INC. 
2161 %. C A I I F O K M A 

M r. Martin. 
SPaulding 2-3900 

HELP WANTED — MOTERYS 

WOMEN 
WONRERFi L OPPORTI?NlTY. 

Coli finloliero for tetevlson work. 
Experlenced. flood pay ano 

Good worklng eonditlons 

4326 W. Lawrence Ave. 
k I įdare 5-35110 

SECRETARY 
TO MAN ACER. Mušt he 
e\perienccd. 5 <IM> ueck; 

OOOD SALA H V. 

( n II Mr. DuMca 
.:iiiii s o . CALIEORNIA 

CLiffside 4-1100 

I1»4M Narte* l*a%hls<Mi — l»Ke new, ; 
*- l ronilHion; h.,o 4T, well rhroi 1 

.S ( . , i . .s sacrifieing for $.»».».»«, 
or mak« offer. MuH b* caa* » £ . 
Privalė »v\n.r. Call: RAv. H-11 -4. , 

( I S H M A N MOTOR SCOOTER 
Hilh i« i i>mlv4on aml muUly *cat. 

B e * offer. Tali: 
s V ; i i i * « 1-4670 

8528 ( omniercial Ave. 

s V. E Tri |Mir|«w*«* projector. R»-
dlant srreen. Orer l'O" slides. »>"• 
bind.-rs. Many filin strips. religiou*. 

< all C l H » H I « l | 3-7243 
after •"» I*. M. 

I l i : i \< i E V K T E O l M I S T SELL 
4 |»i«<-.- bedroom set including cliest 
Inner spritig mattreas. Dresser. Red 
spreads. :' pair drapea. Simmons 
roll-a-way bed. wlt inner springs 
box mattreas. Swedish mod. Duncan 
Phyfe breakfast set: extenston table. 
extra leaf & Miscelaneous, Very 
r.;isonahl>\ privnte party. 

KKv. S-73S1 

BIN FED STOK KR 
2 years old: A-1 coiidition. Original 
rost $4".". Sacrifieing for best offer. 

tSSS ><Mitii Lonait i 
HUItop 5-4281 

s A t l U l ' K I V r . FOIt OIICK SALE— 
EAT s l i o i* . Barbenu* with etectrks 
churcoal pit. Good gning busim ss. 
in good n. ighborhood. t*all — 

TAYI.OK 9-3537 

MAID 
Ailillt I imiU N.. I aun.lry 

OOOD rOOK. NEAT and c i . E A N . 
I/>ve|y Homp. 

Own room and bath 
References. 

Call La Grange 3421 

MIDDLE AGED LADY 
for housework. 
Salary. room 
and board. 

Cail: 
GUnderson 4-9871 

MAID 
General Housework. Plain cooking. 
K\p«rienced. Own room and baih, 

rndio: i'ainily of throo 
kdulta. ReforoncPM. 

CEdarcrest 3-8844 

MOTOROLA 
Will Train Young Women 

TO 

WIRE 
AND 

SOLDER 
At new Clybourn Ąve. 
Television Plant. Ebcpe-

rienced rate for ąualified 
girls. 

REAI. ESTATE 

1456 NORTH ARTESIAN 
6-ių butu murinu namas po 4 kamba
rius kiekviename bute. ApSildymaa — 
krosnimis (stove). Rūsys (basment). 
$11,004). Atsakingam asmeniui galimas 

/ išsimokejimas. 

Skambinkite savininkui ALbany 2-4500. 

SACKIFMINC; FOR O I K K BALE 
$u"..IMI or In.-t offor. 2 oil stov-s, in 
• \t-.lh-tit condition. 1 Air-O-Flame. 
h»at.H 4 room.«*. 1 Quaker. hoat« »5 
rooma f'ip^s itulud^d. No cailn af-
t .r JuK- Sih. M I S K I M 4-79H9. 

ACT QUICKLY 

APPLY 

MOTOROLA 
. į EMPLOYMENT OFFICES 

3248 N. LINCOLN AVE 
Lraving town. *. rooma furnituro 
and furni*hinga. Inrludlnjr Walntit 
s |iiir»- dlning room s« t. Best offer 

Call IRving 8-7422 

OR 

MAIN PLANT 
4545 W. AUGUSTA BLVD. 

ORGAN — PIANO 
'48 Model Solovox — Organ 
— Piano attachment. Likę 
new. Ideal for home or Cock 

tail lounge 
Call HUdson 3-3133 

CEDAR PARK KAPINES 
Pietvakarinis ketvirtadalis kampits 

aklypo Nr. 2 Cntar Park daly. Per-
lelditamu už $67.". arba gerkitisia 
pasiūlymą. 11720 S«i. SpringflHd 

BLUE ISLAND, ILL. 
It.iM- lshtiul 4849 Y S 

A Home k A Home Wlth A 
BEAUTIFUL LAWN 

Hrautlfy^Vour HOIIM- H it II 
(Hu- l*t*<Hl Grm>*> heed 

•iHI M U A Y s S I P E R I O R LA\VX 
GRASS S E E D . . . 

High Oermination — High Pu-
rity of lilrnded Permanents Gran-
•M. Maximum freedom f r o m 
u - e d s — contalna no crabgra»s. 
3 fba. used for 1000 aq. ft. or 
30x20 ft. 5 Lbe*. for $4.50 — 10 
I.BN. for SM.50 Po»4paid. 

I«01 — S H I M \ V A Y S 
KOCKrDRI) PARK .MIXTIRE 

Thi.H is l.y far bfnt mixtnre of 
permanent grasaes for fine tex-
tur«-d lawns. Contains Kentucky 
Blue Grasu. Red Fe«cue. R y e 
Grasa, Red Top and White Dutch 
Plover. Reoomended f o r a II 
Luwns, new or old. except 1 n 
h.avy shade. 
mu.-, _ S H I M W A Y K FOREST 
CITY SHADY PLACF MIXTI'RE 
A speniai blend of tolerant per-
manent shade grasses. Recomend-
ed for sowlng between huildings, 
under trees and other s h a d y 
plaees on your lawn. Blend con
tains more Red Fesrue that es-
iHbli.sheji heavier r o o t systems 
that thiekena turf. 
r"ulture on Fawn Care Included 

In Every Order. 
I'nirorm Prioej* on Above T w o 
Grmssea: % lb., 50c; 1 Ib., 95«-; 
2 % Ibs.. $2.30; 5 lb> . $4.50; 10 
lb-.., $8.50, Pi»tpuJd. Seiid Order to 
R H. H i m V A T SEEDMAN, 

R t K K F O R D , ILL. 

2645 WEST HURON STREET 
S butai po 5 kambarius kiekvienas. Vie

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

Rrikia jmoketi $1,300. 
Savininkas - ALbany 2-4500. 

VIC. «3RI> * WFSTFRN 
S HM. BRK. Bl'NG. 

$ nu*. down & 2 rnts. up 
wltlt fwll tfle bath 

Carpeted Throughout 
Steel tlle cab. kltehen and bath 

2 rar gar.; spare in bmst, that can 
be utilized for an extra room 

Bldg. in exeellent cond.; near shop-
l»ing. transp.. chur^hes * srhnnls. 

Muat sėli; reasonably prieed by 
owner. r*an be seen anytlme. 

PRosnCft $-7258 

IN VYTNCHESTER 
LOT FOR SAliE 

M I S T SACRIFICE 
Reasonably pr1<"cd hy mvnrr 

Phone After 4:30 P. M. 
VILLAGE 8-3717 

DOVVNERS GROVE 
2" O M U SKLYPAI 

Visi vienojo vietoje. Miesto vanduo; 
Pulki vieta, "riear". Kaina $12.0o0. 

MRKVICKA, REALTOR 
5004 FAHIVIKW AVE. 

Downers G rovė t M 

HOME WITH INC0ME~ 
LOCATED In RFMMTT 

• rm. f>e Ijuxe home vvitn 3 rm. apt. 
Inc. $85. ner mo. and your own apt. 
ThiB home only 4 yrs. old. Nioe floor 

plan. Good construetion. 

A real bangai n at il7.r»00. 

EASY TE R M S. 

For appt. Tali 

SUMMIT 1909 J. 

A REAL BARGAIN 
5 RM. HOMF 

wlth 2 porehes. eab. klteh; 
auto oil heat; gar. u i t h 

hors«» siute tlriveway. Hen hoitse; 
hrooder. fruit treea. beautifully 

landaeaped on 1% aere lot. Houae on 
elevation overlooking ,rolf rour.'-1 on 

\Villow Springs Road near 
Willow Sprintą. 

Priee $14,500. 

Call for appt. 

SUMMIT 1909 J. 
H E L P W A \ T E D — VYRAI 

SALESMAN 
Experienced in the Sale 

of APPLIANCES 

Mušt be able to speak 
Lithuanian, and have a CAB 

GOOD PAY 
Excellent opportunity 
Apply Personai Office 

Sears Roebuck & Co. 
6163 S0. WESTERN AVE. 

ME.V AT OXCE 
To sell l e e Cream 

Opportunity to make $10-$20 
per day in warm vveathčr. 

Mušt be reliable, ateady, good pro-
•lucers. Apply ' daily inoluding Sun-

day 9 A.M. to 10 P.M. — At 
KAR.YIVAL KARTS 

2724 W. C h k a g o Ave. 

2005 WEST POTOMAC 
Mūrinis namas pertais apšildomas. 
1 krautuvfi. 2 butai po 4 komba
rius $1500. Jmoketi. Pilna kaina 
*8,50t>. Skambinkite savininką: — 

ALbany 2-4500 

1840 N. WASHTENAW 
i-jų ankštu mūrinis narnos po 5 
;a m barius kiekviename. Priedo no-
nelis kieme ir galima vieną butą. 
ižimti. Pilna kaina $8.900. Jmokė-
i reikia $2,000. Pasaukite savinin-
cą: — 

ALbany 2-4500 

4 ROOM COTTAGE 
with scre«ne«l porehes 

On lake Koshgonong. 3 miles from 
Kdgerton., Wiseonsin. Sacrifieing for 
auick sale. For Information, price, 
and direetion write Box K»0 Drau
gas. 23.14 South Oaklev. 

«'all after July 5. 
RAvenswood 8-1717 

AUTOMATIC BROHN and SHARPE 
SCREW MACHINE MEN 

Job Shop Experienced 
Top Wagrs 

Days or Night 

ACCURATE SCREW CO. 
1310 N. Cicero AUstin 7-56% 

ELDERLY MEN 
Mušt Live on South Side 

House to House Canvassiii)? 
Salary and Commission 

ROSELAND ROOFING and 
INSULATING CO. 

25 East 115th Street 
PUllman 5-2313 

PAINTERS 
l M O X — 1ST ( I | s . s 

Goo<l pay to e.xperlenoeri 
outside man. 

SOI'TH SIDH I/ING JOB 

Call HUmboldt 9-1050 
Betwėen 3 & 5 P.M. 

4 RM COITAGE 
Modern Bath 

New Hot Water Boiler, 
New auto. ga« VVater Htr. 

Insulated: Poasesslon. 
Mušt sėli, prired right 

by owner; Call P.M. 
Pliouo YARBS 7-2497 

2739 S. HilhN-k 

H I X P AVA.NTEl) — V Y R U 

ELECTRICIAN 
Maintenance includang elevator. 

48 hour week. Permanent. 
Call: 

GReenleaf 5-2500 

AT ONCE 
BRICK LAYERS 

1458 South Halsted St. 
or call: 

CApitol 7-5177 

Užsisakykite 'Draugę' 

ENGINEER OPERATTNG 
Night shift. 48 hour. week. 

Gas and coal. Mušt be 
steady and reliable. 

Call: 
GReenleaf 5-2500 

PROGOS — OPPORTUNITIF.8 

PTE!Vl\ft (DAIRY STORE) 
Išėdai ( lee ereaiii)—<le|lkatesal. 

ieras biznis. Gražios gyvenamosios 
.<atalpos. Nuoma $6". su apšildymu, 
dera sutartis. Dėl ligos skubiai per
leidžia už $2,750. Kelkis pamatyti 
norint /vertinti. 

3999 EliSTON AVE. 
KEystone 9-1749 

Valgomu Produktu Ir Delikatesu 
Krautuve!. Saldytas maistas. 4 kam
barių apstatytas butas, '•'shower". 
Prieinama nuoma, gera sutartis. Mo
dernus Jrenglmal. Negaliu vienas 
apsidirbti. Ideali vieta onergingai po
rai. $2.000 grynais pinigais, Ūkusioji 
skola ifisimokėjimul. 894H S. I .omui* 
Ave. GEilarcrest 3-9924. 

KAIiRI'MYNV, įvairių Mokyklos 
Reikmenų Ir «t. krautuve (Confec-
tionary Store). Labai geras biznis. 
Prieinama nuoma. Gera sutartis. 
Ideali vieta vedusių porai. Skubiai 
parduodama u*. $3,000. Priežastis — 
kiti interesai. Apžiūrėkite Įvertini
mui. 2439 East 1091h Street. R E -
gent 4-9982. 

TAVERNA — Labai geras biznis, pil
nai jrengta, įskaitant garini stalą (steam 
table). Ideali vieta vedusių porai. Nuo
ma $85. Gera sutartis. Del ligos sku
biai parduodu viską už $4,000. 

1946 W. Division Street 
HUmboldt 6-9672 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

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

» interesai. 
606 E. 61st St. MUseum 4-2529. 

Maisto produktu, delikatesu Ir (vai
rių prekių krautuve. Modernūs Jren-
^imai. Pžpakaly trys gražus gyve
namieji kambariai ir vonia. Nuoma 
$7!>. su apftlldymu. dera sutartis. 
Galimybė jsigyti pastatą (Option to 
Purehase Rldg.). Skubiai parduo
ti am a d 51 ligos 8500. So. Manistee 
Ave. REffent 4-0727. 

HAMRITRGER GRILL 
Hoing excellent business. Ali mo-
'lern fixtures. Ideal spol for eou-
n|e. Reasonal»le rent; I y^ar lease. 
Sarrifiee $2,7r.O for quick sale. Pan't 
handle nlone. Sep to nppreeiate. 

9241 NO. CLARK ST. 
stli-idrake 3-9345 

SPnnysIde 4-0118 

HOTERISKV RTRV IR 
KAILI f SI l VYK LA. 
Maža. Pilnai įrengta. 

Veikia jau 35 metai. Nuoma $82.50. 
Gera sutartis. PėM ligos esu 

priverstas skubiai parduoti už $700. 
35 SO. DEARRORN ST. 

Room 713 
RAndolph 8-9409 

RESTORANAS 
Sunkvežimių sustojimas. Yra vietos 
d?l 16-ai asmeny. Gera apielink5. 
Tikrai pelninga vieta. Nuoma $6<i. 
gera sutartis. Puiki proga porai. Ap-
kainuotas greitam pardavimui, prie
žastis kiti interesai. Turite pamaty
ti kad įvertinus. 9648 S. Ewfng Ave. 
REgent 4-9078 REgent 4-0498 

REIK ALI XGAK B I T A S 

l a n d l o r d s H^re Are Ymir Tenantsl 
\ very lalial.b- young empl'd eou-
ple, are in desperate nee<l of a 2-
3-4 rm. unfurn. apt., on the NW. 
«i«ie. Htd or unfurn. Ręst of r*-f*. 
They are the tenants that you have 
l»<en looking for!! l'lease rali: 

PEnsaeoJa 8-8273 
After 6 P.M. all day wknds. 

UŽKANDINE - BUFETAS 
(Fountain) 

Pilnai įrengU, labai pelninga vieta 
vedusių porai (gyvenamosiot patal
pos netoli). Apleidžiu miestą, todėl 
parduodu u* $3,750 arba geriausią 
pasiūlymą. 

Oaklawn 1765-JI 

Delikatesai — Saldainiai — Mokyk
los .Reikmenys. Moderniški įrengi
mai. Su 3-jų kambarių butu. Arti 
mokykla ir bažnyčia. Nuoma $65. 
Apšildymas garu. Gera sutartis. 
Skubiai parduodama už $2,500.00 
Apleidžiu miestą, Pamatykite įver
tinimui.. 7050 SO. RHODES AVE. 

RAdelirfe 3-5151 

HARDVVARE STORE 
Doing excellent business. VVell stocked. 
Modern fixturcs. Reasonable rent. Good 
lease. Mušt see to appreciate. Prieed 
right for quick sale. Due to other 
interests. 

6706 N. W. Higlmay ROdney 3-0444 

REAIJ^Y SHOl' 
Excellent location 

West of Keil/le on Madison 
Establlshed trade. Good business. 

Living quarters. This is good opp. 
for alert, ambitious person. Mušt 
sėli; Reasonably prieed by owner 

Phone after 8 P.M. 
SPaulding 2-2824 

SNAOK—BAR 
Snndwiehes and l e e Cream 
Seats 20; Ideal for couple 

Living quarter«. Newly deeorated. 
Busy location near transfer corner. 
Reas. rent. Ix>ng ' lease. Saerif iee 

$2200 for qulck sale. Illness 
2020 W. LAWRENCE AVE. 

ARdmore 1-1822 

Restaurant fully eąuipped, 
GOOD GOIN'G BPSIVKSS 

We!l establlshed. Niee for a 
couple to handle. Living 

quarters. Owner sacrifieing * 
for nuick sale. 

Call TRiangle 4-5117 

DfcMESIOl 
Savininkas pigiai parduo<la 

Vienintelė Proga. Laikraščių (News 
Stand), Cigarų, Cigarečių, Saldainių, 
Žurnalų kioskas. Nebusi atleistas 
nuo Sio darbo, būk ant savęs bosas. 
North side apylink5je. Jvertinimui 
pamatykite. Labai prieinama kaina. 

Telefoiiiiokite Lincoln 9-9274 

10% RETTTRN 
51st. & Carpenter 

Cor. store & 7 apt. Brk. Bldg. Htd. 
Income $3,900. Nets $2,836. 

$15,000 cash required 
SOL. K. GRAJTO A SONS 

REALTORS 
ENgl. 4-3957 or \VAJbr. 5-3877 

In the 8225 S. Halsted Bldg. 

TAVERNA. Iiabal geras biznis. Mo
dernūs įrengimai. Alus t iekiamas 
tiesiai IS statinės. Televizija. Nuo
ma $100. Su apšildymu. Sutartis 5 
metams. Gera proga partneriams. 
Negaliu apsieiti vienas ir perleicižiu 
viską už $7,500 grynais pinigais. 

• S U SO DVMEN AVE. 
TH. GRoveiiMl 8-9941 

GROOERY * MEAT M A R R E T 
Self Service Good Going Business. 

Modern fixtures, weli stocked. 
Reasonable rent, good lease. 
Muet be seen to appreciate. 

Saerifiee for nuick sale. 
Due to other interests. 

7102 S. WENTWORTH AVE. 
HCdLson 3-1952, BAypoet 1-8823 

GROCERY * DELICATESSEN 
Good going business. 

Well stocked. Rent $55. 
Living quaj-ters m rear 

Excellent opportunity for couple. 
Sacrifici $3750 for quick sale. 
due to illness. See to appreciate 

6318 Raveivs St. 
ROdney 3-1988 

TAVERNA. Daranti pulku bi«n|. 
Geroje mainų apylinkėje. Modernūs 
jrengimai. Nuoma $55. 4-ių metų 
sutartis. Dėlei kitu interesų paau

kos viską kaip stovi už $5,000. 
5148 SO HALSTED ST. 

Tel. LIvingston 8-9882 
LAfayette 3-9188 

BUSINESS SERVICES 

GIFT SHOP — Old estabUshed 
Well stocked. Modern fixtures. 
Reasonable rent. Good lease. 

Mušt be seen to appreciate 
Sacrifieing for $7,500 for quick sale 
l^aving city Excellent opportunity. 

109 N. \Vabash. — Sulte 1811 
For appt. call: Wkdj-s: 

STATE 2-4368 

NOVELTY SHOP — GreeUng eartls. 
Gifts, i etc. IJving quarters. 

Reasonable rent. Oood lease. 
Furnlture If degired. Excellent 
opportunity for couple. Mušt 

saerifiee for quiok sale; can't 
handle alone. Pr\ $1.950. See to 
appreciate.- 8747 So. Halsted St. 

ENgl. 4-3997—11 Ail. 3-1138 

GELIŲ KRAUTUVE 
Judri vietove. Puiki proga tinkamam 
žmogui. Prieinama nuoma. Gera sutar
tis. Dėl ligos skubiai parduodu už $900. 

1619 N. North Avenue 
Dlckens 2-14430 arba 

ARmitage 6-9419 

N. D. MURPHY 
Pilnas Dailidės Pertaisymas! 

Apkalimas — lentynų sudėjimas ir 
kabineto darbas. Aukštos kokybės 
darbas ir prieinama kaina. Dėl ne
mokamų apkainavimų pašaukite 

LAkeview 5-2298 
1452 FLETCHER STREET 

DĖMESIO, ATOSTOGrNINKAI! 
Atvažiuokite j garsią Manitou'ish 
VVaters puikioms atostogoms. Mo
dernus įrengimas šeimininkavi
mui arba maži namukai su pil
nu išlaikymu (American Plan 
Cabines)! Kambarys Ir išlaiky
mas $45.00 savaitei. Dėl prospek
tų ir informacijų rašykite JONĖS 
LAKEWOOD I.OIK.I:. Maiiito-
wish, Wis. Telefonas 13. 

South West Sides Namų Savlnm-
kai! Jrengidme vandens nubėgi-
mo vamzdžius, apšvietimus pro 
stogą, alr condltloning, aliejaus 
ir gazo krosnis. Užtikriname, bū
site patenkinti. Dėl apkainavimų 
pašaukite šiandien. T. H E B E L 
SHEET METAL WORKS. 9245 
S. St. Louls Ave. Gro. 6-68T5. 

1 M S I A L BARGAIN! Buildlng and 
Restaurant for Sale. Owner mušt 
leave city because of poor health, 
original cost $108,000. Will sel at 
saerifiee. Will consider selling bu
siness and giving long-term lease 
or will aell buildlng and business. 
You wlll have to see this bargain 
to appreciate it. Good location. 

CAIunict 5-2680 

Tautieti, nepamlrfk savo bro 
liu tremtyje. Jie laukia tavo pa
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiusk 
nors kuklią auką: United Li
thuanian Relief Fund of Ameri
ca. Tnc. 105 Oraud Rt.. Rrook 
\yn 11, N. Y. 

RESTORANAS PARDAVEkOJI 
Vienas savininkas darė gerą, bizni 
per 25 metus. Dabar turi paaukoti 
dėl ligos. Restorano pirkėjui yra ga
limybė užimti 6-ių kambarių butą 
viršuje. 

Kreipkitės: — 
New Rlington Restoranas 

2151 W. CERMAK ROAI) 

I a IK IU M < K fmmcdiate Possesslonl! 
A very refined, resp. couple, vvith 
an adorabb* littli- baby, are in d*-s-
|>erate need of a 3-4 rm. unfurn. 
apt., in or near Maywood or (tttk 
Park. Ręst of refs.. Help this fine 
Tamily. They are t«-nants that any 
landiord can be proud of!! Please 

call: MA>WWMI 2588-J 

lAiMlIords, Imniediate Possessionlt 
A v»'ry resp. empl'd young couple. 
No children. No pets, are in dire 
need of a 3-4 rni. furn. or unfurn. 
apt.. on the Northwest side. Best of 
refs, Help this fine couple. They are 
tenants that any landiord ean be 
proud of! Please call: MAn. 6-4821 

4 *uaugusi|i asmenų šelnia 
ieško 4—6 kambarių huto Rridgc 
port'o rajone. Pasiūlyti "Draugo' 

Administracijai. A. R. 

BUSINESS SERVICES 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on rsdios. Televiaion*. 
Refrigeratora, Washing Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

We also have a few used refii 
gerators, wasbers and vacuun) 
cleauers prieed as low as $15.— 
Come in to the top house for 
valuea and see for yourself. 
MES PAIMSIME SENĄ JŪSŲ 

P R E K E ISKETITMUI 

A. C. Novak & Sons 
3428 West 63rd St. 

TeL REpublk 7-2650 
CHICAOO 29. I1X 

ARCHER PARK ROOFING 
15 metų stogų dengimo patyrimo. 
Darbas pilnai apdraustas ir garan
tuotas. Specializuojame dengime ro
lėmis, shingles ir sfdings. Dykai ap
skaičiavimas. L. A. KR.MTHl 'NAS, 
5021 S. Kedvale Ave.. Chlcago S2, 

Illinois. Telef. LAfayette S-5148 

Namu Savininkai — Dėmesio! 
Pilnas jtaisymas bei patarnavi

mas. Oro vėsintuvai (alr eondi-
t ioning). Aliejaus ir gazo kros
nelės (burners) , Centnalinis šildy
mas (furnaces) katilai (»>oiler8). 
Naujos aliejaus krosnelės (oii 
burners) be kontroliniu mygtukų 
— $50. Pigus vartotas centraii-
nla šildymas. Apskaičiavimas vel
tui. Vykstame bet kur. Home & 
Industrini Sheet Metai & Heating 
Co., Inc., 4755-57 Cahrmct Ave.., 
Hammond. Imi. Kitefficld 1929. 

Namų Savininkai, Dėmesio! 
Pžsakyk šiandien — Greitas pri
statymas. Stiklinės plytos (glass 
blocks), Roch balanos ( la th) . 
Kuro aliejus (fuel oi l ) . Statybinė 
medžiaga. Aeme Conl * Rhlg. 
Material Co.. 1405 R e 1 v I d e r e, 
Wa«dccgan, UI. Telefonas Ontario 
8245. 

Namu Savininkai — Dėmesio! 
Mes turime tikrą prekę — dažus 
— sienų apmušalus — geležies 
gaminius — statybine medžiagą— 
angtis — lentas ir visus statybai 
reikmenis. Shore Line Coal ^ 
Lumber Co., 546 SottfJi Jackson, 
\Vaiikegun. Majestic 4220. 

Coles Iiakeview Kurortas (Re-
sort) . Rojus jaunavedžiams (ho-
neymooners) Ir ankstyviems va
sarotojams. Modernūs kambariai 
ir trobelės ant pat ežero kranto. 
50 mylių nuo Čikagos, prie Chan-
nel Lak*: autobusas priveža iki 
durų. Prieinamos nuomos. Užsa
kymai tiktai telefonu — 

Antioch 34 

CHRISTIE VVHALEN 
Bluff Lake Hotel and Resort 

Laiveliai, meškeriojimas, plaukioji
mas, golfas; kambariai po $2.50 die
nai dviems asmenims ir po $15.00 sa-
vatei dviems asmenims. Užsakymui 
raSykite arba paskambinkite 

AntiocJi. 111.. 497-JI 

M E D t l O GAMINIV DIRBTUVE 
Mažą. Puikiai jrengta. Jrankiai, ma
šinos, daug lentų, metaliniai apkaus 
tymai. Perleidžiama su senais klljen-
tais. Puiki proga geram dailidei. 
Nuoma $77. su apšildymu. Gera su
tartis. Apleidžiu miestą, todėl sku
biai parduodu už $2,250. 

S323 N. Halsted St. 
EAstgate 7-3431, RAvensnrood 8-8616 

Po 7 vai. va,k. 

Dėmesio Nuosavybių 
Savininkai! 

įvairus medžio darbo remontai 
Prieinamos kainos 

Mes vykstame visur mieste ar 
priemiesčiuose 

Saukite Whitcltall 4-5762 

REIKALPf QAS BUTAS 

l.andk»rds, Imniediate Possesskm!! 
A very cjuiH, rt-fined, youag t-x-
pectant couple, desp^rately need a 
4 or 6 rm. unfurn. apt. on the N. 
or Northwest side. VVill decorat*-, 
A-1 refs. They are tenants that any 
landiord ean be proud of!! I'l«as»-
call: ALb. 2-9085 or WEb. 9-J:i7» 

IJUMlkM-ds, H ere Are Vour l'-uam-
A very' reap. refined family of 4. 
<1. sp« rately ne»-<l u 4-« rm. unfurn. 
apt.. anywher«*! Iį»-st of r«-fs. H> i> 
this fin«- family. They ur«* the fin»-
t»-nants you have been looking for! 
Help thetn! 1'lea.s.- call: SPaufcli" g 
2- 2984, Immeiliately! 

laiMtlor.U. liiiiiM-iliate Pos^sskHi!! 
A very reliable. re.>p. fa;ni!y of 4, 
empl'd a«lults and 1 te.-nager, an* 
in deaperate need of a 3 brm. un
furn. apt . anywhere on the Sotu h 
side. Hest of refn. Help this fine 
family. They an- tenants that anv 
landiord r-an l»e proud of! ! ' ]• 
call U Alhnx»k 5-3247 After 6 p.m. 

liaiMilords, ImmfHiiate Posaession!! 
A \er>' reliable couple with 2'4 yr. 
old daughter, are in desperate need 
of a 4-", rm. unfurn. apt . South of 
22nd St. or in Cicero or Berwyn. 
or Brighton Tark I'..-t of refs. They 
are tenants that any landiord ean 
be proud of! Please call: Bl. 7-926.'» 

l.aiHlIonl-. Immcdiate Possession!! 
A very % resp. drlvnig insrtuctor A.-
family. are in desperat*- need of a 
4 or more rm. unfurn. apt.. on th»-
N. or NVV. side. Have 3 we|M,. -
haved children. P.est of refs He Į. 
this fine family. They are tenants 
that any landiord can be proud of! 

Please call: POrisnamUi 7-9091 
I 

landiord*. For a Treat in^tea«l of 
treatment, call: RAdeliff 3-5722!! 
A very resp. familv of :',. desnarate-
ly need a 3-4-T, rm. unfurn. apt , 
on the South side. Rt-st of r»-fs. 
They are the perfect tenants for 
your apartment. Remeniljer its — 
RAdeliff 3-5722! 

I .andlord-.. Here are your Tenants! 
A very resp. Veteran and Wlfe. bot h 
empl'd, desperately need a 3-4-5 
rm. unfurn. apt.. on the S\V sod«-. 
Best of refs. Help this fine cou
ple. They are tenants that any land
iord can be proud of! Please call: 

HEmlock 4-0573 

!.nn<lk»rd>. Imperative!! A very re
liable young couple, with infant. 
urgently need a 3-4 rm unfurn apt.. 
in the vicinity of 7!ith and Ashland 
A-1 refs. Help this fine familv. 
They are wonderfoll tenants! Please 

call: ABcrdeen 4-8769 

1 .aiiillord». Imniediate Possestdon!! 
A very refined young couple. with 
2 well-trainrd sm. children. des
perately need a 4-6 rm. unfurn. 
apt.. in a nice locality South of 
75th St.. if poss. Best of refs. They 
are tenants that any landiord can be 
proud of! Please call: NOr. 7-0637 

laiullordo., Immcdiate IVkssessinn!! 
A viry refined expectant couple, are 
in desperate need of a 4-6 rm. un
furn. apt.. in the vicinity of 63rd 
& Western, if poss. Best of refs. 
Help this fine couple. They are te
nants that anv landiord can be 
proud of! Please call: HI"d. 3-8652 

Landlords — Immcdiate Posscssion! A 
very refined, resp. couple įveteran , no 
children or pets, are in urcent need of a 
3-5 rm. unfurn. apt., in the vicinity of 
Damen and Armitage, if poss., or .V 
or NVV. No basement. Best of refs. They 
are the perfect tenants for vour apart
ment. Please call: BRiiCs%viek 8-2120 

LarMilordo. Immcdiate Posscssion!! 
A very' refined Catholic couple with 
three small well-truined children ar*-
in desperate need of a 5—6 rooms 
unfurnished apartment on the M or 
NfW side. l s t . o r 2nd floor. B-st re-
ferences. Help this fine family. They 
are tenants that ahy landiord \vould 

be proud of 
HOHy«Mirt 5-0934 

Refkallngas švies»Ls kambarys 
vienąjn asmeniui (mot.) su galimybe 
naudt>tis virtuve Brighton Parke ar
ba Marquette Parke. I^Tanesti "Drau 

go" Administr. 
Telef. \ l r g i u i a 7-6640. 

fjandlords, Tmme<liatc PmoKCSsion!! 
A very resp. young couple, are in 
desperate need of a 2-4 rm. unfurn. 
apt.. on the N. or NW. side Pri-
Bath. Best of refs. Help this fine 
conple. They are tenants that any 
landiord can be proud of! Please 

call: KEystone 9-8974 

Landlords — Immcdiate Posscssion! A 
very resp. young navy veteran, wife and 
19 mon. old son, are in dire need of a 
small unfurn. apt., on the Northvvest 
Side. Best of refs. Help this fine family 
— They are tenants that any landiord 
an be proud of. Please call: Klidare 

5-6894. 

I aiidlonlo. Immcdiate Possession!! 
A very resp. Electrician and VYife 
recently married, are In dire need 
of a 2-4 rm. unfurn. apt.. in the 
vicinity of 75th and Ashland. Best 
of refs. They are tenants that any 
landiord can be proud of!! Please 

call: ABerdeen 4-8789 

P R A N E Š I M A S 

18 IIO LES — O P E N TO T H E 
PirBLfC ALL YEAR 

MID-CITY 
GOLF COURSE 

2401 GRACE STREET 
AT WESTERN 

KEyston* 9-6501 

I^uyllords. Invnedaate Possession!! 
A very quiet refined couple and 1 
yr. old baby, desperately need a S 

i or 4 rm. unfurn. apt., on the S. or 
V̂V side. in a nice localitv. A - 1 . 

refs. Help this fine family." They 
are tenants that any landiord can 
be proud of! Please call: TR.4-1697 

Landlords — Immcdiate Possession! A 
very resp. Bookkecper, wife and child 
are in desperate need of a 3 rm. unfurn 
apt., on the N. or NVV side. VVill dec 
Best of refs. Help this fine familv — 
They are tenants that any landiord can 

i be proud of. Please call: 
! EDgevvater 4-7439 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"į PLATINKITE "DRAUGE"! 

t^tu 

file:///t-.lh-tit
file:///Villow
file:///VAJbr
file:///Vabash
file:///Vaiikegun
file:///vould
file:///lrgiuia
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(Trečiadienis, liepos 5, 1960 MBNRAfiTIfi DRAUGAS, 

sustok maudytis ir eik lauk 
iš vandens, 

9. Iki 4 metų amžiaus kū
diki nepatartiną maudyti 

Vien tik mokslas neįstengia 
išspręsti daugelio dalykų, jų 
tarpe — ir mūsų buvimo. Kas f 
esame? Iš kur ir kaip ateiname 

šaltame vandenyje, o jei į sT^iimą? Visada žmogus 
maudysi, tai tik keliom mi- k a n k i n o s l ^ o ^ m a s ačsaky 

M A U D Y M O S I TAISYKLES 

nutėm. Išm audžiu s tuojau 
reikia nušluostyti via-ą šan
sai; ir jei vėjas pučia, tai 
tuojau reikia apvilkti dra
bužiais. 

Eidamas maudytis, brisk 
į vandenį iš lėto, apšlapink 
sprandą ir pečius, leisk odai 

Staigi temperatūros per- i Norėdamas maudytis jū-! apsiprasti su šalta tempe-
mama kiekvienam kūnui y- j roję, ežere ar upėje, neuž- r a t u r *» Jj* P° to S**1 J a u 

ra žalinga, kiekvienam gyvu- miršk sekančių dėsnių: visa* puškentis. 
nui yra nesveika. Nuo štai- x Nebrisk j vandenį, jei Taisyklingai maudantis 
gios temperatūros atmainos e g i pervargęs, nuilsęs, labai žmogus ne tiktai atsivėsina 

sušilęs, labai išprakaitavęs. 
Pirma pasilsėk, atsivėdink; 

— 

mo į tas problemas, bet jos nė
ra neišsprendžiamos. Aš di
džiuojuosi galėdamas pasakyti, 
kad esu krikščidnis ir tikintis, 
ir kad tikiu į maldos galybę 
kaip dievotas katalikas ir kaip 
mokslininkas.. 

— V. Marconi. 
(Radijo išradėjas) 

net stiklas susprogsta, ak
muo sutrūksta ir žmogų su
krečia. 

Kad ir kažin kaip užsigrū-

bet ir prakaito sušvinkimus 
nuplauna, išsimankština ir 

tik po to jau gali maudytis. I užsigrūdina. Tai yra sveika. 
Bet netaisyklingai maudytis 
yra nesveika ir net pavo-

2. Nesimaudyk, jei esi gir-
dinęs būtumei, kad ir pui- tas. Girtieji net nežino, kad 
klausią sveikatą turėtumei, j jie turi daugiau drąsos, ne- *»nga 
niekad staiga nenerk į šal-'&u proto, todėl jie dažniau 
tą vandenį. Kiekvienas su- žūsta. 
kretimas (shock) silpnina 3. Nesimaudyk, jei galva 
kraują, sudaro palankią dir-' skauda. 
vą ligoms, o tūliems gali bū- *. Nesimaudyk tuojau po 
ti net labai pavojinga. Juk valgio. Reikia palaukti bent 
daug kartų pasitaiko, kad dvi valandas po valgio, tik 
žmogus staiga nėrės j van-| tuomet gali sveikas maudy-
denj — neiškyla, nuskęsta, I tis. 
nors vanduo nepergilus. Tai 5. Moterims laike mene-
dažniausia atsitinka tiems, jsinių yra nesveika maudy-
kurių širdis yra silpnoka, i tis, o viešame pliaže net ir 
kurie turi inkstų ligą, aukš- ! pavojinga. Tokiame laike 
tą kraujospūdį ar kitokį ne- moteris gali gauti sveikatą 
normalumą. naikinančias "baltąsias'' ar-

Ir jau apsipratus su van- ba net ir kraujo užnuodiji-
dens temperatūra, nepatar- mą. 
tina nardyti po vandeniu, 6. Jei turi silpną kraują, 

PAS1SKUB1NKIT ĮSIGYTI 
"Sūduvos'' išleistą knygelę 
Kas Kiekvienam Žinotina, 

kur telpa daug informacijų, 
būtent: 1) Kam ir kada 
mokama nedarbo pašalpą 
2) Privalomos tremtiniams 
registracijos taisykles, 3) 
Lietuvių apdraudos organi
zacijos, 4) Darbo tarpinin
kavimo įstaigos ir 5) Įvairių 
organizicijų ir įstaigų adre
sai. Kaina 30 centu. 

Atsakymai Į Klausimus 
Atsakymas V. M. — As-

P!rinaf. ^ y ^ T * Ž l t !!?", Užsakymus su pinigais 
siųsti: "DRAUGAS", 2384 
So. Oakle; Ave., Chicago 8 
Illinois. 

jei turi pūliuojančią ausį ar 
prakiurusi ausies būgnelį. 
Tokiu atveju kartais gali į-
simesti skaudi ir pavojinga 
liga, vadinama * 'mastoidi-
tis". Taipgi negalima nar
dyti ir tiems, kurie turi chro 

jei plaučiai yra silpnoki, tai 
saugokis persišaldymo van
denyje. Tokiems perilgai šal
tame vandenyje maudytis 
gali būti pavojinga. 

7. Jei šiurpulys nukrečia, 
eik lauk iš vandens ir ma

nišką sinusitą ar kitokią no- 1 sažuok odą. 
sies šnervėje ligą. 8. Jei lūpos pamėlynuoja, 

kia į širdį ir laipsniškai ga
dina širdį. Ypač vasaros 
metu yra pavojinga aspiri
ną vartoti, nes saulės ultra
violetiniai spinduliai duoda 
fluorescenciją aspirinui^ nuo 
ko kraujo sąstatas ir veik
me keičiasi ir neigiamai vei
kia į žmogaus nervus bei 
sveikatą. Tamsta saugokis 
aspirino! Tai nuodai! 

Atsakymas Pr. T. — Tams 
tos klausimas yra keisto
kas, ir neprivalėoiau į jį at
sakyti, bet... Nei geriantis, 
nei nervingas, nei su dre
bančiomis rankomis gydy
tojas negali būti sėkmingas 
chirurgas. 

Juozapas Neaiškia 
Gyveno 4547 S. Talman Ave. 

Mirė liepos 2 d. 1950, 7:50 vai. 
viuk., sulaukęs pusamžio. Gimė 
Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių opa-
kričio, Markūneliškių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 37 me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
8 sūnūs: Juozapas; Antanas, 
marti Prisc«lla, anūkas Ro-
nald; Albertas, marti Jeannet-
te, anūkai Murlan ir David. 
Duktš Ona šimkns, tentas Ja
nas, anūkai Regina ir John, Jr. 
Brolis Justinas ir pusbrolis 
Justinas Zdanis ir jų šeimos ir 
daug kitų. giminių, draugų ir 
pažįstamų. 

Priklausė prie L.R.K.8.A. 
160 kp. ' 

Kūnas pašarvotas Petro 
Gurskio koplyčioje 659 W. 18th 
St. Laidotuvės Jvyka ketvirta
dienį liepos 6 d.* Iš koplyčios 
8:3* vai. ryto bus atlydėtas { 
Nekalto Prasidėjimo Paneles 
Švenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldų, bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiam© visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sūnūs, Duktė, M ar
čio*, žentas, Anūkai, Brolis, 
Pusbrolis Ir kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Petras 
Gurskis. Tel. SEeley 3-5711 

i? 

Užsisakykite Draugę' 

tir 
NEMOKAMAI! Kiekvieni Antradienio Vakarą NEMOKAMAI j 

1 9 5 0 METU A U T O M O B I L I S 
FORD — MERCURY — LINCOLN 

1950 Lmrola Sėdu ir 1950 Ford'* aukojo SAFKTY MOTORS, 2300 West 03rd Sb-eet. 
1050 Lincoln Sednn su "Hjdromatir" aukojo MERCURY MOTOR SALES on Michigan Ave. 

LAIMĖTOJAS '^PRIVALO * BOTI VIETOJE. 

N E M O K A M A I ! 

M ū g e i r Karnavalas 
471 h ir South Damen Avenue Nuo Liepos 5 d. iki 26 dienos. 

Vaikam* pasivažinėjimai. — Nemokamas automobiliu pastatymas. — Pavojingi cirko nu
meriai nemokamai! — Nemokamai Dovanos. — Visų laukiame! 

BACK OF THE YARDS TARYBOS LABDARYBĖS FONDAS 

NAUJAUSIA KNYGA NAUJIEMS IMIGRANTAMS 
Knyga, kurios eilėraščius kartosite atmintinai 

Jurgis Kastytis Gliaudą 
A V E A M E R I C A ! 

Vlado Vijeikio iliustracijos 
Pirmoji tokia pobūdžio knyga knygų, rinkoje 

Imigranto išgyvenimų išpažintis 
KAINA 50 et 

I'inigus siųskite kartu su užsakymu. Užsakytos knygos 
pasiunčiamos paStu. 

Užsakymus siųskite: 

" D R A U G A S " 
2334 South Oakiey Avenue * Chicago 8, Illinois 

t? 
VIENINTELE LIETUVIŠKĄ (STAIGA SO. SIDfcJE, 

kuri patarnauja visokiu rūšių apdraudose 
Mes atstovaujame atsakontfngas apdraudos kompanijas, todėl kiek
vienas m ŪSŲ kUjentaa visados yra apsaugota** jeigu k a m {vyksta 

kokia nelaime". 
FIRK—LIAB1LITY OOMPENSATION 
AUTOMOBILI . ,t, HOUSEHOLD 
DRAM SHOP \ ACCIDENTS 

^ 0r2gWopl^jrpuFaržce^§gty?y 

6322 South Western Avenue Tel. PRospect 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL Priežiūroje 

tir 

Planingas Gerus Dividendus! 
• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesį taupo 

nors truputį, — taupo planingai. 

• Taupyti reik įprast. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 

• Nuo 1905 metų kiekvienam tampytojui Mutual Federal 

Savings moka gerus dividendus du kartu į metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $5,000 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corp. nuo 1935 m. 

Pradėkite Taupyti Šiandieni 

Mutual Federal Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

Chartered and Supervised by the United States Government. 

2202 West Cermak Road .. Chicago 8, 111. 
JOHN J. KAZANAl SKAS, Prea. TEL. VIrginia7-7747 

VALANDOS: Ptrm., Antr.. Penkt.—9 vai. ryto iki 
I vak. Trec\—-9 vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. 

Ketvirtadieni — 9 vai. ryto iki S vai. vakaro, 
šeštadieni — 9 vai. ryto jki 1 valandos po pietų. 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vieninteles lietuvių paminklų dirbtuvės. 

Paminklus pristatome i visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTLN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo (902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žins pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis \ a landomis. 

BITTIN'S ANO KAMENSKY'S 
M0NUMENT W0RKS 

3938 W. 11X11 STREET ' TELKF. BEVERLY 8-0005 
Pirmoji iiumiitklij dirbtuvė, n u o Sv. Razimiero vartų 

VUUCDDAO VALANDOJK KEKIPKITAS PRI* 

ANTHONY B. <* 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

DVI MODERNIUOS KOPLYČIOS 
JO0Ų PATOGUMUI* 

1410 So. 50th Ave^ Cicero, HL 
W**mm TO WNHAIX « 1 0 9 

8812 So. Western Ave., Chicago, HL 
T e i r f O D M CrBtffehfll G-0142 

UTmų patarnavimas yra greitas, mandagus Ir 
jūsų finansiškam stoviui prieinamas. 

1 j JJ 
LIŪDESIO VALANDOJ 

Šaukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• •45 So, VVetfem Av%. 3 319 Litaonlca Ava-
PRospect 6-0099 YArds 7-11*8; 7-1139 

Twm» kam grmu kke* m**, daly* P « m « koplyS# *rfl«« * « | * • » • 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LLETUVl į 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansu patarna
vimas yra teikiamas 
dieną ir naktį. Rei
kale, šaukite mus. 

Mes turime koplyčias 
Hsame Chicagoa ir 
Rosetando dalyse ir 
tuojau patarnaujanL 

LACHAWICZ IR SŪNŪS 
2314 W. 23rd PLACE Phone: VlrginU 7-S6TI 
10766 a MICHIGAN PUUnum ft-U7i 

PETRAS P. GURSKIS 
658 VVEST 18th STREET Phone SEeley *-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 So 50th Ave., Cicero, BĮ. Tel. OLympic 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 8. HALSTED ST. 710 VV. 18th STrtEET 

Telephone: YARrds 7-1911 

LEONARDAS L B U m J S K A S -

10821 & MICHIGAN AVE. Phone: PUilman 5-9661 

~ ANTANAS M. PHILLIPS 
1107 a UTUANICA AVE. Phone YAi4a 7-4f66 

JULIUS UULEVICIUS 
4848 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572 

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

^ $99.00 SPECIALI KAINA APRIBOTAM LAIKUI 
GRANE GUN G0NVERSI0N BURNER 

Controla, Tank and 
Installation Exira 

BANNER OIL and HEAT SERVICE 
JOHN RUDIS 

Savininkas ir Apšildymo Inžinierius 

IT WEST I l8th ST., CHICAGO 26, ILLINOIS 
TELEFONAS OOMMODORE 4-7465 

^ 

^ ^ 

-f 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St. Casimir Monunient 
(onipany 

3914 West l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
LaidotuviŲ įstaigos 

JOHN F. EUDEIKIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 

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

* • • • » • • • • • • • • • • » » » • • • • • • • 

4330-34 South Calif ornia Avenue 

Tel. LAfayette 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED 

KOPLYČIOS 

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

f̂ ėdttama kas ieitadieni nuo 9:15 U 9:30 vai ryta 

•^m mm.^'tm' 
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IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 
— Lietuviai ūkininkai 

(farmeriai) padarytų dide
lį malonumą vaikams ir sau 

X įsteigta* Liet, Rašyto- , n a u d o s t u r ė t ų pasikviesda 

D1D. BRITANIJOJ . 
— Šv. Kazimiero Dr-jos 

centro posėdyje buvo nutar
ta tos draugijos naudai da
ryti didelę loteriją. J. Kris* 
čiūnas, M. Tamošaityte ir P. 
Balsytis yra įgalioti drau
gijos valdybos rinkti tai lo
terijai dovanas. Tikimasi, 

PASKENDO PENKI JŪRININKAI 

' ^ * Į I 1 U « V 4 V / * T 7 V U 1 V A U k / U t J l l V V l V O V ( U L C I i 

jų Klubas Chicagoje. Liepos m i ^ 33 v e paviešėti lietu- j kad visi lietuviai susidomės 
1 d. įsteigtas Lietuvių Rasy- v i ų v a i k ų i š m i e s t o . Ūkinin- §įa šia loterija ir gausiai ją pa-
tojų Klubas, apimąs kelio- j j a m s yie galėtų padėti prie: rems. Draugijos valdyba ma 

Liet. ojų paukš^jų^ padėtų vaisius loniai kviečia loterijai dova-
skinti ir pagelbėtų kituose nas siųsti šiems asmenims. Draugijos narių, o taip pat 

susilaukęs gražaus būrelio 
bendradarbių iš mokytojų ir 

Vieno iš jų adresas toks: 
Mr. P. Balsytis, 62, Adelphi 

smulkesniuose darbuose, o 
patiems vaikams būtų džiu-

šiaip literatūros mėgėjų tar- j ̂  n a udotis geru oru ir būti St. Glasgow, C. 5. 
po. Nutarta kas mėnuo reng- arčiau gamtos, ypač tie 
ti literatūrinius pasikalbėji-1 tremtinių šeimų vaikams,; — Petr. Janusai lis, M. Ga 
mus, diskusijas, skaityti kū- į k u r j e p r a t ę prie kaimo. Jei tovičikaitė, gyv. Huddersfiel 
rinius ir juos kritikuoti, fenrfe lietuviai ūkininkai no- de, apsivedė. Abu yra lietu-
šiuo būdu ypačiai padedant I ^tų parsikviesti lietuvių viai patriotai ir savo gim-
iškilti jaunoms literatūri- vaikų, prašome rašyti į tąją žemę mylintieji jaunuo 
nėms jėgoms. Tie susirinki- "Draugo" redakciją, mes liai. P. Janušaitis yra vietos 
mai įvyks pirmąjį kiekvieno, paskelbsime laikraštyje. , lietuvių S-gos skyriaus pir-
mėnesio šeštadienį Tremti-j _ Kriaušiu- * i n i n k * 8 -
nių Namuose. Rudeni bus Piattsbure N Y D-r 
surengtas literatūros vaka- « £ f ^ ^ L ^ i ' £ 
ras Lietuvių ^ ? y t o ^ D r - G^nd į N e b ; 
J S L J ^ ^ ^ - J C E ^ ! : » » savo specialybėj institu-

BALF-o ATSTOVAI EMIGRACIJOS KLAUSIMAIS 

— J. Lhistikaite, gyv. Car 
diffe lankėsi Coventry, kur 
dalyvavo lietuvių surengtam 
liūdnam minėjime, padainuo 
dama "Ave Maria" ir Šuber
to "Keleivį". 

— Pirmoji lietuvių vaikų 
koto unija įvyko Bradforde, 

J e ™ ™ \ " Į g " 1 M M (hard core) yra nu surengta |domi pramogėle- m a * . „H kpliofikft n a 
vaidinimas. 

— N. Mockus, DBLS-gos 
Leamingtono skyriaus pir
mininkas, darbovietėje bu
vo susižeidęs. 

fondui. Premijos įteikimo iš-, k u r ^ ^ 8 e r u . 
kilmes įvyks Chicagoje va- m a g T * t n a - | -
sario mėn. J " ^ v a l d y b ą v a i / M e d > £ Kriaučeliūnai-
išrinkti: Ben. Babrauskas stažuoia Chicaeoi vieno i 
7 £"£-£% R Ū k a * ; • * ? ":ligoninių. Kriaučiūnai į A- 5 T 3 . ' ^ v ^ l t o S 
A. M. Katiliškis _ izdin_ Re- £ \ m ? t p f S r t u ^ E S ' . ^ S £ m ° V * d 0 V y b § ^ Z°* 
vizijos komisija P. Orin- ^ * ^ £ 2 J ~ ^ S m M i ™ * • * pasilikusiems tremti-
taitė ir Alb. Valentinas. •— pmmm garantijas ir J e m a z i e s i e m s k a l i k a m s \niimm*ĮhtLrA nnrf^ mL n u 

X TT. Marijonų Statybos šelpė likusius tremtyje. 
Fondo vajaus pikniko komi- j __ Ą J J ^ pievokaite iš So. 
tetas (Al. Kumskis, Mrs. V.! Boston, Mass., baigė New 
Shaulis, Mrs. J. Phillips, AL | England Conservatory of 
KissieL Peter Gaddy, A. Lu- M u s i c Bachelor of Mu-
bert, Al. Vasaitis, Virginia įS i c laipSniu. Jau pakvies-
Balnis, Frank PumpuUs.įta muzikos direktorium į 
Laura Yucius) praneša, kad r ^ r i s i e į r Brooklyn, Mai 
pikniko pasiruošimo darbas j n e mokyklas, 
sklandžiai eina ir, jei tiktai, mm,mm , . „ . 
bus gražus oras, atsilankiu-Į - B A U - o skyrius Harn 
šiems į Vytauto parką atei-1 ""*£»»* * & £ V16' 
nantį sekmadienį žadama į n a s ™ k h * u ? ^ » * * £ • 
smagi diena su įvairiausiais f r m k ^ $2,000, keletą tonų 

c\ t *o r^n v i i i m w i o i o r A V^ \T \ TV\ I I \ 

Sucidūrus prekiniam laivui Melrose su žemseme Sandcraft netoli 
Staten Island New Yorko uoste, žemsemė paskendo. Ištraukus 
iš vandens 22 įgulos narius, penkių pasigesta. Manoma, kad 

jie prigėrė. Nuotraukoje prekinio laivo priekis. (Acme) 

Iš Lietuviu Gyvenimo Tremtyje 
Ruošiamos Patalpos 

ST. DUVENIS 
MŪMI Korespondentas Vokietijoje 

Europoje esąs BALP-o pir 
mininkas kan. prof. J. Kon
čius ir BALF-o atstovas J. 

tarpu jų emigracinės gali
mybes į JAV yra sunkios. 
Daromi žygiai, kad tada, 

Valaitis spaudos konferenci- kai bus suteikta galimybe 
joje davė išsamius paaiški-: emigruoti ir vokiečiams, ši-
nimus emigracijos klausi- Į tos rūšies užkliuvusiems bū 
mais. BALF-o pirmininkas tų suteikta pirmenybė, 
pareiškė, jog naujas emigra- — Kokios rūšies yra kiti 
cijos biliaus priėmimas ir užkliuvimai, trukdą emigra-
dar metams emigracijos lai- j ei ją? 
ko pratęsimas teikia didelių — Nemažą dalį užkliuvi-
vilčių, jog dar didelis skai- mų sudaro įvairūs skundai. 
<!Us Lietuvių galės isemi- Kai kurie iš jų būna ir pa-
gruoti į JAV. 

— Ar gali i JAV išemi 
gruoti buvę prievarta paim 
ti | vokiečių kariuomenę? 

matuoti. Neatsilyginimas ir 
mažos skolos emigraciją su
stabdo-. Kiti skundai yra ker 
što ir politinio pobūdžio. 

margumynais. 
drabužių ir maisto. Skyriui 
vadovauja Pietarienė. 

mačiusi įrengti keliolika pa
statų. Gyvenamosios patal
pos įruošiamos prisilaikant 
buto principo: šeimoms po 
du kambariu, dviem vien
gungiam — vienas kamba
rys. Kiekviename kambary
je bus šiltas ir šaltas van
duo, baldai, skalbiniai ir ki-

" r i m t O i n i Salvi" iškel- I U * r e n & i m a i - T a i P P a t * r e i 1" 
- Gimto JOJ šalyj įskel-, ^ b a ž č i o s i r g a l § 8 

tas klausimas apie pastaty- | u l t ū r i n i a m s reikalams bei 

BELGIJOJ 

X Lietuvių Dailės Paroda 
iš VVaterbury, Conn., bus at-į — Lietuvių Katalikų Dar-
vežta j Chicago ir rugpiūčio i Mninkų Klubo Brooklyne 
15 d. atidaryta Chicago His- šio mėnesio susirinkime pri-
torical Society patalpose, imti ir jau galutinai sutvar 
prie Clark ir North gatvių. 
Paroda tęsis še?ias savai
tes ir ją kasdien bus gali
ma pamatyti nemokamai. 
Šeštad'eniais ir sekmadie
niai? bus imamas mažas į-
žangros mokestis, nes tomis 
dienomis bus ruošiami lietu
vių kultūrinai vakarai ir 
koncertai. Parodai vadovau
ja adv. A. Olis, o jai remti 
organizuojamas komitetas. 

X Kun. P. Skrodenis, MIC, 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, iš atostogų grįžo pa
vydėtinai saulės nurudintas 
Atlanto pakraščiuose. Kiek 
mažiau saulės nubučiuotas 
parvyko iš VVorcesterio ir 
savaitraščio 'Laivas" "ka
pitonas "-redaktorius kun. V. 
Parulis, MIC. Pastarąjį pa 

kyti klubo įstatai. 
— Miami, Fla., lietuviai 

džiaugiasi galėsią susiburti 
į glaudesnį vienetą. Su jais 
gražiai darbuojasi iš Pary
žiaus atvykęs kun. J. Ku
bilius, S. J. 

mą paminklo, kuriame būtų 
įrašytos pavardės mirusiųjų 
Belgijoj lietuvių. Vieta siū
loma Louvaino kapinės ant 
A. Burbos kapo. Sako, Lou-
vaine prie universiteto bu
vo ir bus lietuvių, kurie ga
lės prižiūrėti paminklą. 

Pirmas bendromis auko
mis paminklas buvo pasta
tytas a. a. Stasiui Griniui 
1948 m. Lustin (prie Na-
muro) sanatorijos kapinėse. 

— Pasaulio Lietuviu Ben
druomenės Belgijoj valdyba 
paskelbė atsišaukimą Kana
dos lietuvių spaudoj emigra 

pramogoms. Stovyklų gyven 
tojams maistui bus laiko
mos kiaulės, paukščiai ir ve
dama daržininkystė. Dorns-
tadte prie stovyklos numa
tytas net 50 ha ūkis. Traun 
šteine, Insulastrupe stato
mos kiaulidės, vištininkai, 
ruošiami įrengimai daržinin 
kystei. Tokiose amer. zonos 
stovyklose IRO numato ap-

I niksi a kunigu 
Tremtiniai nusiskundžia, 

kad jų stovyklose trūksta 
katalikų kunigų, kurių emi
gracija paskutiniu metu bu
vo labai smarki. Daugiau
sia (apie 120) išvažiavo į 
JAV-bes. Tremtinių parapi
jos liko be dvasinio gyveni
mo vadovų. Taip Schw. 
Gmuendo stovykloje, kur 
yra apie 200 lietuvių, nėra 
nė vieno kunigo. Heilbronne 
650 lietuvių dvasinius reika 
his aptarnauja lenkai kuni
gai. Pasigendama kunigų 
Memmingene ir kitur. Dėl 
kunigų stokos Sielovados 
reikalų tvarkytojas nėra pa
jėgus paskirti stovyklų ka
pelionus. Tremtiniai katali
kai prašo, kad Vokietijoje 
tebesanti lietuvių tremtinių 
masė nebūtų palikta be savo 
vadovų ir kad kunigų emi
gracija būtų planinga. 

— Tarnavusiųjų vokiečių • Daugumai tenka pagelbėti, 
kariuomenėje reikalu teko \nes to8 HBtoi skundai būna 
daug kartų aiškintis DP Ko nepagrįsti. Tačiau ne visa-
misijoj ir dokumentaliai įro- d a pavyksta lengvai kliūtis 
dinėti, jog lietuviai savano- nugalėti, čria daug priklau-
rių dalinių neturėjo, gi Lie- ' *> i r n u o valdininkų, kurie 
tuvoje buvo paskelbtos ne t l^os reikalus tvarko. Buvo 
trys mobilizacijos, be to, I atsitikimas, kur vienam as-
daug bėgančių lietuvių į va-1 m«miui buvo pareikšta, jei 
karus buvo paimta į kariuo- \ J18 a t sP«s kas apskundė, bus 
menę. Ir vokiečių skelbto- i v i s k a s tvarkoj, gi skundiko 
šios mobilizacijos ir gaudy- j Pavardės neatspėjus, reika-
mai yra prievartos veiks-! l a i pablogės. Dalis skundų 
mai. DP Komisija sutiko ne b ū n a pasirašyti neesamomis 
daryti kliūčių visiems tiems, pavardėmis arba visai ne-
kurie galės dokumentais į- Pasirašyti, — pareiškė BA-
rodyti, jog jie į vokiečių ka j LF"<> atstovas Europoje J. 
riuomenę buvo paimti prie- "Valaitis 
varta, - pareiškė BALP-o' - Amerikiečių įstaigose 
pirmininkas. * H f " ^ " f , kad nepasi-

Tuo pačiu klausimu BAL- ^ a r g o t o m i s pavar 
n • «u«« r*«u-s*x demis pasirašyti skundai ne 
F-o Pirmanmkas pabrėžė ^ ^ £ « * * * , _ 

•i • ' • ^J.. patikino kan. prof. Končius, zyg"*, jog reikiami jrody- * ~ _ p n a £ . .. i s t a t 
mai būtu palengvinti nes na ! , . 5

U
 J^J* * . J ,"• . : . 7 F. u

b
l x U . . darbo ir buto garantijas ga-cuu, kmip ir bolševikai, da- ^ u k ^ ^ S •J . 

rydami smurto veiksmus do , i e č i a i K a d } ^ B i a 
kumentų neisraso, todėl ne- .m m i i i a t < . . . ° , . . „^ 

• kiM i i i i.- J^ tas garantijas galėjo įsduo-
ra visa. Uks u reikalauti do-; » „įvažiavusieji, tai 
kumentalių jrodymų, jog bu &r ^ Į g ^ 
vai prievarta paimtas. 

BRAZILIJOJ*: 
— Lietuviai komunistai— 

reigose pavadavo kun. K. Juozapėlio garbintojai. ka ip]8 e n t m * 
Barauskas, vikaras Šv. Kry- Rio juos vadina, vaikščioja 

— Kun. V* Šarka šauniai 
reiškiasi Grohno - Bremeno 

gyvendinti 10.000 "hard co-1 emigracinėj stovykloj, per 
re" tremtinių. Šiuo metu yra kurią visi tremtiniai emi-
padaryti planai ar bent tik- gruoja į JAV. Jis ne tik at-
rai numatytos kelios vieto- j lieka religinius patarnavi-
vės, kuriose bus apgyvendin ; mus, bet važiuojantiems lie
ta nuo 3.500 iki 4.000 trem- Į tuviams suteikia ir kitokių 
tinių. naudingų patarimų. BALF 

Dornstadte bus įruoštos i pirmininkas kun. V. Šarkos 
patalpos liuteronims Ir sta- j darbą tinkamai įvertino ir 
čiatikiams, Insulastrup — j pareiškė, jog iš atvažiavu-
prie Berchtesgadeno — lat- j sių į Ameriką lietuvių trem-
viams ir estams liuteronims, j tinių apie kun. V. šarkos 
Traunsteine — 800 katalikų, paslaugumą Grohno emigra-

ns. Siuntiniai smn D a r o m i ž y g i a i j ą g a u t i Hetu cinėj stovykloj girdėjęs gra 
| čiami ne pastų, bet iš gėle-1 viflTYla ttftr^į s?ae?emuehle žiausius atsiliepimus, 
žinkelio stočių. Priimami iki j 
5 kg. 

— J. Sadauskas, veiklus 
Lietuvių Bendruomenės na^ 
rys, su šeima išvyko į Ar-

— P. Tamošiūnas iš Cam i c y o s reįkalu. Gauta keletas 
bndge, Mass., baigė mecha- f atsiliepimu. Garantijų rei-
niškos inžinerijos kursą 
Massachussetts universite
te. 

—A. Vencius iš Brookly-
no, N. Y., baigė Dickson ko
legiją Carlisle, Pa. Rudenį 
tęs medicinos mokslą. 

atsiliepimų. Garantijų rei 
kalu patariama "bombarduo 
ti" savo pažįstamus. 

— Iš Belgijos galima sių
sti siuntinius Vokietijon 
tremtiniams. Siuntiniai siun 

garantijos dabar nebus pa-
— Kaip DP Komisija žiū- j naikintos? 

ri į mO-1941 metų repatri- _ pirmiausiai naujasis 
jantus? įstatymas bus smulkiai iš-

— 1940-1941 m. repatrija- studijuotas. Asmeniškai ne-
vusių klausimu DP Komisi- manau, kad seniau išduotos 
ja pareiškė labai griežtą nei ne Amerikos piliečių garą n-
giamą nusistatymą. Pagal tijos nustotų galios. Porą 
jį, remiantis Jungtinių Ame mėnesių dar veiks sena tvar 
rikos Valstybių įstatymais, ka. Kiekvienu atveju su iš-
negali į JAV įvažiuoti as- važiavimu nereikia delsti. Li 
mens gavę Vokietijos pilie- kusiems lietuviams garanti-
tybę ar padavę prašymus jai jas parūpins senieji Ameri-
gauti. Šiuo metu tokių su- kos lietuviai, — pabrėžė 
laikytų yra per 1,000. Tuo BALF-o pirmininkas. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 

ziaus parapijos. 
X St. Valskis, 4636 So. 

Paulina St, gal būt vienin
telis lietuvis turi cigarų ga
minimo įmonę. G a m i n a 
"Vvhite Rose" cigarus, ku
riais aprūpina ne tik įvai
rias krautuves, bet taip pat 
ir piknikU3 bei kitokius pa
rengimus. 

X Ona Aleknavičienė, 4442 
S. VVestern Ave., atvažiavu
si iš tremties, įsitaisė stak
les ir audžia moterims tau
tinius rūbus, langams užuo-

AUSTRALIJOJ gatvėmis, kaip musmirėmis 
apsinuodiję. Mat, lietuviš
kus pasus jie buvo pasiuntė ~ Naujausiomis z.n.on.,8, 
Sov. Rusijos konsulatui U- M e b o u r n e . š ' ^ ™e

f
tu r a n d a -

rugvajuje, kad pakeistų į s ! Ja u ^ l r s m " * * * » • k u" 
rusiškus. Konsulatas tuos į * , £ * * » * • • * ? j f t j * 
pasus grąžino atgal ir jie pe 
rėjo per vietos policijos ran
kas. Dabar jie bijo, kad dėl 

viams. Herzog Šaegemuehle žiausius atsiliepimus, 
prie VVilheimo — namai jau Į __ A p i e 4 Q Uetūvių k a t a . 
niems invalidams, Gautmge kunigų paskutiniuoju 
— tbc^ ligonims. Mittenwal- k i k u d a r y r a vakarų Vokie 

" ' ' * tijoj. Kadangi dabar vykdo
mas stovyklų pertvarkymas, 

de — katalikams, šiose vie 
tovėse jau pradėti statybos 
darbai. Kai kur patalpos jau ^ k a J k u r i o s e stovyklose 
baigiamos ruošti. 

gojimų atvyksta į šį dide
lį pramonės miestą. 

Kun. P. Vaseriui atvy-
mažiausio raudonojo gaiva- kus į Melbourne, Geelonge 
lo neramumo jie nebūtų su- j įsikūrę lietuviai pirmą sykį 
gaudyti ir išsiųsti į kurią 1 išgirdo pamokslą gimtąja 
nors salą. I kalba. Per mišias pagiedota 

- liiž. Mozalskis pasirašė į h ^ v i ^ g"»™U. 
sutartį prie Anglijos laivų, — Lietuvių kolonija kū 

tinius rūbus, langams uzuo- k u r į e y r & i § g . ų g t i ^ ^ ^ ^ G e e l o n g e f p r i e M e iboU r 
la idas , t a i p p a t g a m i n a i r . Ąntmn keleivini l a i v a i s TWnxrini vrn nimirlre 
tautines lėles. 

X J. J. Cibulskiai-Sebel iš 
Marąuette Parko atostogau
ja VVisconsmo valstybėj ir 
rašo, kad meškeriojime jiems 
puikiai sekasi. 

X Neffų ir Kirduliųi šei
mos iš Cicero Šv. Kazimiero 
kapinėse ant savo sklypų 
pasistatė gražų paminklą. 

jūrų dugno keleivinį laivą | ne. Lietuviai yra nupirkę 
"Madaleną", pernai nusken-, per 70 žemės sklypų, kurių 
dusį už dviejų mylių nuo 60 yra vienoj vietoj. Kai ku-
Rio uosto. 

— Ed. Girčias, " Draugo" 
bendradarbis iš Rio atsiuntė 
keletą nuotraukų iš savo ke
lionės Rio Grande ir Rio Sao 
Francisco upių pakraščiais, 
kur randama brangių me-
tahj, akmenų ir t. p. 

rie jau pradeda statytis na
mus. 

— Lietuviai katalikai pa
maldas Sydnejuj turi kiek
vieną sekmadienį šv. Juoza
po bažnyčioj. Dvasinius lie
tuvių reikalus aprūpina kun. 
P. ButfcuaT t 

Rytprūsių Gyventojai 
Lietuvoje 

Vokiečių spauda praneša, 
kad Latvijoje, o ypatingai 
Lietuvoje, tebesą daug vo
kiečių moterų ir vaikų, ku
rie čia atgabenti ar atvykę 
iš Rytų Prūsijos. Jie atsi
radę čia pokariniais bado 
metais ir apsigyvenę pas ū- buvęs Lietuvių Tremtinių 
kininkus kaip darbininkai, | Bendruomenės Vakarų Vo-
kurie jiems teikę pagalbą j kieti joj pirmininkas, liepos 
iki tol, • kol buvę suvaryti j pirmomis dienomis išvažia-

kunigų visai nėra. Tikimasi, 
jog persitvarkymo laikui pa 
sibaigus bent didesnes sto
vyklas bus galima aprūpinti 
kunigais. 

Vintartienė su dukte
rim liepos 3 d. iš prancūzų 
zonos išvažiuoja į JAV. Jos 
vyras buvo karininkas ir pir 
motai os bolševikų okupaci
jos metu išvežtas į Rusiją. 

Dr. Jurgis Balčiūnas 

į kolchozus. Įsteigus kolcho
zus, ir vokiečių moterys su 
vaikais atsidūrusios gatvėje. 
Kai kurie nelaimingieji pa
siekę Lietuvos ar Rusijos 
miestus. Deja, ir ten niekas 
jų nepasigailėję: nedavę dar 
bo bei duonos. Nemaža da
lis pabėgėlių esanti dėl el
getavimo nubausta aukš
tomis laisvės atėmimo baus
mėmis. , 'rjĮjJLę} 

vo į JAV. 
— Prov. Makauskas laiki

nai eina Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus pirmininko pa
reigas. Buvęs pirmininkas 
dr. D. Jasaitis vyksta į JAV. 

Dr. K- Valiūno importo 
-eksporto ' bendrovė "Ves
ta", kurios buveinė yra Tue 
bingene, išsikoYCJo lygias 
teises su vokiečių firmomis. 

Moteris Vel Turis Darbo 
Prie 18-tos ir VVestern gat 

vių policija sulaikė du žmo
nes, kurie nešės maišą pini
gų: 5,275 centus, 533 "nike-
lius?\ 547 dešimtukus, 193 
"kvoterius" 82 pusdolerius 
ir 28 popierinius dolerius. 

Po to greit Marąuette po
licijos nuovadoje suskambė
jo telefonas ir atsiliepė Mrs. 
V. 01szowska, 2110 W. 18 
PI., pranešdama, kad iš jos 
buto pavogti metaliniai pi
nigai — viso $260.2^. 

"Detektyvai sulaikė vagis 
ir pas juos radome visus pi
nigus", atsakė jai būdįs prie 
telefono seržantas*. 

"Kaip jūs galėjote žinoti, 
kad tiek pinigų buvo?" 

"Išvyniojom v o l e l i u s 
(rolls) ir suskaitėm", atsa
kė jai seržantas. 

"Fui!" piktoku balsu pra
tarė 01szowska. "dabar vėl 
turėsiu dvi dienas pašvęsti 
tiems pinigams į volelius su
vynioti". 

385 Savaitgalio Aukos 
Nacionalinė Saugumo Ta

ryba spėja, kad praėjusio sa 
j vaitgalio, kuris baigės lie
pos 4-tos naktį, susisiekimo 
nelaimėse visose Jungtinėse 
Valstybėse žus 385 žmonės. 
Iki praėjusio pirmadienio 
jau žuvo 188 asmenys. Iš to 
skaičiaus 32 nuskendo įvai
riuose paplūdimiuose, o kiti 
žuvo automobiliu nelaimėse. 

Chicagos apylinkėj sun
kiausia nelaimė buvo ant 66 
kelio, susidūrus dviem auto
mobiliams. Vienas automo
bilis buvo iš Floridos ir juo 
važiavusi viena moteris už
mušta. Kiti septyni sužeisti. 

Sąžine Nedavė Ramybes 
Miesto iždininkas prane

ša, kad anonymas (nepasira 
šęs) atsiuntė čekį $60 ir ne
pažymėjo už ką. Laiške tik 
tiek parašyta: "Atsilyginu 
miestui, kad sąžinė būtų ra
mi", i , 

Miner — Vyriausias 
Teisėjas 

Apygardos teisėjas Julius 
H. Miner paskirtas vyriau
siu teisėju kriminaliniam 
teisme vieton sergančio tei
sėjo Thomas J. Lynch. Tei
sėjas Miner tose pareigose 
bus iki rugsėjo 1 d. 

Bomba I Sandelį 
Į Cannonball Bonded Spe-

cial Delivery Service sandė
lį buvo mesta bomba, kurios 
sprogimas apardė tiktai sto
vėjusį sunkvežimį. Keršto 
priežasties kompanija neži
nanti, 


