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PRIEŠO REPLIŲ SMAIGALIAI STUMIASI PIRMYN 
Deda Pirma Žingsnį 

Formozos Link 
TAIPEI, liepos 23. — Ki

nijos komunistai pradėjo 
apšaudyti iš patrankų prie 
Amoy uosto esančią Que-
moy salą, kur yra Chiang 
kai-sheko laivyno ir avia
cijos baze1, blokuojanti 
Amoy uostą> Cia esą su
traukta ir virš 1,300 įvai
raus tipo laivų, kurie grei
čiausiai skirti kariuomenei 
į tą salą kelti. 

Nacionalistai pranešė a-
pie įvykį gen. MacArthur ir 
Washingtonui, nes Korėjos 
karui prasidėjus Amerika 
paprašė Chiang kai-sheką 
sulaikyti visus karo veiks
mus prieš Kinijos žemyną, 
o Formozai saugoti pasiun
tė savo laivyną. Ar U.S. įsi
kiš Quemoy salai apginti, 
žinių nėra. 

IŠSIKALUSIEJI KORĖJON DALINIAI ŽENGIA PIRMYN Vakar Vėl Atsiėmė Yongdok Miestą 
U.S. Ofensyvos Laukiama Už Savaičių 

TOKIO, liepos 23. — Yongdok iškeltos U. S. I-sios di
vizijos atskiros dalys atvyko į Taejon frontą nukamuo
tos 24-sios divizijos sustiprinti ir atidarė artilerijos ugnj 
) komunistų jėgas, besigrupuojanrias naujam puolimai. 

Atvykusi į frontą I-ji di
vizija tuojau gavo ugnies žą Yechon apylinkėse. To 
•krikštą", nes po trumpos P«nkto nevąldant. Yechon 
pertraukos komunistai vėl ™ z m t f k t l P T ? ą 

Quemoy yra 100 m y l i ų ; pirmosios kavalerijos divizijos daliniai eina pirmyn po išsikėlimo netoli Pohang, pietinėje Korėjoje. Nors komunistų daliniai buvo 
nuo Formozos į v a k a r u s . visai netoli išsikėlimo vietos, tačiau išsikeliant nebuvo iššautas nevienas šūvis. Ir toliau žengiant nesutikta pasipriešinimo. (Acme) 

pradėjo ruoštis naujam puo 
limui atidarydami į U. S. 
priešakinius postus artile

rijos ugnį. Artilerijos ugnis 
ir pėstininkų bei pavienių 
tankų susirėmimai tęsėsi 
14 valandų ir komunistams 
laimėjimo neatnešė — U.S. 
gynybos linija į ryius ir 
į pietus nuo Taejon nebuvo 
įlaužta. 

Komunistų Reples Spaudžia 

, lieka patogaus kelio. 
Daugiau Lėktuvų, Stipresni 

Tankai 

Taejon ruože U. S. kariai 
stiprinasi rytuose nuo Tae
jon kalnų papėdėse. Svar
biausias tikslas — sutruk
dyti prielui prasimušti pro 
kalnų vartus, per kuriuos 
eina geležinkelis ir plentas 
iš Taejon į Pusan. 

Taifūnas ir didelis de
besuotumas vėl trukdė avi-

Prancūzų Nuotaikos Liepos Mėnesyje • j g f į į f į i 
VYT. ARŪNAS 

"DRAUGO" Korespondentas Paryžiuje 

Kada tik padėtis pradeda labiau komplikuotis, dažnai 
didžiųjų sostinių kanceliarijose girdima sakant: ''Būtų 
dabar Prancūzijai valanda pasirodyti?" 

Nes Prancūzija, nors ka 
riškai yra silpna, bet su sa
vo idėjomis ji dar turi su
kūrusi apie save mitą. jog ji 
dar gali ištempti vežimą iš A f r i k d ^ ^ 0 . 
balos savo diplomatiškom '̂ 
pastangom. Tačiau, užmirš- I §• Ameriką? Jvažiavi-
tama, kad šiandieninė Pran- ™as nelengvas; be to, per 
cūzija jau nebe ta. kurį bu- būsimąjį karą Amerika ga 

PARIS, liepos 23. —Pran-
cūzų laikraštis "L'Aurore" 
skelbia, kad virš 80 komu
nistų partijos atstovų par
lamente tvarko savo ir sa
vo šeimų dokumentus, (pa
prašė pasų), kas rodytų, 
kad jie rengiasi apleisti 
kraštą. Paklausti apie savo 

4'vaišingai" priėmė bėglius 
Tūkstančiai jaunų vyrų, ku
rie bėgo nuo vokiečių ir per | ž y g i o ' t i k s l ą žinoma, nusi 
Ispaniją norėjo patekt į šypsojo ir nieko nepaaiški

no. Laikraštis mano, kad 
tai blogas ženklas — pelės 
rengiasi apleisti laivą pir
ma, negu jos bus pačiuptos 

vo anksčiau/ Diplomatija i ^ s būti greičiau už Pran- už savo praeities darbelius. 
gali veikti aktyviai tik ta- cūziją bombarduojama. Dau 

aukšto ir, pralėkdamas pro 
tretįjį aukštą, sušuko: 

da, kada tautoje būna pasi- i gausiai ruošiasi keltis į Pie 
ryžimas ir muša energiškas ;tų Ameriką, nes per būsi-
pulsas. šiandieninėje Pran- mą.jį karą ji dar nebūsianti — Šiuo momentu dar vis-
cūzijoje to nejaučiama. a n t kelio tarp dviejų didžių- kas vyksta gerai! 
Prancūzai dabar atrodo JU- Tokiu būdu prancūzui ko- Kiekvienas jau imasi sa 
apatiškai nusistatę. mersantai jau dabar sten- vo asmens saugumo priemo-

hsitratiks Norvegijos 
Karalius Haakon 

OSLO, liejx 
23. Norvegi
jos karalius 
Haakon pra
nešė savo vy-

r i a u sybei, 
kad žada at 
sistatydinti 

1952 m. rug 
piūčio 3 d. 
savo 80 me
tų a m žiaus 

sukaktuvių 
proga. Savo vietą užleis 
vieninteliam sūnui princui 

Politbiūro Šnipas 
Komunistų replės per vi 

są pusiasalį spaudžia Pu- I acijos veiklą, bet B-29 bom-
san uosto link dviem pag- bardavo svarbiuosius taiki-
rindinėm kryptim: Taejon-

Y a k a r a m S Klaidint i? Hongdang ir Hamchang-
WASHINGTON, liepo* j ̂ f * Abiejose kryptyse 

23 — Buv U S l a i v y n o ' p r i e s a s y r a sulaikytas ir priešlėktuvinė ugnis. Prie-
žvalgybos viršininko pava- j 1 a u k e l m t a d i e n a n i e k u r č i a | š o lėktuvų skaičius per pas-
duotojas karo metu adm. * ? ™ ^ nepasistūmėjo. Vidu k u t i n e p a r ą ^ į p ^ ž y m i a i 
E. M. Zacharias sakosi t u - ! r m i a m e ruože net buvo at-1 padidejo. bet ir U. S. vado-

atsiemus yybė padidino savo aviaci
jos pajėgas, nes jau atvyko 

nhi8 radarų pagalba. 
Kimpo aerodrome (prie 

Seulo) jau buvo sutikta 

1 stumtas ateal 
Yechon miestą. 

Prince Olt* 

rįs žinių, kad Maskvos po-
litbiūras 1949 m. vasario 
28 d. naktį nutaręs karą su Į Replhj SmaigHai Ilgėja į_ kovos zoną lėktuvnešis su 
Amerika pradėti kada nors 
tarp 1952 m. vasaros ir 19-
56 m. žiemos. 

Savo nutarimą Politbiū-
ras padaręs pagal kariškų 
ekspertų, ekonomistų, poli
tinių stebėtojų, diplomatų ir 

mersantai jau dabar sten
giasi atidaryti savo firmų |nių ir galvoja kur pasit-

Visi Kalba Apie Bėgimą I skyrius Buenos - Aires ar | raukti. Kai kurie išgalvojo 
Pradžioje buvo manyta, j kituose Amerikos miestuo- neva tai studijų reikalais L(HM)0ld>95 5lltiktdS 
d Korėjos karas, kuris **> Perkeldami kapitalą. keliones į užsienį rugsėjo J JV Tr:— Gana Nedraugiškai 

Olav, kuris dabar yra 47 šnipų patiektus duomenis. l l u mazgo Imsil, bet ir cia 
metų. * žinią vakarams atnešęs J a u P r a d e . t a s organizuoti 

Atsistatydinimo priežastis • - * • — " " ^ i ™ - l > J a i Pasipriešinimas. Nuo Im 
— negalėjimas tinkamai ei
ti pareigų dėl senyvo am
žiaus. Pareigų perdavimas 
gali įvykti ir anksčiau, jei 
sveikatos stovis to reika
laus. 

Žinią vakarams a tnešęs 
tame posėdy dalyvavęs pulk., 
Kralov kuris esą s per Ber-!*11 J * k o l o n a P ^ u m e j o 
lyną pabėgęs į ^ a r u s . | iki Chongup, j pietvakarius 

Pulk. Kralov dalyvavęs 

F-51 Mustangais. J frontą 
Priešo replių smaigliai ry- s i u n č i a m a i r daugiau bei 

tiniame ir vakariniame kran , stįpresnių tankų, 
te visgi stumiasi pirmyn. 
Vakariniame krante priešo Kada Puolimas? 
kolona po Chunju užėmi- j K r a ž t o M d 

mo p a s t ū m ė j o .k. kito ke- t a m e n t £ ) k a , g E o j a , W a a h i n . 
gtone prasitarė, kad dabar 
yra jėgų telkimas Korėjo-

kad 
interpretuojamas kaip tre- Vienas mano pažįstamas 
čiojo pasaulinio karo už- Prancūzas, su kuriuo teko 
dangos pakėlimas, sukrės i n d r a i kariuomenėje tar-
prancūzus kaip koks elek
trinis smūgis, atstatys jų 
galvoje * 'pabirusius šriube-
lius" ir privers realiau į da
lukus pažiūrėti. Bet nieko 
panašaus. 

1950 metų liepos mėnuo 
visai nepanašus į 1939 metų 
liepos mėnesį. 

Man jau tada teko būti 
Prancūzijoje, tad lengvai 
galiu palyginti su šiandieni
ne gyventojų nuotaika. Ta
da pas visus, išskyrus gal 
būt germanofilus, nuotaika 
buvo pakilusi, visas kraštas 
bet kokia kaina reikalavo 
ginti laisvę ir tėvynę. 

Šiandien gi, penkioms sa
vaitėms po Korėjos karo 
įsiliepsnojimo praėjus, vi
sur jaučiama didelė melan
cholija. 

Ir dažnas prancūzas jau 
turi išsiėmęs • užsienio pasą 
ir daro žygius gauti vizą į 
Ispaniją... 

Pietų Amerika Bus 
Ramiausia Vieta 

Kur bėgti? "r*'~-•"•-1* 
Ispanija per arti. Be to, 

nauti, turėjo gan didelį biz
nį, dabar likvidavo ir išvy
ko į Argentiną. 

Pesimizmas Vi s Labiau 
Įsigali 

Šitoks pesimizmas, kurs 
iau prilygsta defetizmui, 
smarkiai jaučiamas Prancū
zijoje. Dažnai galima išgir
sti: 

— Ką mes galime šį kar-
"ą padaryti apsiginimui?... 
Nieko! Tegalime tik priimti 
cai, kas mus laukia... Pasi
priešinimas tik sukels di
desnį persekiojimą ir pablo
gins gyvenimą. 

Jie galvoja lygiai taip, 
kaip čekoslovakai, kurie 
manė, kad galima bus su 
komunistais sugyventi. Bet 
šiandien ir čekai jau mato, 
kad per vėlu ir nebegalį iš
sigelbėti nuo kilpos. 

Yra ir tokių, kurie nieko 
nenori girdėti. 

— Kas gali žinoti, kas 
ivyks. Mes vykstame atos
togų' į pajūrį ir nieko ne
norime girdėti. Dalykai pa
tys savaime susitvarkys... 

Pagaliau, labiau ciniški 

mėnesiui... 
Vienas Paryžiaus bankas 

šią savaitę į savo skyriui 
Maroke pervedė 3 milijar
dus... Ar tai ne ženklas, kad 
laivas pradeda skęsti? 
Nuo Prancūzijos Rezistenci
jos Daug Kas Priklausys 

BRIUSSELS, liepos 23.— 
Belgijos karalius Leopoldas 
grįžo namo krašto valdyti, 
bet, nežiūrint jo kvietimo 
per radiją pasakytoje kal
boje, visiems laikytis vieny
bėje, buvo sutiktas nedrau-

Vienas anglo-saksų aukš-1 f i škomis demonstracijomis, 
tas diplomatas per vieną i k u n a s suorganizavo sočia 
pasikalbėjimą išsitarė, jog 

daug prancūzų,, prisimena, primena "merimee žmogų", daug nemalonių dalykų Įfc *kto pripažįstant Havajams 

prancūzų rezistencijos mo
ralė turėsianti parodyti ku
ris iš dviejų laimės pirmą
jį mūšį. Anot jo, Europa ne
bus operacijos lauku ir visa 
drama kilsianti greičiausiai 
prie Persijoj? ar Turkijos 
sienų, kur sovietai norės įsi
veržti į naftos plotus. Euro
poje Maskva stengsis labiau 
išvystyti propagandą. 

Jei prancūzai nereaguos, 
kaip ir čekai, tai per kelias 
savaites jie praras savo 
dvasią... Ir šis pralaimėji
mas prailgins kovą tarp 
dviejų blokų ir ilgiems me
tams. 

Anot to diplomato žodžių, 
dabar kaip tik išmušė Pran
cūzijai valanda parodyti sa
vo gyvastingumą, nes jei 
Prancūzija priešinsis, vis
kas galės būti išgelbėta ir 

listų partija. 
Demonstracijų metu iš

daužyti krikšč. demokratų 
partijos dienraščio langai 
Brussels, o Charleroi ang
lių kasyklų rajone išsprog
dinta bombų. 

Karalius sukvietė posė
džiui karūnos tarybą, bet 
socialistų partijos nariai iš 
ankšto atsistatydino, kad 
nereiktų dalyvauti posėdy. 

posėdy kaip maršalo Voro-
šilovo štabo narys. 

Mums atrodo, kad jei 

Rytiniame krašte priešas 
vėl atsiėmė Yongdok mies
tą, iš kurio po laivyno pa 

toks pulk. Kralov ir atbėgo buklų atakos buvo atstum-
į vakarus su tokia "paslap- t as atgal į šiaurę. Yongdok 
timi", tai jis atbėgo ne tam, j y r a 26 oro mylių nuotoly 
kad palengvintų savo sąži- n u o Pohang, kur buvo iškel-
nę išduodamas kam nors t a iš jūros I-ji U. S. divizi-
tą paslaptį, bet yra ats iųs-! j a i r k u r stiprinamas U. S. 
tas tyčia, kad pamėgintų su j prietiltis būsimoms puoli-
ta "paslaptimi" suklaidin-: m o operacijoms. Yongdok 
ti vakarų valstybių genera-j y r a svarbus strateginis 
linius štabus ir vyriausybes. 
Nesinorėtų tikėti, kad buv. 
aukštas žvalgybos pareigū
nas lengvapėdiškai pulk. 
Kralov ''paslaptimi" pati
kėtų. 

je ir stengimasis išlaikyti 
tiek teritorijos, kad laikui 
atėjus, būtų galima pradėti 
priešo puolimą. Tam žygiui 
rengiamasi dar šį rudenį, 
bet nenumatyti įvykiai gali 
atidėti amerikiečių ofensy-
vą iki pavasario. 

KALENDORIUS 
Liepos 24 d\: šv. Kristina. 

Senovės: Seigis ir Irta. 
ORAS 

Dalinai debesuota, gali
mas trumpo pobūdžio lietus. 

punktas, kontroliuojąs ke- , Saulė teka 5:36, leidžiasi 
lią į centralinį fronto ruo- 8:18. 

Priešo Povandeniniai 
Urvai Prie Kanados 

OTTAWA, liepos 23. — 

NAUJAUSIU ŽINIŲ SANTRAUKA 
—Vakar Sovietų Rusija švente karo laivyno dieną ir 

ta proga pareiškė, kad sovietų laivų statyklos stato grei
tesnius ir geresnius laivus už tuos, kuriuos mano tur| 
-karo kurstytojai*\ 

—Kalėjime mirė buv. Japonijos užsienių reikalų minis
tras Togo, vienas iš Japonijos vadų, suplanavusių karą 

Prieš kelias dienas prie , Ameriką, Jis buvo nuteistas 20 metų kalėti kaip 
Kanados rytinių krantų,! £ . M . J 3 L 
Newfoundland vandenyse, k a r o ™ s i k a J t e , i s -
pastebėti povandeniniai lai-1 —Italijos kompartijos vadas Toghatti ir prancūzų Duc-
vai. Kadangi ten tuo metu ,os» kurie dalyvauja Berlyne vokiečių kompartijos suva-
nebuvo nė Amerikos nė žiavime, kreipėsi iš čia į italus ir prancūzus su pareišid-

Filipinai padidino savo'! Anglijos povandeninių lai- m a i s > k&d *•*• a t v e * * J i e **&**** kovoti sovietų pusėje. 

kaip per aną learą ispanai kuris krisdamas iš penktojo 'vengta. :J 

kariuomenę 5,000 vyrų, 
juos paimdami iš policijos 
kadrų. 

• Rumunijos kompartija 
išmetė! iš savo eilių 192,000 
nariui — praneša oficiali ži
nių agentūra. 

• Havajų atstovai pasi
rašė naują konstituciją, be
laukdami U. S. kongreso 

federacijos nario teises. 

vų, tai neabejojama, kad jie 
buvo Sovietų. 

Jau daug kartų sovietų 
povandeniniai laivai buvo 
pastebėti Pacifike prie Ame 
rikos krantų, bet jų pasiro
dymas Atlanto pakraščiuo
se dabar pastebėtas pirmą 
kartą. 

• Egiptas pradėjo telkti 
maisto atsargasi sąryšy su 
besitempiančia tarptautine 
padėtimi. 

—Mirė Mackenzie King, buv. ilgametis Kanados minis-
teris pirmininkas. Jis valdė savo kraštą. 7,829 dienas ir 
pasitraukė iš pareigų savo valia, užleisdamas vietą jau
nesniam savo partijos politikui L. St. Laurent. 

—Vyriausybe yra labai susirūpinusi prekių kainų ki
limu ir isterišku žmonių metimasi f krautuves supirldne-
jant atsargas. Jei tas reiškinys greit nepranyks, prezi
dentas prašys kongreso įgaliojimų kainų kontrolei {vesti. 

—Šiandien vyriausybes iniciatyva įvyksta laivų bend
rovių savininke ir jūrininkų unijų vadų n&sitarimas su 
tautiniu saugumu surištiems klausimams aptarti. 

—Korėjoje kovojančios 24-sios divizijos vadas įtm. 
Dean dar neatsirado ir oficialiai paskelbtas dingęs. Yra 
tikra, kad jis Taejon buvo suleistas. 

\ 
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TĖVU MARIJONŲ STATYBOS VAJAUS REIKALU 
KUN. VINCAS ANDRILŠKA, M.I.C. 

Pirmadienis, liepos 24, 1950 

PARALYŽIAUS AUKA 

"Labor D a y " — rugsėjo kėkite, kad didelį darbą at-
4 d. įvyksta didysis metinis iikturie ir didelį žingsnį pir-
DRAUGO piknikas Vytauto myn pažengtume, 
parke. Tai yra tradicinė die- T a d Aelbiu š a k j «DRAU-
na, kuomet kiekvienas lietu- c ^ , ^ a i t y to j ama : "VIENĄ 
vi 3 iš visos Chicagos atsi- K N Y < r E L Ę IŠPLATINTI I-
lanko į Vytauto parką pasi- K I - T ^ B O R D A Y ' PIKNI-
matyti su savo senais pa- J ^ Q " 
žįstamais, praleisti dieną ^ į k o š e š i o g s a v a i t c S i k i 

lietuviškoj nuotaikoj, pikniko. Laiko mažai. Visi, 
Šiais metais per sį įsva- k u H e g a v Q T § y u Marijonų 

žiavimą laimėjimui skiria- s t a t y b o g F o n d o v a j a u g k n y . 
mas 1950 metų Deluxe Hud- ge]^ p r a š o m e k i e k g a l i m a 
son Pacemaker automobilis. d a u g i a u i š p i a t in t i ir kiek 
Už 50 centų kiekvienam ga- g a l i m a a n k s č i a u j a d m i n i g . 
Ii tekti šis automobilis. Uz t r a c i j ą ^ ^ N o r i n t i e j i 
tuos pačius 50 centų kiek- d a u ? i a u š i r d i e g š i a m d a r b u i 
vienam gali tekti GE tele- p a r o d y t i g a l § t ų atsilankę į 
vizijos aparatas, per Tėvų administraciją a r paskam-
Marijonų Statybos Fondo feinę V I r g i n i a 7^6M0 g a u t i 
karnivalą, kuris įvyks prie d a u g i a u š i u v a j a u g k n y g e . 
63 S t ir Kilbourne Ave. o hų T a d t e l k i m e j § g a g š i a m 
lapkričio 18 d. ASHLAND k i l n i a m l i e tuviškam darbui 
BOULEVARD AUDITORI- . f g u g l a u d ę ^ ^ d i r b k i . 

tvgznininuoja Pritaiko 
Vkia Akinius 

OR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 Se. Ashland Avenue 

VAL,: Pirmad., Antrad. Kevim.d.. 
l'enktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v. 
Trečiad. uždaryta, Sefttad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 v»l. va*. 
< Anai 0-0523. Platt Bldg. 

| TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

• M j \ TINKITE "DRAUGĄ" 

JOJE tu re s progos gauti 
$20,000 vertės " r a n d i type" 
namą arba $10.000 pinigais. 
Visos informacijos šiuo rei
kalu buvo k i e k v i e n a m 

me vardan Bažnyčios ir Tė
vynes Lietuvos. 

Sukta Moteris 
New Haven, Conn., vienas pi-DRAUGO skaitytojui pnsių- . . . J* 

L. ., , . lietis i.ukrito nuo dviračio. Pastos. Šiuo reikalu noriu mm 
tfmis pasidalinti su DRAU
GO skaitytojais. 

Visi girdėjo, kad per Tė
vų Marijonų Bendradarbių 
seimą, kuris įvyko kovo 5 
d. Aušros Vartų parapijos 

mačiusi tai moteris 
pinigine ir nuvažiavo 
čiu. 

pagrobi jo 
jo dvira-

(Mrs.) Sydnėy Culyer, 30,- guli ligoninėje Richmond, Va. Mano
ma, kad ji serga paralyžium. Įdomu, kad ji yra National Foun
dation of Infantile Parai ysis (draugijos kovai prieš paralyžių) 

pirmininko Basil O'Connor duktė. (Acme) 

KALBĖS INŽ. J. MAClOKAS 

BAIKITE SAVO 
KANČIAS 

DEIMANTU. 
LAIKRODŽIU. 
BRANGENYBn 

8IDABRINIŲ 
INDU. 

SIENINIU 
LALK.ROLŽIŲ. 

RADIO IR 
TELEVIZIJOS 

APARATŲ. 
IR KT. PREKIŲ 

Šimtamečio Romanas 
Devyniasdešimt šešerių metų 

seniui, gyvenančiam Long Beach, 

nuost- ir jisai vinie (»4 metu na.š-
le. Jų romanas prasidėjo, kai se
nis iškrito iš autobuso i>ri<.>Sais 

VISI KELIAI VEDA Į PUTNAM, C0NKECTICUT l 

salėje, buvo paskelbtas Te'- ,-.,;,,- nusįbodo val-vti restora-
vų Marijonų Statybos Fon
do vajus. Buvo kreiptasi į 
mūsų laikraščių skaitytojus, 
prašant kiekvieną prisidėti j o s nam;J 

prie vajaus, paimti gautas 
vajaus knygeles ir paplatin-
ti jas tarp kitataučių. Tai 
darėme pilnai suprasdami, 
kad be gerų rėmėjų, bendra
darbių ir "Draugo" skaity
tojų šis vajus nepasiseks. Į 
juos turime vieną didelj pra
šymą. Prašome štai kokios 
malones. 

Kiekvienas diena iš dienos 
susitinka daug kaimynų, pa
žįstamų, draugų dirbtuvėje 
ir šiaip gerų žmonių. Kodėl 
nepasinaudoti gera proga ir 
jiems vajaus knygelę nepa
siūlyti arba bent vieną bi
lietėli, su kuriuo galės gau
ti minėtas dovanas? Dar
bas, tiesa, yra įkyrus, bet 
kilnus, ir didelius darbus 
šiaip galėtume nuveikti. Jei 
kiekvienas *'Draugo" skai
tytojas šiais metais iki 
"Draugo' ' pikniko išplatin
tų vieną vajaus knygelę, ti-

Pennsylvanijos 36-tosios i ir tiltų atstatymo laisvoje 
Lietuvių Dienos valdyba pra į Lietuvoje, 
neša, kad inžinierius Juozas Deja, 1940 m. baisi nelai-
Mačiokas, Pottsville, Pa., mė ištiko j j ir visus lietu-
kalbes didžiulėj Lakewood vius, kai bolševikai įsiveržė 
Park salėje rugpiūčio 15 d. Lietuvon. Liepos 12 d. jisai 

buvo suimtas ir iš t isu s me
tus išbuvo kalėjime. NKVD 
kankino jį visokiais būdais, 
bet laikui bėgant jis pas-

Inž. Juozas Mačioka8 yra 
gimęs Lietuvoje 1904 met. 
sausio 24 d. 1927 meta i s ji
sai baigė inžinierijos moks
lus Kaune kaipo statybos 
inžinierius. Dirbo prie kelių 

K V I E Č I A M E 
I 

UETUVIĮI SUSIARTINIMO M N I R l K N I R į 

L I E P O S 3 0 D. 
S e k m a d i e n į 

N. P. Seserų Vienuolyno Sodyboje, Putnam, Gonn. 

pruko iš raudonųjų nagų ir, 
apleisdamas bolševikų " ro
jų", pasi traukė j Vokietiją. 
Ten jis išbuvo iki 1949 m. 
birželio 14 d. 

Būdamas Vokietijoje, j is 
dirbo lietuviškose organiza
cijose. Bavarijoje j is ėjo 
Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus pirmininko pareigas ir 
dalyvavo visuomeniniame 
veikime. Jisai taip pa t da
lyvavo Lietuvos nepriklau
somybės kovose. 

urthritis, reumatizmo skausmini, 
raumenų {tampa, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos i kartą. Sudėtis 
grynu žolių, duagelis Ju yra re
tos ir brangios. 

Z-G ŽOLIV ARBATA No. 2 — 
($1.25) — lekmingai varto jama 
nuo reumatizmo, arthriUs bei 
lumbago daugelio dėkingu žmo
nių. 

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia g r e i t u s rezulta
tus skilvio ligose. Puikiai liuo-
suoja vidurius, juos sunormuoja. 

8TAN1S Analgesls SALVE— 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

NAUJAS—KAIP STEBUKLAS 
Stante — "3 in 1'' kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina "sekundė
mis" pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas. 

Kai nuo skaudančių kojų jau
čiatės senas- tai s tanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokU. !t 

Didelis, puses svaro jcabalas, 
tiktai už 75c. siunta apmokėta. 
Speciali pasiūla, 3 gabalai už $2.00 
Ateikite arba atsiųskite * money 
order". Gaunama geresnlose ap-
tiekose Ir Wieboidt krautuvėse. 

Z. G. STANIS 
C0MPANY 

2822 ARCHER AVE. 
CHICAGO 8, ILL. 

Dcpt. D. 
4 

A. Kaas 
(Kazakauskaa) 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 

Duodama 1 metu 
Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Stseet) 
TeL LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuvė Brigbton Parke 

IsUigta J 916 metais 

Užsisakykite Draugą' 

Tel. Ofiso HE.4-2123, rez. C0.4-83S4 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6255 South VVestern Avenue 
Vai. Kasdien 2-4 p. p. Ir 6-8 vak. 
Šeštadieniais 2-4 p. p. Trečiadieniais 

ir sekmadieniais uždaryta 

P A D Ė K A 
Skausmo ir liūdesio, tra

giškai žuvusio Vyro ir Tėvo, 
valandoj, mums teikusiems 
maistą p. p. Bačiūnams, pa 
stoge Sabaliūnams, daug pa 
dėjusiems laidotuvių dienoj 
Virkečiams, gyv. Sodus, Mi-
chigan, ir visiems kitiems 
prisidėjusiems prie laidotu
vių ir mus užjautus nelai
mėje, reiškiame nuoširdžią 
padėką. 

— Sofija ir V. Romualdas 
D r u s k i a i 

Užsisakykite 'Draugę7 

SKAITYKITE "DRAUGE ' M 

^ 

BUS: 
F A T I M O S MARIJOS ŠVENTOVES PAŠVENTINIMAS 

M K K ( , \ I , H STOVYKLOS IŽIIAIOIMO PROORAMA 
BAZARAK, U KCIONAs IR K i l o t i IVALRIOS 
PIKNIKO PRAMOGOS. 

P R O G R E S S 
UETUVUJ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PfcttAI, S A l i D r i T V A I , TELE
VIZIJOS APARATAI. SKALBIA
MOS MAA1NOS, RAIDAI. MAT-
RAČAI, KILIMAI, IX>VOS IR 

VAIKI BALDAI. 
Didžiausia* Pasirinkimas 

MAGIAUSIOS KAINOS 
Lengt iaii.ni Išmokėjimai. 

Baldai Padaromi 
Pagal l,£*akym* 

P R O G R E S S 
hirniuire (»ni|iaii\ 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel . V l r t o r y 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO. I L L 

Leidžiame lietuviškas radio pro
gramas antradieniais 7:30 valandą. 

vakare iš stoties WGES, 
5000 watts — 1390 kil. 

PRASIDĖS: 
Visos iškilmės 11:00 vai. PAMALDOMIS. 

DALYVAUS: 
HARTFORDO V V N K U ' A S J. E. H E N R Y O B R I E N , D. D. 
k l I.KTVs I J t r r i M I PRELAT\1 IR D A l G KIJ>TGV, 
M b T I M V I U E T I V I A I lft ARTI I R TOLI, 

IR NAUJAI Ifi TRLMT1LS ATVYKLS1LJL 

PAMATYSIT. 
Daug savo pažįstamii, išgirsite dainų ir muzikos, laimėsite ( 
do\anų, praleisite maloniai laiką, o kartu paremsite 

MARIJOS ŠVENTOVĖS — SESELIŲ 
K O P L Y Č I O S 

STATYB4 
ir 

LIETUVIŠKA N. F . SESERŲ KONGREGACIJĄ 

Laukiame Visų!! . • • .RENGĖJAI. 

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA 
GERUS DIVIDENDUS! 

: ^ 

% Kiekvienas, kuri* ka* savaitę arba kas mėnesį taupo nors truputį, 
— taupo planingai. 

• laupyti reik įprasti. Taupyk nors mažai, bet regtdiariai. 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojų! Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 
• Kiekvieno taupytojo sąskaita yra apdrausta Iki 

85,000 per Federal Savings and Loan Insurance 
Conp. nuo 1935 m. 

PRADEKITE TAUPYTI ŠIANDIEN! 
INSURED MUTUAL FEDERAL SAVINOS 

aid Loan Association 
Cliartered and 8nperv1aed by tne U. 8. Governmeot 

2202 West Cermak Roarf Chicago 8, Illinois 
JOHN J. KAZANAUSKAS, Pres TEL,—Vlrgima 7-7747 

^ 

VALANDOS: Pirm., Antr.. Penkt.—9 vai. ryto iki 5 vak. Treč — 9 
vai. ryto iki 12 vai. vidurdienio. Ketvirtadienį — 9 vai. ryto iki 8 v. 

vakaro, šeštadienį — 9 vai. ryto iki 1 valandos po pietų. 

SS 

SS 

Jr 
Klausykite ką sako 

mAPCUTl/ 
VIENINTfcLfl L I E T U V n y | | 

RADIO PROGRAMA 
{steigė komp. Antanas 

Vanagaiti*. Jo darbą 
tęsia L. Vauagaitienė 

TranslfooJara* KASDIEN 18 m-
• • • 

ė PROGRAMOS SAVAJTTfclE: 
Kiekvieną vakarą . . . . f ? M vai. 
Reltmad leninis . . . . 1 : 9 0 vai. p.9 

KMvIrtadlenlatii 
Bztra Programa • • 1 tkt • • . • . 

Kaadlen p a s a u l i n i IT vlntinAs ftinloa—-IvairOa Jvykl*» Uetuvlikame 
ąyvenime.—Bi*nlo firmų pranešimai.—Uetuvtaka mualka—dainos.— 
Paskaitos. Visais reikalais krelpkitts: 

6755 SO. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL. 
Telefonas — GKovehUl 6-2242 

J* 

STAKDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

Namų Paskolos Už Žemą Nuošimti 
TAUPYK SAUGIAI 

mes per 41 metus vlslams Išmokėjome ant pareikalavimo. 
Turtas virš 25 milijonų dolerių. 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 Ins. Corp. 
JUSTIN MACKIEWICH. President ir Mgr. 

4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 
TELEFONAS VTRGINIA 7-1141 

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

TeL: Ofiso OL.2-3652, re*. YA.7-8283 

DR. STASYS BUDRYS 

DR. MILDA BUDRYS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5946 W. Cermak Rd., Cicero, DL 
VAU 2 - 5 ir < - 8 . SeStad. 2 - 4 p.p. 

Tel.: Ofiso WA.8-30M, Rez .C0 .4 - l lS7 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
G Y D Y T O J A S IR C H m U R G A S 

10748 S o . M i c h i g a n A v e . 
V A L : (išskyrus Šeštad. ir Sekmad.) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v. v. Šeš
tad. priima tik pagal susitarimą. 

ItlBilI 1083S So. VVaba^b Ave. 
Tel.: Ofiso YA.7-5557 Rex.RE.7-4t«e 

DR. FRAU K C. KWINN 
( K V I t e i N S K A i š ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. ik 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus treciad. ir šeštad. vak. 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 Rex. ML3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(.antras aukštas) 

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

Unterg. Tel. KEdzie 3-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave,, Chicago, Ui. 
TeL LAfayette 3-3210 

VAL.: pirm., antrad., ketv.. 12—2:30 
ir 6—9 vak., penkt. ir šešt. 12—2:30 
6 2 3 4 A r c h e r R o a d , A r g o , I l l inois 

TeL summit 1580 
VAL: pirm. antr ir ketv. 1—B v. • . 
trettad., penkt , Ir šeštad. I—f T. • . 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

3147 S. Haisted St., Chicago 
VAL.: Pirmad. Treč ir Sešt. 3—8 p.p. 
TcL: Ofiso PR. 6-3838, rez. VI. 7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

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

DR. VVALTER J. KIRSTUK 
PHISICIAN and SURGEON 

(Lietuvis Gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

V A L : 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais. Trečiad. pagal sutartj. 
TeL: Ofiso YA.7-1166, re*. DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

756 VVest. 35th Street 
(kampas Haisted ir 36-tos gatv.) 

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

Rez. 3247 S. KMERALD AVE. 

TeL: Ofiso HE.4-5849, rer. HE.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. VVestern Ave. 
VAL.: Trečiad. ir Šeštad. pagal su

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

TeL: Ofiso PR.6-6446 Rez. HE..4-3160 

DR. F. C. YVINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd. 
V A L : Nuo 2 iki 4 pop.; < iki 8 vak. 
ir Trečiad. pagal sutartį. 

TeL: Ofiso GR.6-1321 Rez. HE.4-5532 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Ofiso telefonas VIrginia 7-1886 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: ofiso GRovehlll 6-4020 
rezid. HlUtop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242S VVest Marąuette Rd. 

I VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 v»k 
Trečiad. ir Šeštad. pagal sutartj. 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4645 S. Ashland Ave., Chicago 

VAL. Nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš
tad. ir Sekmad. tik pagal sutarti. 

TeL: Ofu-o YA.7-47S7, rez. FK.6-1930 
Jei neatsilieps viršminėti telefonai 

šaukite: MIdwar 3-0001 

TeL: Ofiso CA.6-0257, rez. PR.6-6656 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Haisted Street 
i RezidU 6600 S. Arteslau Ave. 

V A L : 11 v. ryto iki 3 p.p.; 6—9 v. vak. 

TeL: Ofiso VI.7-658S, rez. RE.7-786* 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet 
Rezidencija 3241 W. 66TH PLACE 

M.1.1TBRUZM 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus. 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo Californa 

TeL YArds 7-777S 

DR. I. L MAKAR 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

11750 So. ParneU 
TeL: PUUman 6-8277 

VALANDOS: pagal susitarimą 

DR. VAITUSH, Opt. 

(LIETUVIS) 
Mano 30 metų praktikavimas 

yra jums garantija 
Palengvina akių j tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėjimo, svai
gimo, skaudamą akių karšti, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas, speeialė atyda kreipiama J 
mokyklos va ikus 

KREIVOS AKYS ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely atsit ikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigesnes kaip pirma 

4712 South Ashland Avenue 
YArds 7.1373 

V A L : nuo 10:30 ryto iki 7:10 vak. 
šeštad. Iki 6 v.v. Sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 metą patyrimas 
TeL YArds 7-182* 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso 

Ofisas ir Akinių Dirbtuv« 
3401 So. Haisted Street 

Kampas 34th Street 
V A L : nuo 10 iki 2. nuo « iki 8. Tre
čiad. nuo 10—12. šeštad. 10—4 p.p. 

-r 

Ar Jūsų Inkstai Gerai Dirba? 
Instai prašalina i i organizmo rūgštis Ir nerelkalln 
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
Įteka kūne ir Jūsų kranjuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti Jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta* nugarą skauda, jaučiate nuovacd . | s t r*aq 

• naikiai patine, vartoklt 

Yir.l>IK.\I.lfi.KV *OLIT/ ARBATĄ 8ANTTAS NO. 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. MOsų medikal i ikų toltų 
arbata yra ekspertų sudaryta remiantis i lgų metų pa

tyrimų, Rašykite Ir pinigus prislųsklta, 

8ANITAS HERBS 
1X85 JfUwimkwc Av#s. Ohlc^o tt. 
^ ^ • • - 4 . " . « Lii.LJL.iw»fpnn 
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D R A U G A S 
TJHE LITHAITNIAN DAILY F R I E N D 

S334 8. Oakley A ve., Chieaco 8, III. Trt. Vlrginia 7-6640; 7-6641 

EnteriHl a* Second-Olass Matter March Si, 191* at Ohloago, Illinois 
l'nder th«» Art of March S, 187* 

Kodėl Juos Sulaiko? 

Member of the Cathollc Press Ass'n 
Publiahed datly, exo»»pt Sumlays. 

by the 
Lirhuanlan Catbolic Press 8ooiety. 

Siibarriptlon Rates: 
$7.00 per year outsldV of Ohlrago; 
$8.00 pt-r year in Chlcago St Cleerrv 
$7.00 per year In Canada. 
ForeUrn $10.00 per year. 

Prenumerata: 
Chtcaicoi tr ClceroJ 
Kitur JAV Ir Kanadoje 
U ž s i e n y j e 

Metams *& met. 
$8.00 $4.50 
$7.00 $4.00 

$10.00 $5.50 

3 mėn. 
$2.50 
$2.15 
$2.90 

1 m«n 
$0.H0 
$0.80 
$1.00 

Skelbimg kainos prisiunčiamos gavus prašymą 

Kenčia, Bet Pasilieka 
Jau nuo 1785 metų Katalikų Bažnyčios nusistatymas 

Korėjoj buvo 'pasilikti ir kentėti". Tą patį nusista
tymą patvirtino Apaštalų Sostas ir dabar, kai liepos 
10 d. pasiuntė instrukcijas vyskupui Patrick Byrne, M. 
M., apaštališkajam delegatui Korėjoj, kad visi misio
nieriai turi pasilikti savo vietose. 

Korėjoj yra 160.000 katalikų. Jie yra ainiai tradici
niai garbingų kankinių. Jie per šimtmetį buvo skau
džiai persekiojami ir žudomi. Kol katalikybe pasiekė 
to, kad ji jau buvo bent toleruojama (1882 m.), buvo 
nužudyta trys vyskupai, vienuolika kunigų ir aštuoni 
tūkstančiai tikinčiųjų. (Popiežius Pijus XI 75 iš tų 
kankinių beatifikavo 1925 metais). 

Tikėjimas Korėją pasiekė stebuklingu būdu. 
1777 m. Korėjos karalius, grįždamas iš Pekino (ap

lankius Kinijos imperatorių) parsivežė knygų apie Kris
tų ir Jo bažnyčią. Jos pateko į mokslininkų grupės ran
kas. Kai kurie iš jų, pasitraukę į kalnus, tas knygas 
didžiausiu susidomėjimu skaitė, studijavo. Pasaulietis 
Ni-seung-houn specialiai keliavo į Pekiną, kad daugiau 
sužinoti apie krikščionybe. Jis ten apsikrikštijo ir grį
žęs krikštijo savo draugus. Ir kai pirmasis kunigas 
James Tsiou atkeliavo į Korėją, ten jau buvo virš ke
turių tūkstančių tikinčiųjų. Skaičius augo, nepaisant 
skaudžių persekiojimų. Kai šį kunigą nužudė (1801 m.), 
korėjiečiai ir vėl (per 33 metus) pasiliko be kunigo. 

Šiandien Pietų Korėjoj yra du vsykupai, 144 vieti
niai (korėjiečiai) kunigai ir 75 užsieniečiai misionieriai. 

Šiaurės Korėjon misionieriai nėra įleidžiami, nes ją 
kontroliuoja komunistai. Iš Maskvos yra įsakyta re
ligija visomis galimomis priemonėmis varžyti, perse
kioti. Ten yra laikomas kalėjime vyskupas Francis 
Hong ir dvidešimt kunigų. 

Nėra abejonės, šioj krizėj Korėjos katalikai labai 
skaudžiai nukentės. Jų kankinių gausingas skaičius žy
miai padidės. Jie šiandien yra reikalingi viso krikš
čioniškojo pasaulio maldų ir kitokios pagalbos. 

Ar Tito Anf Tvoros Tebesėdi? 
Ne vieną kartą šioje vietoje buvo rašyta, kad Jugo

slavijos diktatorium Tito visa pilnuma negalima pa
sitikėti. Tiesa, jisai susipyko su Stalinu ir jau per 
kiek laiko nebepalaiko su juo jokių ryšių, tačiau Tito 
tebevaldo Jugoslaviją totaliniais-staliniškais metodais. 

Paskutiniuoju laiku spauda skelbia kontradiktuojan
čias žinias. Vienur skelbiama, kad Tito yra pasiren
gęs taikintis su Kreml'um ir Kominformu, kitur, kad 
jisai užsispyrusiai reikalauja iš Jungtinių Valstybių 
daugiau paramos. Tito nereikalaująs ginklų, bet pini
gų krašto pramonei sustiprinti. 

Prašant iš Amerikos pinigų, įrodinėjama, kad po 
Korėjos gali būti užpulta Jugoslavija. Esą daug tiks
liau gauti sustiprintą paramą dar prieš užpuolimą. 

Šiam teigimui šiek tiek pagrindo yra. Tito rūpinasi 
sustiprinimu apsaugos visų trijų sovietų satelitų pa
sieniais. Jisai esąs įsitikinęs, kad Bulgarija, Rumu
nija ir Vengrija vienu kartu gali užpulti Jugoslaviją. 

Dar viena gana reikšminga žinia yra paskleista. Būk 
tai stalinistai jugoslavai Prahoje, Čekoslovakijos sos
tinėj, sudarę egzilinę vyriausybę, kurios priešakyje 
atsistojęs, kaip premieras, Radonja Golubovic, buvu-
sis ambasadorius Rumunijoj. Kai Tito vienu ar kitu 
būdu būsiąs nuverstas, tada stalinistų režimas per
sikelsiąs į Belgradą, Jugoslavijos sostinę. 

Reikia manyti, kad tiek mūsų vyriausybė, tiek va
karų Europa yra gerai painformuotos apie tikrąjį da
lykų stovį. Su bet kokia parama Titui nederėtų sku
bintis, kol nebus tikresnių garantijų, kad jis pasiliks 
su vakarais ir pertvarkys Jugoslavijos vidaus gyveni
mą demokratiniais pagrindais. 

Prisirengimai 
Jungtinės Valstybes ne juokais rengiasi karui. Pa

žymėtina, kad Kongresas davė pilną galią Prezidentui 
ir vyriausybei imti į kariuomenę tiek vyrų, kiek bus 
reikalinga. Toji galia jau naudojama. Imami naujo
kai, šaukiami prie ginklo kai kurių dalinių rezervistai, 
buvusiojo karo veteranai. Tuo pačiu proporcingumu 
mobilizuojama ir pramonė karo reikalams. 

Aišku, mobilizacija vedama ne vien Korėjos karui. 
Tiek daug jėgų ten nereikalinga. Yra rengiamasi ki
tiems netikėtumams. Ir toks prisirengimas yra geriau
sia saugumo garantija. 

Kinų nacionalistų režimo vadai, dabar sukoncentravę 
savo jėgas Formozos saloj, nepatenkinti Jungtinių Vai 
stybių vyriausybės ir karo vadovybės nusistatymu. Pir
moj eilėj jie pyksta, kad nepriimtas jų pasiūlymas per 
kelti kinų nacionalistų armijos dalinius į Pietų Korėją 
kariauti komunistus, antra — jie užsigavo, kad jiems 
uždrausta šiuo metu atakuoti komunistinę Kiniją. 

Suprantama, kini; nacionalistų militarines jėgos Ko
rėjos mūšiuose būtų labai vertingos, neg jos gerai pa
ruoštos ir geriau, negu kiti, yra susipažinusios su ten 
esamomis sąlygomis. 

Jei jiems neleista stoti atviron kovon prieš Korėjos 
komunistus, tam yra rimtų priežasčių. Nenorima, kad 
komunistinė Kinija ir, pagaliau, Sovietų Rusija įsivel 
tų į karą. Nor s ir žinoma, kad Korėjos komunistų už
nugaryje stovi Kremlius, tačiau tam tikrais diploma
tiniais išrokavimais šitam fakčui "užmerkiamos akys", 
kad oficialiai jo nematyti. 

Pavojus tranui 
Sovietų Rusija naujai užprotestavo prieš Jungtinių 

Valstybių veiksmus Irano žibalo laukuose. Ji baugina 
intervencija pasiremiant 1921 metų sutartimi, kuria 
draudžiama prieš rusiškosios operacijos tame krašte. 

Tai nebus jau pirmas toks Kremliaus protestas Ira-
nui ir dėl to ekspertai nedaug dėmesio į tai tekreipia. 

Tačiau akių vis tik nederėtų užmerkti. 
Tuo metu, kai Jungtinių Valstybių vyriausybės de-

mesis yra sukoncentruotas Korėjos karan, Irano ko
munistai su sovietų agentų pagalba gali nuversti da 
bartinę vyriausybę ir jos vieton pastatyti pro sovietinį 
režimą. Taip įvykus, Kremlius susilauktų naujo sate
lito ir per jį įkeltų koją į labai svarbią strateginę po
ziciją ir prieitų prie turtingų žibalo šaltinių. 

Atsižvelgiant į tas aplinkybes, Jungtines Valstybės 
ir kitos vakarų demokratijos Iraną turi saugoti, kaip 
savo akį. 

* 

Kaip Su p. Trumano Maršrutu? 
Būsimąjį rudenį prieš pat rinkimus Prezidentas bu

vo žadėjęs keliauti po kraštą, kad padėti savo parti
jos kandidatams rinkiminėj kampanijoj. Kilus Kore
jon karui jau ne be patogu bus tuo tikslu išvykti iš 
Vašingtono, nes susilauktų aštrios kritikos. 

Bet, p. Trumanas gali pasimokyti iš velionies prez. 
F. D. Roosevelto ir vykti peržiūrėti arba patikrinti 
darbą tose dirbtuvėse, kuriose yra gaminami karo pa
būklai. Tačiau abejojama, ar p. Trumanas norėtų ši
taip elgtis: prisidengus karo tikslu vesti partinę agi
taciją. 

n Pasaulinio Sukrėtimo Angoje" 
Tokia antrašte "Tėviškės Žiburiai,' davė vedamąjį 

straipsnį, kuriame tarp ko kito rašo: 
"Europos eilė, atrodo, dar ne arti, nes Kremlius žino, 

kad čia kariauti bus sunku. Ne tik 200 laisvųjų, bet 
ir 100 milijonų pavergtųjų bus prieš jį. Per Europą 
bus galima kopti tik sukausčius europiečius. Tad ją už
gulti teks visomis jėgomis ir išsklaidžius priešo jėgas 
bei pakirtus jo išteklius. 

"Kremliaus dispozicijoje yra trečdalis žmonijos — 
800 milijonų iš apie 2.5 bilijono pasaulio gyventojui. 
Tiesa, didžioji jų dalis badmiriauja, suskurdę, beveik 
barbarai, bet jie visi valdomi vienos rankos. Tai didy
sis jų pliusas. Tuo tarpu demokratinis pasaulis suski
lęs, ėdamas savanaudiškų interesų ir turi tik vieną 
vieninteli pliusą — neabejotiną technišką pranašumą. 
Dėka jo neryžtumo ir nedisciplinuotumo, karas bus be-
abejo ilgas. Labai ilgas. Jau dabar daug ka s prana
šauja, kad jis užtruks gal 10 metų. O gal ir užtruks. 
Juk karai vis ilgesni ir ilgesni darosi. Pirmasis pasau
linis karas truko 4 metus, antrasis 6, t. y. 50% ilgiau. 
Sitam pagal tą dėsnį išpultų — 9 metai. Paskutiniųjų 
metų techniški laimėjimai, kurių persvara visdėlto aiš
kiai yra demokratijų pusėje, gal bus. trumpinantis veiks
nys, tačiau dar nėra ginklų, kurie nutildytų užliepsno-
tus kontinentus. Tam reikia ir laiko ir armijų masių. 
Armijų nėra. Laikas žada pasauliui vargą, skurdai ir 
pavergtųjų; sunaikinimą. 

"Taigi stovime didžiųjų sukrėtimų angoje. Stovi pa
saulis, stovime ir mes mažyčiai. Pakeisti mes čia nieko 
negalime, bet turime budėti. Budėti kaip žmonės ir 
kaip lietuviai. Mūsų uždaviniai auga diena iš dienos, 
auga ir atsakomybė. Turime tai perprasti ir įsisąmo
ninti. Bet apie mus jau kitą kartą' \ 

Ottawa mieste, Kanadoj, įvyko mokytojų suvažiavi
mas. Atstovų dalyvavo iš 26 valstybių. Nutarta įsteig'ti 
vieną bendrą mokytojų organizaciją. Komunistai ir 
komunistinių kraštų mokytojai į šią organizaciją ne
būsią priimami. 

KUO REMIASI 
AGRESIJA KORĖJOJ 

P. G. 

įsigalėjus bolševikams Ru
sijoj, būdavo statomas klau
simas: kuo remiasi bolševi
kai Rusijoj? Būdavo atsa
koma šitaip: žydų smegeni
mis, latvių durtuvais ir ru
sų durniais. 

Dabar galima klausti: kuo 
remiasi žaibine agresija Ko
rėjoj? Atsakymas toks: ru
sų smegenimis, rusų tan
kais ir amerikiečių snaudi-
mu. 

* • • 
Kada Agresija Nėra 

Agresija? 

Prisiminkime antrojo pa
saulinio karo metu nesvie
tišką įnirtimą prieš agreso
rius — Vokietijos nacius, I-
talijos fašistus ir Japonijos 
imperialistus. Skaudus teis
mas buvo taikomas nugalė
tiems agresoriams. Vieni jų 
pakarti, kiti tebepūva kalė
jimuose. Tokios bausmės ša
lininkai sakė, kad tuo pada
romas įspėjimas ateities ag
resoriams. Tokiomis baus
mėmis, girdi, apsidraudžia
mą nuo agresijų ateityje. 

Tik lengvatikiai tam te
tikėjo. Kiti iš karto mate, 
jog tik ruda, geltona ir juo
da agresija tesiskaito agre
sija, o raudona agresija ne
siskaito agresija. Raudona 
agresija prieš Suomiją, Len
kiją, Ballijos valstybes, Ven 
griją,, Čekoslovakiją, Balka
nų valstybes nesiskaitė ag
resija, įr apie raudonųjų ag
resorių nubaudimą' nė iš to
lo neužsiminta. A g r e s i j a 
prieš Kiniją taip gi nesiskai
tė agresija. Bet, štai, visai 
netikėtai supratimas apie 
agresiją apsiverčia aukštyn 
kojom, kai užpulta Korėja. 

* * * 

Korėja Ir Mergelė 

Prisiminkime dainelę: Se
ni, seni, duok tabokos. Senis 
negirdėjo. Seni, seni, še mer
gelė. Senis sukrutėjo. 

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba elgiasi kaip tas se
nis. Saugumo Taryba nekru
tėjo, kai raudonieji darė1 per
versmus Lenkijoj, Čekoslo
vakijoj, Vengrijoj, Balka
nuose. Nekrutėjo, kai žydai 
griebėsi ginklo prie? arabus 
ir Egiptą, kad pasigrobtų 
Palestiną. Nekrutėjo, kai 
raudonieji grobė Kiniją. Ir, 
štai, netikėtai smarkiai su
krutėjo, kai raudonieji ėmė 
grobti Korėją. 

* • • 
Kas Toliau? 

Niekas nė iš tolo nepra-
matė raudonųjų agresijos 
prieš pietinę Korėją. Nė mū
siškių špionažo tinklas to 
nebuvo susekęs. Bet tą įvy
kį turint prieš akis, galima 
daryti spėliojimus ir išve
džiojimus apie tolimesnius 
raudonojo voro užsimojimus. 
Štai kas gali ivykti: 

Pagal S "alino planą mū
siškiai ilgam įklimps Toli
muosiuose Rytuose. Tada 
Maskva palieps savo sateli
tams Balkanuose sulikviduo-
ti Titą ir prieis prie pat Ita
lijos. Tada įsakys bolševi
kams vakarų Austrijoj su
kilti, o rytų Austrijos bol
ševikai šiems padės. Ame
rikiečiai bus bekariaują su 
"austrais", ne su rusais. 
Paskiau ta tragikomedija 
bus pakartota vakarų Vo
kietijoj. Panašiai dėsis Ita
lijoj ir Prancūzijoj, gal Per
sijoj, Suomijoj ir Japonijoj. 
Amerika bu« iki ausų įklim
pus, o rusai oficialiai nebus 

(Nukelta i 5 psl.) 

- J. DAUMANTAS 

Partizanai Už Geležines Uždangos 
(Tęsinys) 

Lapinas, gavęs jsakymą kuo greičiau surasti kuopos 
vadą, pradingo, mus palikdamas šeimininko globai. Jautė
mės gana saugiai, nes apylinkė buvo rami. Rusų pasirody
davo čia gana retai. Čia partizanai savo uždavinius dažniau
siai atlikdavo dieną, apsitaisętiviliškai. 

Diena bėgo gana greitai. Mūsų šeimininkas, matyt, su
žinojęs iš Lapino, kad esame rinktines štabo pareigūnai, bu
vo labai vaišingas. Nevengė nei išsipasakoti savo gyvenimo 
praeities ir dabarties vargų. 

Vos sukakęs dvidešimt} metų, jis buvo išklydęs Ameri
kon. Užsidirbęs dolerių, kankinamas savo krašto pasiilgimo, 
grįžo tėviškėn ir nusipirko šešiolika hektarų žemės. Čia 
vedė ir susilaukė apstaus būrio šeimos. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais vertėsi pusėtinai. Dirbo albu su žmona sunkiai, 
bet ir duonos niekad netrūko. Parduodavo javų ir gyvulių. 
Pinigų pakako tiek troboms bei padargams pasitaisyti, tiek 
ir vis augančiai šeimai aprūpinti. 

Ši bolševikinė okupacija visiškai sukrikdžiusi jo ūkį. 
Bolševikų reikalavimai su viršum normos "savanoriškai" 
pristatomais grūdais jam sieke ligi tūkstančio septynių šim
tų kilogramų. Be to, turėjo duoti tūkstanti devynis šimtus 
kilogramų bulvių ir tris šimtus dvidešimt kilogramų mėsos. 
Be šių produktų, dar reikalavo šieno, vilnų, linų, kiaušinių ir 
pieno, šešiasdešimt procentų grūdų turėjo būti duoniniai. 
Už pristatytus žemės ūkio gaminius pirmais okupacijos me
tais jokio atlyginimo jis negavo, kaip ir kiti Lietuvos gy
ventojai. Šiais metais jau pradėję "atlyginti". Tačiau šis 
atlyginimas nieko nevertas. Išmoka tik dėl akių. Už vieną 
centneri (apie 100 svarų) rugių jis gavo. kaip ir visi kiti 
ūkininkai, tik po penkis rublius. Už tai jis teįstengiąs nu
sipirkti tik vienas šukas. 

Už visas normines prievoles jis gavo tik apie keturis 
šimtus rublių. Už tai galėjo pirktis vieną batą (žinoma, juo
dojoj rinkoj, nes kitokios rinkos panašiems daiktams įsi
gyti tuo metu Lietuvoje nebuvo). Gi žemės mokesčiai su 
draudimo, karo paskolų ir kitokiomis duoklėmis per metus 
jam siekė apie penkis tūkstančius rublių, vadinas, prašoko 
vienuolika su viršum kartų už prievoles gaunamas paja
mas, šitaip tvarkant "valstybei" kainų žirkles, mūsų šeimi
ninkas buvo priverstas, kaip ir kiti kaimynai iškišti į juo
dąją rinką savo gyvulius, kad išsimokėtų mokesčius. Lietu
vos laikais jis turėjęs šešias karves, dabar jau tik dvi. Ne 
vienas jo kaimynų jau net nesugeba nei to padaryti ir atsi
sėdo į kalėjimą. Daibar nustatytų prievolių nebuvo perdaug, 
jei lyginti, kiek jis galėjo parsiduoti Nepriklausomos Lietu
vos laikais. Tačiau jo derlius buvo pusiau kritęs, nes stigo 
darbininkų, ūkio mašinų ir trąšų, valstybei išplėšiant iš ūkių 
darbo jėgą, kraunant ant ūkininkų pečių visą eilę pašalinių 
darbų, nekreipiant jokio dėmesio j kiekvieno ūkininko darbą 
pačiame jo ūkyje. Jam per metus reikėjo apie tris mėne
sius išdirbti su arkliais miške. Kažkokiais "valdžios" ap
skaičiavimais, miško darbai jam buvo paskirti ne čia pat 
Prienšilyje, bet buvo jis grūdamas i kitus miškus už dvi
dešimties kilometrų. Už ši priverstini darbą jam nieko ne
mokėjo. 

Apie jok; ūkio našumo pakėlimą jis nei negalvojo. Jo
kių pajamų nebuvo nei trobesiams pasiremontuoti, nei nau
jiems ūkio padargams įsigyti. Tokiomis sąlygomis po kurio 
laiko jam neliksią nieko kito, kaip tik dėtis i kolektyvinius 
ūkius arba atiduoti žemę kolchozui ar valstybiniam ūkiui ir 
tenai skursti kaip baudžiauninkui. 

Šitokia bolševikų politika turėjo savo tikslą, — kuo 
greičiau visiškai nualinti atskirus ūkius, kad jie išpardavi
nėtų juodojoj biržoj gyvulius ir kad kuo skubiau Lietuvą 
sukolchozintų. Ūkininkams, neįstengiantiems išmokėti vals
tybinių mokesčių arba atiduoti nustatytų pyliavų, buvo tai
komos didelės bausmės pinigais net atimant laisvę ir visą 
turtą. 

Mūsų ūkininkai nesuprato, kodėl valdžia nesaugojo su
vežtų pyliavų. Grūdai buvo pilami rudenį ant lauko, pasku
bomis sutvertuose aruoduose. Lyjant toki milžiniški grūdų 
kiekiai tuojau sudygdavo ir suželdavo, ir eidavo niekais. To
kiu pat būdu supūdavo ir sušaldavo bulvių aruodai. Tuo tar
pu pyliavų agentai dar gerokai prieš nustatytus terminus 
priversdavo ūkininkus atiduoti alei paskutinio grūdo. Visi 
pyliavų agentai valsčiuose, beveik be išimties, buvo rusai, 
kurie neretai iššaukdavo ūkininkų vardu kaimyninius vals
čius lenktyniauti grūdų pristatyme. Valsčiuose, apskrityse 
ir visame krašte buvo ruošiamos rungtynės patekti į "gar
bės lentą". Faktiškai šitos rungtynės vyko tik tarp valsčių 
ar apskričių pyliavų agentų, kuris greičiau ir daugiau išlps 
iš ūkininkų turto visko "pertekusiai" didžiajai tėvynei. 

Juokingiausia būdavo, kai laikraščiuose pasirodydavo 
žinia, kad Lietuvos TSR ūkininkai iššaukė soclekeynėms 
kažkokias azijatines tarybines respublikas grūdams prista
tyti arba atiduoti javus viršum normos. Mūsų šeimininkas 
tokių respublikų dar nebuvo nei girdėjęs, ir tik tuštindamas 
savo klėtį keikė Staliną, kam jis pagimdė tokią kvailą res
publiką, kad net su ja "rungtyniauti" tenka. 

Kalbėjomės ligi vėlyvų pietų, kol atsirado kuopos va
das Tabokius. Buvo tai dviejų metrų, plačiapetis vyras. Pa
prastai vietoj pistalieto jis ir dieną nešiojosi po skvernu pa
sikišęs rusišką automatą PPŠ, partizanų vadinamą "ame-
rikanka". 

Padaręs išsamų kuopos veiklos pranešimą, jis gavo iš 
Kardo gerokai "pipirų" už blogus ryšius, dėl ko ne tik kad 
mes ilgokai nesusisiekėm, bet ir gyventojai nusiskundė po
grindžio spaudos trūkumu. Kaip daugelyje kitų Lietuvos 
vietų, taip ir čia gyventojai tarybinės spaudos visai neskai
tė, bet gaudyte gaudė partizanų spaudą. Bolševikai buvo pri
steigę daug kur skaityklų ir vertė skaityklų vedėjus išpla
tinti jų pačių nustatytą laikraščių kiekj. Jei skaityklos ve
dėjui nepavykdavo surasti apylinkėj gyventojų, kurie užsi
prenumeruotų jo platinamus laikraščius, tai tada jam pa
čiam tekdavo "užsisakyti" keletą tų pačių laikraščių, kad 
išpildytų komunistų nustatytą planą ir neužsitrauktų nema
lonės. 

£Bua daugiau) 
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CLASSIFIED, HELP W A N T E D A D V E R T I S E M E N T S 
PROGOS — O P P O R T U U r n E S 

PARDAVIMUI HARDWARE 
KRAUTUVE. Gerai eina biznis 
ant judraus- kampo, daug prekių. 
Nuoma $75, gera sutartis. Pama
tykite įvertinimui Paaukojame už 
$"5.000 dėl kitų interesų. 1459 S. 
Ashland Ave. Taylor 9-1455 — 
Seeley 3-0579. 

PROGOS — OPPORTUNITtES 

MAISTO PRODUKTŲ IR MfcSOS 
KKAITI'VK. šaldytas maistas. Mo
dernus o-ių. kambarių butas; 2-jų 
vietų garažas; stakeris; apšildymas 
karštu vandeniu. Visi modernūs 
įrengimai; rūkykla; dešrtnė. D€l li
gos skubiai ir nebrangiai parduoda
ma. 3!vi»0 \V. 24th i?treet. 

Cr*wford 7-3705 

VALYKLA. 1-ibai geras btems.' 
2t-nia nuoma. <J«ru sutartis. Ideali 
vieta siuvėjui. Reikia pamatyti Įver
tinimui. Steubiai perleidžiama ui 
* 1,000. Priežastis — kiti interesai. 

4VS9 W. Montrohe Ave. 
Jklklare 5-73 41 
AVeiiiK- 3-2118 

PIJKNINfi IR GYVV NAMINIŲ 
l A l K š r l l , KRAUTUVE 

Labai gerus biznis. Didelio judėjimo 
Kampas. Visiškai moderniai įrengta. 
švaru. Nuoma $63. Gera sutartis. 
Mvubiai perlekižiu už $2,250. l 'nc -
^astis — šaukimas į kariuom* nc. 

:1«H» N. l.bK-oln Ave. 
Bittcrswect 8 — »686; 

liMlepeiidem** 3 - 1 3 0 4 

MAISTO PRODUKTE KRAUTUVE 
Su l>-ių kam b. butu užpakaly; automa
tiškas apšildymas karštu vandeniu. Mo-
uermskai ircntjta. Arba parduosiu 2-jų 
aukštų Diūrini namą su dviem butais po 
4 kamb.. Raitant pajamas nešančius 
butus viršuje. Garažas vienam automo
biliui. Gerai einąs biznis. Skubiai par
duodama. 

TAVERN 
Including nice 3 Va room apartment. 
l n šame building. Modcrn fixtures. 
Well established. Reasonable rent. 
Good lease. Sacrifice $4,500 Lock, 
stock, & barrel. Kor ąuick sale duo 

to lllness. 
4508 N. KEDZIE AVENUE 

or eall 1Ndependeoce 3-9862 
Before 6 P. M. 

I 
TAVERN 

Good opportunity. Established 20 
years. Good vorume for 2 partnere. 
Ali modern fixtures. Reasonable 
rent. Goodlease. Priced right for im-
mediate sale. Mušt see to appreciate. 

7635 N. PAULINA STREET 
or eall sUoldrake 3-9822. 

Afternoons 

TAVERNA 
į prie geležinkelio. Labai pelninga vie

ta. 5-iems metunm sutartis. Nuoma 
$100. Pulki proga vedusių pora*. 
Reikia pamatyti įvertinimui. Del li

gos skubiai perleidžiu už $3,000. 

1525 E. 93rd STREET 
H U d s o n 3 - 9 7 6 1 . 

VALYKLA IR SIUVYKLA 
su pastovia klientūra ir 1948 Pancl 
Trutk; 2 gyvenamieji kamb. su baldais. 
Nuoma $ZD. 5 metams sutartis. Ideali 
viett siuvėjui. Paaukojame už $2,200 
greitam pardavimui. Priežastis — šau

kimas j kariuomenę. 
Pamatykite įvertinimui. 

745 N. Hoyne Ave. Tel. SEeley 3-9455 

HELI- WAWTKD — VYRAI 

SOUTJfSlDE SALESMEN 
Sell television with a fcop flight 
sales organizatlon. \Ve ha/vc the 
tools to do a bang-up job. Nattonal-
ly advertlsed brands. Some sales 
expcrience necessary. Highest com-
mission. rVomotion. .Sound financing. 

Intervle\vs bet\veen 2—5 P. 31. 

TELECRAFT CO. ©f CH1CAGO 
547 E. 103rd Street 

VVAterfall 8-8345 

FINISHING PATCHERS 
AND PATCHERS 

Lincoln National Furniture Co. 
1319 W. Lake Street 

Chesapeake 3-6706 

• "D B A C G O" • 
SKELBIMŲ SKYRIUS 

ADVERTISINO DEPARTMENT 
"Draugą*" Agency 

23 E. Jackson Blvd. 
WEbster 9-3196 

T A B T A v i M t i 

MUŠT BE SOLD AT ONCE! 
l iuuson "l941)'' atock racing car, 

lastest Hudson in Chicago, special 
UUllt. Best ouer . Mušt see to appre
ciate tbls vvondertul vaiue: Call 
o u n Siavm iNovv. iveystone 9-3400 
v luiii v to 5. 

BEAUTY SALON 

Excellent North side location. Establish
ed 17 years. Ali modern equipment. No 
Jompctition. Rent $70. Hcatcd. 3 year 

lcasc. Mušt sce to appreciate 
Priced right for quick sale. 

Rctiring. 

2035 Hrbster Ave. HUmboldt 6-7823; EDgewater 4-4446 — UPtown 8-1092 

BATl KRAUTI VE pietvakarių pusėj 
t North 5>ide). Labai pelninga vieta. 
Daug prekių. Nuoma $100. Gera su
tartis. Jkainota skubiam pardavimui. Tu
riu pasitraukti dėl ligos. .Skambinkite 
savininkui. 

Vlrginia 7-6460 
- • » • • • 

MfcSOS KRAUTIVJE 
la|»ai pelningas biznis; maisto pro
duktų krautuvė — sekančios durys; 
didele šeimų klijentūra; viskas mo
derniai įrengta. Nuoma $7'». Gera 
•utartis. >kuliai perleidžiu u/. *ti,0uO. 
Priežastis kiti interesui. Apžiūrė

kite įvertinimui. Mr. Russell, 
375© N. Danien Ave. 
Bt ekiiighain 1-0248 

DIRBTUVE (Machine Shop) 
Pilnai įrengta: Tnrret Lathe etc. 

Geras biznis. Dirbtuvių rajone. 
Žema nuoma. Gena sutartis. 
Tikrai gera proga. Dėl ligos 

tinkamai jkainota skubiam 
pardavimui. 

INdependence 3-7821. 

BISLNESS SERVICES 

VENETIAN M0MUMEHT 
C0MPANY 

PROJEKTU SPECIALISTAI 
PAMINKLU MEISTRAI 

Paminklai; mauzoliejai; kaina pagal 
kokybe; Įgaliotas pardavėjas geriau-
;>io granito. Rastinė ir dirbtuve — 

527 No. Wcstern Ave. 
Tel. SEeley 316103 

taip pat prieSais Mount Carmel ka
pinių pagrindinį įėjimą — skambinti 

per operator ių 
Hll lakle &3S0 

BIG SAVINGS 
BIG DISCOUNT 

on radioa, Televiaions, 
Refrigerators, WaahiLg Machines 

and furniture. 
See us before you buy. 

We also have a few used refnV 
gerators, waahers and vacuun) 
cleaners priced as low as $15.— 
Come in to the top house foj 
values and see for yourself. 
MES PAIMSIME SENĄ JOS V 

PREKE IŠKEITIMUI 

A. C. Novok 8C Sons 
3428 VVest 63rd St. 

TeL REpubŪc 1-2650 

CHICAOO 29. nx. 

MĖSINES KONCESIJA gerai 
veikiančioje didelėje "S u p e r" 
krautuvėje. Visi įrengimai moder
nūs. Puiki proga tinkamam as-

i meniui. Labai žema nuoma. 
1735 W. 35th Street 
LAfayette 3—8857 

REIKALINGI 
PATYRĘ 

Engfne Laftie 
Ir 

Turrėt Lathe 
OPERATORIAI 

Brad Foote Gear Works 
1309 So. Cicero Ave, 

AUTOMATIC SCREVV MACHINE 
OPERATORS AND HELPERS 

Multi and single spindle 
experience. 

Shur-Lift Products Co. 
1915 W. Hastings 

KEIKIA TUOJ PARDUOTI! 
Pilnas Duonų set as, Luuvvig, su dėže, 
A-J siovyj. įritinama kaina. Keikia pa
matyti kau ^vertinus sj gražų instrumen
tą. Ateikit ir patys pasižiūrėkit. Skam
binkit uL. 2-JtM dabar. 4 / i o W. 2U dt. 

PLATING ROOM LABORERS 
Wanted 6 men for labor work 

in plating room. Rate $1.23 per 
hour. 5 day week. Insurance 
program and Cafeteria available. 
Apply: 

Employment Office 
THOR CORP. 

2125 S. 54th Ave. 
CICERO 

Uocktaii Lounge-Liąuor store. Air con-
ditioned. Nr. N. side. corncr location. 
Doing excellcnt busmess. Ali modern fix-
tures Reasonable rent. Good lease. A real 
buy. Sacrifice $8,500. For quick sale Lea 
ving city. For intormation Call Ownei 
Uabash ^-3735 9 to b. 

I . o t o i a n a s , Rustelis ir Vaisvandenių. 
Bufetas (Restaurant, Grill and 

Soda Fopuntain) 
Užpakaly 2 apstatyti kambariai. 

priešais North Park College, arti 
v TA galutinės stoties. Puiki proga 
wdus ių porai. Sk/ubiai perleidžiama 
u/. $3. .00. 3224 FoAter Ave. Jui i i . rr 
H 9573. 

VALGOMU PRODUKTU IR M£-
SOS PARDUOTUVE. I'uVki West 
S:de vieta. Aiėsinė apyvarta |3 ,100. 
t. rai einąs biznis. 4 gražūs kainba-
ti ;i užpakal\ je. Prieinama nuoma, 
g ra sutartis. Paaukojame už $3,0u0 
g.'-itam pardavimui. Apleidžiame 
m.estą. Pamatykite Įvertinimui. 

Armitnge 6-7447 

TAVERN—RESTORANAS 

Puikus binzis; 6 kambarių guru 
apšildomas butas; skubiai ir pigiai 
parduosiu arba mainysiu. Apžiūrėki
te įvertinimui 

3327 N. \Vestėm Ave. 
Diversey 8-89»3 

BAItAS IR RESTORANAS 
su didele sale ir moderniais įrengi
niais; geras biznis; prie judraus au
tomobilių kelio; gražus 4-iu kamba
rių butas užpakaly; žema nuoma; 
apšildomas garu. Reikia pamatyti 
(vertinimui. Ideali vieta vedusių po
rai. Pigiai parduodama dėl ligos. 

3225 \V. Germak Rd. 
Bbdiop 7-9775 

CARPENTERS 
YVANTED 

Sibfey Ccmstrnctlon O . 
11411 toichigan Ave. 

PuFIman 5-0500 

EXPERIENCED SETUP MAN 
ON PUNCH PRESS 

Man over 50 years of age. Mušt 
be steady and reliable. Good pay. 

Irving M. Sogolow and Co. 
1238 So. Ashland Ave. 

Haymarket 1-5557 

PORTER UNDER 45 
For cleaning factory and office. 
Mušt have good references. VVill 
consider English speaking re-
fugee. Call: 

Spaulding 2-1600 

savininkas priverstas tuoj išeiti, paaukos 
greitam paiuavmiui: L.iving room set as, 
/ danų valgomojo kamo. komplektas, 
aparianiento pečius, retrigcratonus, eup-
board, stalai ir kiti dalykai. Labai priei
nama kaina. Reikia pamatyti kad įver
tinus, skambinkit tuo jaus r O b-'tzN. 

Ovvner Mušt Vacate, Mušt be sold at 
Ottcct! Ueauulul Studio upright, mirrorea 
nont. Jiieacncd biond i e n n n radio and 
victrola. Set ot book ot know!edge ency. 
uiesser. and table lamps. Mušt sce to 
app. Uall immed.! La - o6Zl Reasonable. 

SAVININKAS parduoda už labai pri
einamą kainą: lovas, didelę komodą, 
virtuves spintą, komodą, stalus ir 
pečius. Viskas gerame stovyje. Skam

binkite dabar: Mrs. Blair, 
P i l i au are 7-5014. 

Tuč tuojau parduodamas Ford — Sta-
tion Vvagon 49; nerūdyjantieji ratų 
sparnai, dangtis nuo saulės, radijas, ap
šildymas. A-l stovy. Visai kaip naujas. 
Reikia pamatyti norint įvertinti šitą tik
rą vertybę! Nebrangiai. Skambinkite 
tuojau lU^edo 9-1044. 

7017 S. ARTESIAN 

REAL ESTATE 

N. E. COR. 67th & Winchester 
2 LOTS 

50 ft. frontage 
Owner mušt sell very 

reasonable 
l l i l l top 5-0320 

d butų mūrinis namas, 3 po 6-is; 
garu apšildomas, 2 auto. garažas. 
1-3 kamb. butas tuojau galima už
imti. Kaina $17,500. 

3 po 4-is mūrinis namas. Kaina 
$11,000. 

3 butų mūrinis namas, 2 po 4-is, 
1-3 kamb. Garu apšildomas. $9,000. 

Kampinis mūrinis namas, 3 butai 
ir baras. Karštu vandeniu apšildo
mas. Kaina $27,000. 

Paskutinės mados namas, 3 butų 
ant prekybos gatvės, arti teatrų, 
krautuvių ir transportacijos. Kaina 
$29,000. 

Visi namai puikiame stovyje. 

A . K O J A K 

2 1 1 1 S. MarshfieUl B l v d . 

Bishop 7-7486 

VTC. MARQUETTE PARK 
Beautiful large 6 rm. brk. bung. 

1 Newly decorated. Natūrai fire-
place. Price for ąuick sale by 
owner $14,650. No agents. 

3428 W. 66th St. 
Hemloek 4-3423 

SAVININKAS PAAUKOJA greitam 
pardavimui tamsaus raudonmedžio 
•Hammond" Solovox; pritaisomas 
prie pijanino. Mažai vartotas, kaip 
naujas. Geros kokybės tonas. Už ge
riausią pasiūlymą. Pamatykite įevr-
tinimui šį puikų pirkinį. Šaukite 
tuojau Oohimbus 1-8091. Turi būti 
pardjuouis tuojau! 

1946 CHEVROLET 
4 door Sedan. A bargain. 

Price $795. 

1939 JVLERCURY 
4 door Sedan. 

Radio & Heater 
Prfce only $395 

5420 W. Madison St. 
MAnsfield 6-3902 

F U R N I T U R E R E P A I R E D & R E -
F1NISHED to a crystal finish. AU 
spots removed. New grain or color 
added if desired. Moderate pricea. 
N j l e x Finishing Co. 

spaulding 3-3713 

. 
KAMPINĘ TAVERNĄ su 5 .kam

barių butu užpakaly, kurį galima 
tuojau užimti, parduodu už mažą 
įmokėjimą. Arba parduosiu su paja
mas nmiapčtu (3-jų butų po 4 kam
barius) namu. Visi įrengimai mo
dernūs, su sandėliuku—šaldytuvu 
(ualk- in eooler), tiesiogini/u alaus 
tiekėju etc. 5000 So. Racinc Ave. 
Kenuood 6-9711. 

BARGAIN B Y OWNER. D o n t 
pass tbis fine opportunity up — 
News Stand tuid Confcetionary. Good 
location, good going business. Best 
offer takes Mušt sce! Cal at once! 
Uin<t>ln 0-9274. 

U Z K A N b l N E 

prie universiteto, telpa 33; labai geras biz 
nis; pilnai įrengta; nuoma $65. Gera su
tartis. Ideali vieta porai. Reikia pamatyti 
įvertinimui. Del ligos skubiai perleidžia

ma už $1,500. 
1103 VVEBSTER AVE. 

DIveney 8-8755 

Uoles Lakeview Kurortas (Re-
sort ) . Rojus jaunavedžiams (ho -
neytnooners) ir ankstyviems va
sarotojams. Modernūs kambariai 
ir trobelės ant pat ežero kranto. 
i 0 mylių nuo Čikagos, pri© Chan-
nel Lake; autobusas priveža iki 
durų. Prieinamos nuomos. Užsa
kymai tiktai telefonu — 

Antiovh 34 

Užsisakykite Drauge 

EXPERIENCED KITCHEN PORTER 
for general cleaning. Steady job for 
good man in all around vvork. 

also 
EXPER1ENCED VVA1TRESSES. Full 
time also wcckcnds. Reliable person only 

LA GRAtfGE COUNTRY CLUB 
CaU Mr. Henry La Grange 66 

B R O W N A N D S H A R P E 
Screu machine operators 

and Set -up-Men. 
Experienced — Full time. 

Steady vvork. 
TURNER PRODUCTS 

7007 Wentworth 

' VELP "WANT5JT ~ "MOTERYS" 

COOKS HELPER 
Neat appearing. Experienced. Not 
over 45 years of age. Meals and 
uniforms furnished. 5 day week. 

Apply Cafeteria manager 
Tel. Hallkrafter Co. 

4401 W. 5th Ave 

IEŠKAU DARBO 

MOKYTO JAS-VARGONININKAS 
Ieško tuojau nors vieno tos rūšies 
darbo. Rašykite šiuo adresu: "Drau
gas". Box 10. 2334 S. Oakley Av<\, 
Chicago 8, III. 

Tautieti, nepamlrfik savo bro
lių tremtyje. Jie laukia tavo pa
ramos. Pagelbėk jiems. Pasiųsk 
nors kuklią auką: United Ld-
thuanian Relief Fund of Ameri
ca, Inc., 105 Grand S t , Brook 
!yn U , H. T. 

GENERAL HOUSEVVORK 
AND 090KING 

Age 30—45. Mušt likę children. 
Own room and bath in 10 room 
apartment. Other help. Mušt 
speak good english. References 
reąuired. 

Call Musjeum 4-1400 
• 

CI.KRK 
Order entry and billing I. B. M. 
Typewriter used. Minimum know-
ledge comptpmeter. Hand Inven-

tory records. 5 days vveek. 
RAULAND — BORG CORP. 

3523 W. Addison Street 

TURIU TUOJAU P ARDU O r į 
6 pe-dų Steinway salioninį fortepi

jonų, švaraus darbo iš gražaus juod
medžio. Privatus. Stygos ir plaktu
kėliai visai kaip nauji. Labai geras 
ir švelnus tonas. Koncertinė (88 
klavišų) klaviatūra. Nauji dirbt, 
dramblio kaulo klavišai. Reikia pa
matyti ir išgirsti norint tikrai įver
tinti. Parduodamas už geriausią, pa
siūlymų. Skambinkite tuojau 

NE. 8-9020 

Savininkas skubiai perleidžia 
gražų juodų 35 Pontiac, 6-ių cilin-
derių, 4-ių dairų, Sedan, neperdažy
ta, su naujomis padangomis, šildy
mu etc. Apmušalai labai geram sto
vy, saugumas patikrintas (safety 
stičker), visiškai švarus. Apžiūrėkite 
ir įvertinsite šitą tikrą vertybę. Pir
mas gaus už $145! Nepaprasta pro
gai Skambinkite New 1-8017. 

SAVE V2 era 
Fflttor Uwn Rover! 

N«w ROTO CLIPPER Eqtiai 
ro Hower$ cosfiitg up f o S/50 
pMrttN w» tntittb new KOTAIIT rr.ncip'.t. ''"' 
IĮ" P*th t.\rou«h frm or iteedj up to 6 tt?: *•?'_ 
M U t/im »round trru Ud 
Ikrabl. M»de ot »IumlBum — 
l>J|bi •niy ST pounds—ealr Salf 
flV v m u t of oiflst poett mo«T». 
B U M K I etuhiooed Eubbcr 1irf« 
tor MCT cuttlBi — (ltbir tonrird 
•i b»d»»rd. Cu* irtu «w d#-
,Br«d krtght—<rom on» to throa 
tach«. Baadl* totpf oo u d oS 
tt t, Meend. Eisy to cirrr ln etr 
frt« W « U pltc«. ProcUloB d*-
tlfn tad cnp.itructtoB tliniaatM 
»TMtlc«llT tU rtp*lr». Tn«p«nilr«, 
HCUottbla bUdtt rul 
•tursaatef fo«j. Pow-
«ad DT 1 H P , I Crcl* 

((t/tlng EBfinf. 
JiMriBttMl Mtlmt all 
tf*t*oti f«r • full rttrl 
StfifMt Pô er Mqw«r 
auao *f*r offfrad. V M 
•ait k* MtMM 100% 

M«itr M«k *uieiu 
• "*iv. 

•I l t Pr«d«ct» Co., I«0M Qn«t« IU. pi 

RE1KAL1NQAS BUTAS 

Inunediate Occupancy!! 
A very resp. engaged young couple, dc»-
perateiy need a l—J—\—3 rm. unlurn. 
apt., in nenvyn, Cicero, Oak Park, or 
vicinity. l o p reis. i ie lp them — lhey 

wili prove to be wonuerlul tenantsli 
fiease Jr'hone GUnderson 4-bO'̂ t> 

Landlords — Help this couple!! 
A very resp. empl d couple, are in de»-
perate neca ot a J or more room apt., 
preterably unlurn., in Llmhurst, May-
wood or vicinity. A- l rci». Tbey are 

ideal tenants!! Please Call: 
Elmhurst 5 U ^ , r.iO A. M. to 4 F. M. 

Landlords, Immedlate Posseasionn 

Engaged couple loosing to much sleep. 
V\ant to be marned, but need a 2 or J 
rm. lurn. apt., preierably in Bervvyn. 
Lxcoilent reis. They are tne periect te-
nanta ior your apartment!! Picase Call: 

EUclid 6-6136 

REIKALINGAS BUTAS 

WANTED APT. furn. or unfurn. 
two to four rooms, with private 
bath. VVitbin 1 milo from Montrose 
and Cicero. Supervisor and wife. 
Rent in advance if reąuired, on 
moderate rentai. Please call: 

LPtovra 8-2621 

2304 S. RIDGEWAY 
Mūrinis 5 kamb. namas; pilnas 

rūsys, karstu vandeniu apšildo
mas, 1 auto. garažas. Tuojau ga
lima užimti. Gerame stovyje. Kai
na $10,950 — įmokėti $3,500. 

Sisto Realty Co. 
3115 S. Pulaski Road 

Bishop 7-0600 

E L M H U R S T 
Geneva Ave. 

Lot 60x205; $40 per foot 
Very reasonably priced by owner. 

Mušt sell. Phone: 
Bensenville 468-J 

LA (J RANGE MODERN COLONIAL 

3 bedrms. 2 Vi baths. Near shop-
ping, schbols, transp. Inun, poss. 
Prce $26,500. Mušt sell by owner 
due to being transferred. Seen by 
appt. only. 

Attention — A Fine Couple!! 
A very resp. young couple, urgently 
need a 2l/2—3y9 rm. unlurn. apt., in 
the vicinity oi Mayvvood. bet oi refs. 
i ielp them — lhey will prove to be 

reliable tenants!! Please Call: 
Maywood 8733, altetr 5 P. M. 

Lduidlords — Immedlate Possessisn! 
A very resp. adult famlly of 4 (2 
empl'd) desp^rately need a 4-5 rm-
unlurn. apL, on the NW side. Being 
evieted. VVill decorate. Moderate 
rentai. A- l refs. They are very fine 
tenantsl Please call: 

Armitage 0-2741 

Landlords, Immedlate Poeeeasloni: 
A very refined family, all reliable 
adults, desperately need a 6 rm. un
furn. apt., in any nice locality. Exce-
llent refs. Help this fine famlly — 
They are tenants that any landlord 

can be proud of!! Colored. 
Please Gali: Mldviay 3-«183 

"We wanna Get Married!!" 
A very reliable young empl'd couple, 
marrying in J ui y, desperately need a J.-i 
rm. unlurn. apt., m or near Oak Park. 
i/reler 3 rms.j. Best of refs. They are 
tenants that any landlord can be proud 

oi!! Please Call: 
FOrest 9-7954. Aiter 5 P. M. 

Landlords, Inunediate POssession!! 
A very relined couple, are in dire need 
of a i — 4 rm. unlurn. apt., on the North 
or Northvvcst side. No children. Good 
refs. Help this line couple — lhey are 
tenants tnat any landlord can be proud 

ot!! Please Call: 
CApitol V-4318. Ueiore 6:00 P. M. 

Attention — ldcal Tenaut!*: 
A very reliable Telepnone Co. empl'd 
oouple, about to Oe marned, desper-
aieiy ueea a 1—ii rm. uniurn. apt. 
in one. ot the VVesieru Subūrus. 
A - l reis. Help them. 'iney aru te
nants that any landlord can be 
pioud ot: Please call: Mayvvood 
J341. After 5 P. M. 

Landlords — Inunediate Possession! 
A very resp. Foreman & expectant 
nurse, desperately need a 3—4—-5 
rm. unfurn. apt., in Oak Park. Best 
of refs. Help this cooiple. They are 
tenants that any landlord ean be 
proud ot! i l e a s e call: ELoud 6-3785 

NEWLYWEDS!1 
A very reliable empl'd couple, des
perately need a 4 rm. unfurn. apt., 
on the NW side. N o children. Best 
of refs. They are the perfeot tenants 
for your apartment!'. Please Call: 

ARmitage 6-3296 
All day wknds. from 6—9 PM wkds. 

Here Are Your Tenantsl! 
A very resp. empl'd couple, are in 
urgent need of a 2—3—4 rm. un
lurn. apt., on the N or NW side, or 
in suburbs. Will decorate. Best o£ 
refs. Help this fine couple — They 
are vvonderful tenants!! Please Call; 

BErkshire 7-5458 
All day VV'knds — After 6 P. M. 

Weekdaya 

La Grange 6011 

2 ACRE WOODED LOT 
Near Leniont, with 5 inch well, 130 
ft. d^ep. Excavated, eleetricity on 
lot. and building niaterials. Septic 
•ystem partially in. $1300 eauity for 
only $70(i. Schubert «fe Oo. 7953 S. 
Ashland Ave. Trian^rle 4-5700. 

123rd ir CICERO AVE. 
skubiai ir nebrangiai savi
ninkas parduoda 2 sklypus. 

Teiraukitės pas 
JOSEPHINE 

Vlrginia 7-3110 
TRI -LEVEL 

3 Bdrm. Home. Forced Oil Heat. 
Lot 62' >x280. Priced for ąuick 

sale only $12,500. 
Tel. Days — ROckvvell 2-5610 

or 5 to 9 p. m. — Naperville 1183 

N. W. 4 ROOM FRAME 
Near Irving & 8000 West 

Price $7,350. 

LORENTZ REALTY CO. 
7433 W. Irving Rd. 

Tuxedo 9-4228 

Landlords — To marry Soon!! 
A very resp. empl'u couple are in 
desperate need of a 2 Vfe—3 rm. un
furn. apt., in one of the Vv'estern 
buburbs or VVest side of city. (VVest
ė m Suus. p r e f d ) Best of refs. Help 
this fine couple. They are wonder-
tul tenantsl Please call: 

Olympic 2-8071 

AtUi i t sm — Here. are your tenants! 
A very resp. couple \vith 2 school 
girls, are in desperate need of a 
4—o—6 rm. unlurn. apt., on the 
Northvvest side. Best of refs. Help 
this fine family. They are tenants 
Uiat any landlord can be proud of! 

Plea.se cad: Hitniboldt 6-6568 
After ū P. M. 

I .and lor ils, Immediate Po^scssion!! 
A very resp. family \vith 4 children, 
desperately need a 5—% or more rm. 
unfurn. apt., on the NYV side. Being 
evieted. Best' of refs. Help this fine 
family — They are tenants that any 
landlord can be proud of!-' Please 

CaU: BErkthire 7-8049 

Landlords — Here are Your Tenants!! 
\ very resp. couple with 1 child, are 
in desperate need of a 4—5 rm. unfurn. 
ipt., on the SW side. Best of refs. Help 
this fine family — They are tenants that 

any landlord can be proud of!! 
Pieace Call: FRontier 6-5547 

Landlords, Inunediate Possesskm!! 
\ very resp. empl'd couple, are in dirc 
leed of a 1 Y%—3 rm. furn. or unfurn. 
ipartment, in the vicinity; of Austin. 
best of refs. Help this fine couple — 
lhey are tenants that any landlord can 
oc proud of!! Please Call: Mrs. Parų 

MAnsfield 6-1100, any time. 

rMPERATIVE!! 

A very resp. young couple, are in 
desperate need of a 3—4 rm. unfurn. 
apt., on the South side. Help the 
fine couple. A-l refs. They are very 

fine tenants!! Please Call: 
GRovehiU 6-6840 

Attention — Being Evieted!! 
A very "resp. young couple with 1 child, 
desperately need a 4—5 rm. dhfurn. 
apt., on the So. side. YVife is mine at 
St. Bernard's &. Hus. is carpenter A-l 
refs. Being evieted at end of mo. They 

are ideal tenants!! Please Call: 
GRovehiU 6-6193. Eves. after 5 P. M. 

Landlords - Here are your tenants!! 
A very resp. empl'd young couple, to 
be married, are in dire need of a 2-3 
rm. unfurn. apt., in or near South Shore. 
VVill oceupy on Sept. lst. Best of refs. 
They are tenants that any landlord can 
be proud of!! Please Call: 

VIncennes 6-2264 

Getting Married!! Young eml'd couple, 
I desperately need a 3-4 rm. unfurn. apt., 
on the South side. A-l refs. They will 
prove to be vvonderful tenants!! Please 
Call: CE 3-3186, after 6. Any time Sunday 

Responsiblc Couple are in desperate 
need of a 2 bedrm. unf. apt., or small 
house, in Evanston or YVilmettc. No child 
or pets. A-l refs. They are fine tenants! 
Please Call: WIlmette 6726.. 

Situation Desperate! Young couple need 
I a 3 or 4 rm. unf. apt., in a nice locality. 

Best of refs. Hefp them—They will prove 
to be ideal tenants! Please Call: Monroe 
6-8426. 

Here. are your Tenants!! 
Young couple, 2 sm. i'oeker spenicls, 
urgently need a 4—5 rm. unfurn. 

are fine tenants!! Please Call: 
Hlttcrsvvec* 8-0198 

Lietuve — motina išeivijoje 
turi didelę paskirtį išsaugoti lie
tuvybę ir krikščionybę savo šei
moje ! 

Attention — Help A Vet W h o Once 
Heiped You!! 

A very reliable empl'd >oung oouple, 
about to be married, are in despera
te need of a 3 or 4 rm. unfurn. apt.. 
on tfu- S. or SVV side, nr. gd. trans. 
No basement. Best of refs. Help this 
fine couple — They are tenants rhat 

any landlord can be proud of!! 
Please Call: Y Artis 7-5321, 

after 4 P. M. 

WEST LAKE FOREST 
Corner lot 100x200. 8 young fruit Į 
trees. Near North Shore & N. W, 

transp., school. Koreed to sell; 
Priced by ovvner only $1,050, 

or best offer. 

WInnetka 6-2373 

PRANEŠIMAS 

Melskis Iš Lietuviškos Maldaknygės! 

LABIES 
Age 30 to 65; sell Stayform, the 
original, boneless, stayless foun-
dation garment. No deliveries. No 
flttings. Earn up to $3.50 per hour 

For afepointment. 
Phoiie CEntral 6-3977 

fALLS PRODUCTS CO., I M . 
\ IMI 9«nM St., 6«no«, III. 
i (3 CtiMk for SM.M M<IOM4. SMp prtpi'd i 
Ū » ' P C.0.0. OS.nd Ut««turt HES I 

NAMf , J 
AOOtltt & . . . .M M # j 
CITY ,, (> ZONI..t« ITATl....... | 

PRANEŠLMAS 

Sąžinė yra žmoguje esąs Die

vas. 

7. Hugo 
• • 

MES PERKAM ARBA PARDUODAM 
JŪSŲ AUTOMOBILĮ. 

$10 komisijos. Skambinkite Mr. Pierce, 
MUlberry 5-3470. 

Skafcnbinkite tuojau! 
• 

GAUKITE BRANGIAU UZ SVARIUS 
AUTOMOBILIUS. JŪSŲ SKOLA. BUS 

APMOKĖTA. LIKUTIS JUMS. 
CRANE MOTORS, 4401 ARCHER. 

SKAMBINKITE: YARDS 7-2314. 

L DIDYSIS RAMYBES SALTTNIS, surinko ir išleido kun. P. 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 

2. RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kua. P. M. Juras 
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544 $3.00 

3. MALDŲ RINKINĖLIS, sudarė ir išleido kun. J. Koncevt 
čius, išleista Čekoslovakijoj, 1927m., pgl. 336 baltais viršenaia $1.50 

4. MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuvių R. K. Kunigų 
Vienybe\ išleista Chicagojv,, 1935 m., peL 256 50c 

PASISKUBLNRIT ĮSIGYTI 
"Sūduvos'' išleistą knygelę 
tfae i r i a k v i p n a m 7 i n n t i n a I GaHte iškirpti šį skelbimą Ir norimas maldaknyges užsakyti apt-
rxc.S RieKVienam ^ m o n n d , b r t ž d a m i maidaknygią dles numerius niteUnkaia. Pinigui s r^ t i 

karta su užsakymu. kur telpa daug informacijų, 
būtent: 1) Kam ir kada 
mokama nedarbo pašalpa 
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 centų. 

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

UŽSAKYMUS SIŲSKITE: 

"DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, m 

H 

Jr 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

PLATINKITE "DRAUGĄ"! l ^ 

V. K. J O N Y N O M O N O G R A F I J O S 
Tai meniškas leidinys, gausiai iliustruotas, anglų, vokie

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

Užsakymus siųskite: — 

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

^ 

^ 
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"Lietuvos Istorija" 
Gabenama Amerikon 

Leidyklos " P a t r i a " sky
rius Amerikoje praneša vi
siems Lietuvos Istorijos pre
numeratoriams, kad iš Bre
meno uosto gautas praneši
mas, jog knygų siunta ran
dasi Bremeno uoste ir lau
kia eilšs būti pakrauta į lai
vą. Tikimasi, kad rugpiūčio 
men. vidury pasieks Ameri- j 
kos krantus. Išgavus iš mui- j 
tinęs tuč tuojau bus išsiun 
tinėtos minėtos knygos pre 
numeratoriams pagal užsa 
kymo eiles numerius. 

TATRIA" 
45 St. Johns PI. 
Stamford, Conn. 

LINKSMIAU 

Nauji Sumanymai 
Bronius V. Galinis įstoda

mas į Lietuviškos Knygos 
Metinius Rėmėjus, rašo: 

"Šia proga linkiu, kad lie
tuviškos knygos skyrius iš
augtų ir sustiprėtų iki tokio 
laipsnio, kad lietuviškoji vi
suomene galėtų susilaukti at
skirų sričių specialių knygų 
(studijos, mokslo veikalai, 
vadovėliai ir t. t . ) . O tam vi
sam atsiekti, ištikrųjų, rei
kia mūsų visų didelės tal
kos." 

Išleisti knygą nėra labai 
sunku, bet gana sunku yra 
atgauti įdėtus pinigus. Kai 
tik padidės knygų paklausa, 
ats iras daugiau ir knygų. 

Metiniai Liet. Knygos Rė
mėjai moka metams $5 ir 
gauna naujų lietuviškų kny
gų už $7.50. Metines duok
les ir aukas knygoms leisti 
siųskite: Rev. C. A. Matulai
tis, 2334 S. Oakley Avenue, 
Chicago 8, IU% 

PASAKĖ LAIKĄ 

— Tai kaip kaltinamasis išaiš
kins, kodėl jisai įkišo ranką j ki
šenę šio piliečio, kur buvo laik
rodis? 

— Pone teisėjau, norėjau ži
noti laiką, tik tiek. 

— Tai aš kaltinamajam laiką 
tiksliai pasakysiu: trys mėnesiai. 

IŠAIŠKINO 

Vyras:—Kas ėia pasidarė tam 
skustuvui, kad jis visai atšipo? 

Žmona:—Ką tu ėia niekus šne
ki! Xvg\ gali būti, kad tavo barz
da būtų kietesne už konservų dė
žule, kurią šį rytą su skustuvu 
atidariau? 

— Neapsakomai! O jums? 
— Geriau nė neklauskit... 
— O ką, jeigu mes taip imtu-

mėm ir paspruktume iš čtet 
— Būčiau be galo laimingas... 

.Deja, negaliu — esu namų šei
mininkas!... 

Moters uždavinys yra kurstyti 
ir saugoti tą šventąją Ugnelę, 
kuri rusena kiekvieno žmogaus 
sieloje — Absoliuto, Tobulybes, 
Amžinybės troškimą. 

—M. Pečkauskaitč 

> 

,• ist 

BALIU E 

šeimyniniame baliuje, stovėda
mas atsišliejęs į krosnį, iš nuo
bodulio žiovauja vienas svečias. 

— Ką, nuobodoka? — klausia 
ii kaimynas. 

T R U M P A I 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

ne piršto pajudinę. Jei Ame 
rika tenkinsis tik su Stalino 
satelitais tekariauti, tai jai 
gal neteks n§ atominės bom
bos pavartoti . 

Tokj praleidimą priseina 
daryti, tur int galvoje ligšio-
laikinį Amerikos užsimerki-
mą. Bet gali būti ir kitaip. 

SKAITYKITE *'DRAUGĄ * 

į $)3& ^ $£~& <-

A. A. 

EVA DARGIENE 
(GKDR131ATTC) 

Gyveno 2817 S. Union A ve. 
Mirė liepos 21 d. 1950, 4:50 

vai. p. p., sulaukusi 87 m, a m 
žiaus. Gimė LieUujvoje. Kilo iš 
Šiaulių apskričio, Lukes para
pijos, Biržuvėnų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 4 0 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
5 dukteris: Julia Jakaitis, Ona 
Urboniene; Agnės Stočkus, žen
tų. Stanislovą; Veronika L#on-
dos, lentą s a m ; ir Virgmia 
Lyao. Sūnų Juozapų. 15 anū
kų; 15 pro-anūkų. Brolienę 
Mojtų. Gedrimienę ir kitas gi-

įminės, draugus ir pažįstamus 
t Kūnas pašarvotas Antano M. 
'Plumps koplyčioje 3307 S. I.i-
tuanica Ave. Laidotuvės įvyks 
antradienį liepos 25 d. Iš kop
lyčios 8 vai. ryto bus atlydėta 
j šv. Jurgio parapijos bažnyčia, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų, l'o 
pamaldų bus ruulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

.Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
S ū n u s Anūkai ir Proanūkai. 

Laidotuviy direktorius Anta
nas M. Phillips. Telefonas: 
YArds 7-4908 

A. A 
VINCĖ BKK21NSKI 

(ALEKNA) 
Gyv, 3220 Everfreen Ave. 
Mirė liepos. 2 3d., 1960m., 

12:35 vai. popiet, sulaukus 43 
metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Kilo iš Ro
kiškio apskr., Juodupės para
pijos, Griškonių kaimo, Ameri
koje išgyveno 40 metų. 

Paliko dideliame nuliūdime: 
vyrų Juozapų; motinų Karoti
nų Aleknienę; seserį Emilijų 
Ralugelienę ir jos šeimų; uoš
vį Petrą Beržinakį ir kitus gi
mines, draugus ir pažįstamus. 

Kūnas pašarvotas Louis A. 
Kolseak koplyčioj. 4 2 55 W. Di-
vision St. liUidoNivės įvvks 
trečiadienį, liepos 26d. Iš ko
plyčios y vai. ryto bus atlydė
ta į Sv. 'Mykolo parap. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionies sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžia) kviečiame visus 
gimines, draugius ir pažįstamu* 
daly\auti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdo: Vyras, Motina, l"os-
\Ls ir Sesuo. 

Laid. direkt. Louis A. Kols-
aak. tel. ALbany 2-3600 arba 
ALhany 2-3607. 

J U O Z A P A S N O R V I L A S 
Gyveno 6554 S. Campbell Ave. Tel. Prospect 6-0162 
Mirė liepos 19 d. 1950, 12:30 vai. p. p. sulaukęs puses 

amžiaus. Grime Lietuvoje; kilo iš Kretingos apakr., Kartenų 
par., Smigždžių kaimą 

Paliko dideliame nuliūdime žmona Ona (Daugalike) po 
pirmu vyru Yokubaitienė, iš Bekavėnų km., Žvingių parapi
jos. Dvi seserys: Sesuo M, Antanina, Kazimieriete; Sesuo M. 
Angelika, Pranciškiete; artimas giminaitis Kazimieras Saba-
levičius; broliene Ona Norvilienė; brolio vaikai: Eugenia 
Kay, ALfred ir Walter Norvilai ir jų šeimos; švagerka Kazi
miera Shimashus; švogeris Jonas Shimashus ir jų šeima; 
švogerka Barbora Beržinienė ir švogeris Antanas ir jų šeima 
ir giminaičiai Daugelis ir Remeikis, taipgi kiti giminės, drau
gai ir pažįstami. Priklausė prie Chicagos Liet. Draugystės. 

Kūnas pašarvotas Mažeika-Evans koplyčioj, 6845 South 
Western Ave. Laidotuvės j vyks antradienį, liepos 25 d., iš 
koplyčios 8 vai. ryto bus nulydėtas į Gimimo Paneles Švč. 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velio
nies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šioste laidotuvėse. 

Nuliūdę: Žmona, Seserys, Giminaičiai, Brolienė, Brolio 
Vaikai, švogeriai ir švogerkos ir kiti gimines. 

Laidotuvių direkt. Mažeika ir Evans. Tel. Prosp. 6-0099 

j g ž i i C P D i O V l X A l i P O W — W B W — i 

ANTHONY B. « * •S ¥**» 

PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

WWl MODEKN1AKOS KOPLYCIO* 
JCSŲ PATOGUMUU 

1410 S o . 50th A v e . Cicero , EL 
T O WNHAXJL W 1 0 * 

6812 So. Wesiern Ave. Chicago, EL 
Teierf MUM GRav^MH 6414S 

l t t sq patarnavimą* yra greitas, mandatu i Ir 
jūsų finansiškam stovini prieinamas. 

LIGDĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA& EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

• • 4 5 So. We*tem A*%> 3319 liteonico Aw. 
PRospect 6-0099 YArds 7-11S8; 7-1139 

T i t w kam gjrvtna kktnc miett* <Ur*e fimim* koplyS* arčiau įbsą maną 

# 

SAVE YOLR MONEY. Buy from Kay Eddy, Inc. 
I T S HERE! IMMEDIATE DELJVERY! 

NEW D0DGE and NEW PLYM0UTH 
R A Y E D D Y, I N C . 

2423 N. Ciark St.. Chicago 14, Ilil. 
EAstgate 7-6300 Open Sundays and Evenings. 

Authcrized Dodge and Plymouth DeaJers. 
J£xptTiciM« protes that you gvt bctOsr deal here o n your ohl car. 

\>k a KAY KDDY customer 

^ 

& 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
vienintelės lietuvių paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome i visas kapi
nes — arti ar toli. Nuo akmens šlifavi
mo iki raidžių iškalimo ir paveikslų įdė
jimo — BITTL#S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuvė vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus ir pamatysite gra
žius pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis ir visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKY'S 
M0NUMENT W0NKS 

3938 W. 111TH MKKKI TELEF. BEVEELY 8-0005 
Pirmoji puiniuklų dirbtuvė, nuo «v. Kazimiero .arta] 

<F 

NUO UZSISENfiTUSIC 

Skaudančių Žaizdn 
IR ATVIRU ODOS LIGŲ 

rie, kurie kenčia nuo SENU. AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ. Jie 
ueffaii ramiai sSdgti ir naktimis 
miegoti, nes ju uioaenėjusios žaizdos 
įiežti Ir skauda. Kad pašalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senu atvi
rų ir skandžių žaizdų. - uždėkite 
LJEGULO OintmenL J u g / d o m o a 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite Jas taipgi nuo skau-
ižtų nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimų Ilgos vadinamos PSORIA-
•118. Taipgi pasalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos Ir perplySlmą 
larpiršdių. Jos yra t inkamos var
toti nuo džiūstančio* Ir suskilusios 
Vlos. Jos yra geros gyduolts nuo 
visų Išviršinių odos 
ilgų. LEGUL.O Olnt-
ment sutelks jums 
pagalbų nuo nuvar
gusių, perštamų IT 
niežinčlų kojų. Degu
to Olntment yra par
duodamas po 75c . 
$1.16 Ir 11.60. Pirki
te valstlnSse CblcagoJ 
IT apylinkėse arba 
atsiųskite money or 
dsrl 1 — 

LEGULO. DaoartmMit D 
1847 W, 14th St , Cicero 60. OL 

Pas Budriką jus geriau nu-
pirksite (baldus) rakandus. Čia 
rasite 40 įvairių žymiausių iš-
dirbysčių, Kroehler, Pullman, 
Simmons, Sealy, Thayer, Lees, 
Armstrong, Lloyds, Rembrandt. 

Elektrikiniai šaldytuvai, Tele
vizijos setai, Skalbiamos ir pro- j 
syjimo mašinos, Siuvamos ma-! 
šinos, Rašomosios mašinėles, Į 
Jev/elry ir kitkas. 

JOS. F. BUDRIK, 
Inc. 

3241 S. HALSTED STREET 
Radio valanda leidžiama 21 

metai iš VVCFL 1,000 kil. sto
ties, sekmadieniais 5:30 iki 6:00 
vakare, su dideliu orkestru ir 
žymiais dainininkais. 
Krautuve atidarą Pirmadieniais 
ir Ketvirtadieniais iki vėlumos 
vakare. 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko —• 

St. Casimir Monument 
Company 

3914 Wesi 11 I i h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei . CEdarcrest 3-6335 

SAUGI IR 
PELNINGA 
VIETA 
Taupymui 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGO LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

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

Mes turime koplyčias 
visame Ckicagos Ir 
Roselando dalyse ir 
tuojau patamaujam-

LACHAWICZ IR S Ū N U S 
2314 W. 23rd PLACE 
10756 S. M1CHIGAN 

Pbone: VlrginU 7-6673 
PUllman 5-1270 

Valdžia Apdraudžia 
T a u p y m o Sąskaitas 

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

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

Joi. M. Mozeris, S«cr«fory 

3236 So. Halsted Street 
Phone: CAIumet 5-4118 

B3^ 

VIENINTELE LIETUVIŠKA IŠTAIGA SO. SIDfiJE, 
kuri patarnauja visokių rūšių apd raudose 

M P » atstovaujame afeakoDtfngae apdraudos kompanijas, todėl kiek
vienas mŪMi klijetitaa visados yra ap^tii^otajs J* î«u luun įvyksta 

kokia nelaimi . 
KIRK— LIABILITY 
AUTOMOBILE 
DRAM SilOP 

COMPENSATION 
HOUSEHOLD 
ACCIDENTS 

R QfyWoržld]rput?ance^gci^y 

6322 South Western Avenue Tel. PRospect 6-5162 
Agentam ym CHAS. P. KAL Priežiūroj© 

S 

STASYS LITVVINAS SAKO: 
f 'T\ k D A D TAI GERIAUSIAS LAH^8 

U H D A K"" PIRKTI VISOKIOS RŪŠIES 
NAMAMS REIKMENIS." GERAS PASIRINKIMAS 

Stogams Reikmenys — lnsuluotn Plytų-Išvaizdos Sidings 
— Langų — Dury — Tvoroms Materiolo — Maliavos — 
Varnišo — Enanielio — Geležinių Namams Reikmenų— 
Har&ware — Pleisterio — Cemento — Srutų — Visokios 
Rūšies Insuliacijos Materiolo — Šturmo Langų — Kom
binacijos Durų — VVallboard — Plaster Board — Vamz
džių ir Daug Kitų Reikalingų Dalykų. Pasiteiraukite! 

APROKAVIMAS IR PRISTATYMAS TEIKIAMAS DYKAI 

CARR M O O D Y LUMBER C O . 
STASYS UTWINAS, Prez. 

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

Seštad. — 8 vai. iki 3 vaL popiet. 

•-fr ! P ^ ^ " B 

ffl 
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PETRAS P. GURSKIS 
659 \VESI 18th S T B E E 1 Phone SEelej «-67U 

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

P O V I L A S J. R I D I K A S 
3354 8. HALSTED ST. 710 \V. 181 h STttEET 

TeJephone: YAltrds 7-19U 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICH1GAN AVE. Phone: PUUman 5-9661 

A N T A N A S M . PHILLIPS 
IM7 a UI1IAMOA AVK. Phone 1Ar4» 7-4BM 

JULIUS LIULEVICIUS 
4348 So. California Ave. Phone LAfayette 3-3572 

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

k 

"3DG 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS 
Laidotuvių Įstaigos 

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

AMBULANCE DIENA US NAKTĮ 

4> 

T A U P Y K I T E PAS M U S D E L A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS \ CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

KUR — kiekvieno taupomi indėliai yra apdrausti KUR — pinigai kiekvienam taupytojui buvo Ir 
iki $5,000 by an agency of the United States yra išmokama ant pareikalavimo. 

K U R G ° - T a ^ ' buvo ir yra išmokamas aukšta* KUR = ***^^v™™*^™™ r e l " 
dividendaa visiems mūšy taupytojams. baluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VIRŠ $5COOO,000. 

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6284 SO WESTERN AVE. TeL — GRovehill 8*7575 h PAKEL, Presidmt. 

MM — 

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

Tel. LAfayeHe 3-0727 
TRYS MODERNIŠKOS AIR-COND1TIONED 

KOPLYČIOS 

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

U*mmm kas šeštadieni nuo 9:15 Ud 9:50 vai. ryto 
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f'rmadlenls liepos 24, 1950 
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X Besiruošiantiems mote
rystes sakramentui prime
name, kad šiuo metu kai ku
rių Chicagos parapijų sa-

IS ARTI IR TOLI • " J g f H L 
• 'niene liepos 18 d. mirė po 

A T VAI CTVRfiCl? s u n k i o s »r pavojingos opera 
. i i . V/lLtJlIDIklL cijcs. Brazdžioniai iš Vokie-

— Gresh-Griškemi šeima 
parodo daug prielankumo iš \™J*- * J * » J i * ? . . * * ? žemės ūkyje Glosčesterio 

provincijoje. Balys Brazdžio 
nis yra gyvas bendradarbis 
visos eiles lietuviškų laik-

tremties atvykusiems lietu
viams; ir jiems patiems gy
venti gerai sekasi — turi į-

- f e _ _ sigiję dvejus namus Bridge- . 
lesė The Pre-Cana Confer-1 port, Conn. Jų sūnus Jonas yascių o taip pat gyvai reis 
ence duoda labai naudingas i yra menininkas ir gyvena 
paskaitas. Viena tokių pas- j kartu su tėvais. Baigia pieš-
kaitų bus ir Šv. Jurgio pa- ti Pilypo IV portretą, kurį 
rapijos Bridgeporte salėje išstatys besiartinančioj pa-
rugsšjo 24 d. Kuriose para- rodoj. Antras sūnus — lėk-
pijose šiuo metu yra duoda-l tuvų vairuotojas, dabar gy 
mos paskaitos, galima suži-1 vena Texas valstybėje. 
noti paskambinus telefonu: _ . . . ~ 
U T T , r o A-4n — Tremtiniu tarpe So. HUdson 3-4740. i _,. w J ' Bostone, Mass., daug yra 

X Akademijos Kerne jų norinčių greit pramokti ang-
Draugija yra viena judriau- j lų kalbą. Jie skelbiasi iešką 
sių Chicagoj. Kovo mėnesį lietuvių, kurie privačiai juos 

VAIKAI SVEIKINA J. V. KARIUS 

suomenineje veikloje. Jis 
yra nuolatinis "Draugo" 
bendradarbis. Dėl ištikusios 
jį d'džios nelaimės reiškia
me i&m užuojautos. 

BELGIJOJ 
— Pasaulio Lietuvių Ben

druomenės centro valdyba 
ryšium su įvykusiu Liege 
tautžudystės minėjimu Bel-

draugijos skyriai pavieniai pamokintų anglų kalbos. Ki- gijos vyriausybei išsiunti-
sukelia nemažas pinigų su- ti siūlosi čion gyvenančius i n ė j 0 memorandumą, kuria
mas naujos Šv. Kazimiero senuosius lietuvius pamokin | m e p i agį a į išdėstė Lietuvos 
akademijos statybai, o va-I ti lietuviškai arba jų pagal- | naikinimą. Pateiktos ir sta-
sarą tam pačiam tikslui su- ba pasigilinti lietuvių kalbo tistinės žinios, 
ruošia bendra pikniką, šie-j je. Ir vienu ir kitu reikalu 
met rėmėjų centro piknikas reikia kreiptis į "Darbinin- — Kun Ambrozijus, pran 
įvyks liepos 30 d., Vytauto ko" redakciją. ciskonas, birželio men vi-
* . *^ J duryje buvo išvykęs \ Laur-
p a r K e — *>{P}> i n ž - Algirdas Dir- d ą k u r bazilikoj pasimeldė 

Mykolas A. Norkūnas j vianskis, Bismarck, North u ž deportuotus į Sibirą lie-
iš Lawrence, Mass., ruošias Dakota, išlaikė patikrina- tuvius, 
atvykti į būsimą Lietuvos muosius egzaminus ir įsigi-
Vyčių seimą Chicagoj rug- Jo inžinieriaus teises. 
sėjo 8, 9 ir 10 dienomis, j Inž. Dirvianskis atvyko į 
Sherman viešbutyje. M. Nor- j Ameriką 1949 m. ir dirbo sa 
kūnas yra vienas tos orga-1 vo profesijoj, prie tiltų pro-
nizacijos steigėjų ir patie-«jektavimo, North Dakotos 
kęs daug medžiagos ruošia- į sauskelių skyriuje. 
mai Lietuvos Vyčių istori 

RAUDONIEJI LIETUVOS SMAUGIKAI 
! 

'Nepartiniai Kandidatai" barko apskrityje Petro Cvir 
_ „ ., . . . , . . . . kos vardo kolchozo pirmi-
Bolševikai mėgsta didžiuo n m k a g 

tis, kad jų tarpe yra ir "ne-j 
partinių". Tuo bolševikai no i Tai niekuo nepasižymėję 
ri pabrėžti, kad jie gerbia j žmonės. Jie išrinkti bolševi-
ir tuos. kurie nors ir nėra kinės propagandos sumeti-
komunistai, bet yra jų rė
mėjai. Ir į tautybių tarybą 
šiais metais Štai tie žino

mais, norint parodyti, kad 
bolševikiniam pragare vi
siems atviras kelias ne tik 1 

jai. Medžiagą renka mūs re
dakcijos narys, vienas se-

— P. Baranauskas, gyve
nantis Bridgeport, Conn. 

niausiu L. Vyčių organizaci-! 5™ d i d e I i s lietuviškos spau-
jos narių, taip pat garbės i d o s mėgėjas. Tebeturi dar 
narys Ignas Sakalas. 

X Carl Stanley Venkus, 

ARGENTINOJ 
— Marijos ir Petro šanta-

rų iš Buenos Aires 20 metų 
sukakties vedybinio gyveni
mo proga M Laikas" įdėjo 
platų aprašymą. Sukaktuvi
ninkas Lietuvoj buvo veik
lus Vilniui Vaduoti Sąjun
gos narys ir net vadovas, to 
kia pat veikla pasižymi ir 
Argentinos lietuvių , tarpe. 
Jo žmona Lietuvoj buvo mo 
kytoja. Jų namus puošia ne-

Išsikelus naujiems J. V. kariuomenės daliniams j Korėją, gyven
tojai juos su džiaugsmu sutiko. Matome vieną karį sveikinamą 

korėjiečių vaikų. (Acme) 

Iš Lietuviij Gyvenimo Tremtyje 
Tremtiniu Padėtis Dabartinėje Vokietijoje 

nes: Aleksandra Sukauskie- j kartuves ar Sibirą, bet ir į 
nė, 48 metų amžiaus, iš pro i "valdžią". Tačiau aukščiau-
fesijos mokytoja. Ji moky- ' šiosios tarybos ir vadinamo-
tojauja Panevėžio apskri- šios tautybių tarybos val
ties Biliūnų valsčiuje. Ji pa-; džios galia lygi varnos ga-
sidarbavusi organizuodama : liai, patekusiai j vanago nas 
komjaunuolius. A. Rama-j rus. Tarybininkai vieną ar 
nauskaitė, 32 metų amžiaus. Į du kartu per metus susi-
Klaipėdos "Trinyčių" med- rinks vienai ar dviem die-
vilnės fabriko darbininkė.; nom ir galės be baimės pa-
Jonas Jurkūnas, 66 metų ploti, kai pamatys plojant 
amžiaus, mokytojas, gyve- raudonuosius vadus. Tuomi 
nąs Veprių miestelyje. Sta- jų ''darbas" prasidės ir pa
šys Volskis, 47 metų, Jur- sibaigs. 

CHICAGOJ IR APYLINKĖSE 
Pašventintas St. Cabrini 

Kertinis Akmuo 
Prezidentas Smerkia 

Savanaudžius 
Vakar J. E. vyskupas Ber Vyriausybės statistika ro-

nard J. Sheil pašventino ker i do, kad paskutiniuoju metu 
tinį akmenį statomos St. Ca < pardavimas krautuvėse pa-
brinį šventovės prie 25-20- kilo iki 24 nuošimčių aukš-
48 Lakeview. Per iškilmes čiau normalumo. Reiškia, gy 

Draugo'' korespondentas, bai sumažėjęs, bet reikia-1 taip pat buvo atidengta ir ventojai perka įvairius daik-
pasiteiravęs pas PLB pirm. mas skaičius dar atsiras. Ne šventosios statula. tus ir dedasi atsargai, ma 
adv. J. Šlepetį patyrė, kad bus pamiršta ir spauda. Te-
tremtinių įkurdinimas vokie liko vienas laikraštis. Bus 
čių ūkyje yra pradinėje sta- stengiamasi, kad vienas laik 
dijoje. Tremtiniams sunku rastis liktų visam laikui 
gauti darbo, nes jo neturi ir 
daugelis vokiečių. Pastaruo-

Motina Cabrini yra pir- nydami, kad dėl karo jų 
moji Amerikos J. Valstybių \ greit pritruks ir bus gauna-
pilietė pakelta į altoriaus mi tiktai vyriausybės korte-
garbę. lėmis. 

— Jeigu pavyks sugrupuo 
ti lietuvius į tautines gru- Moterys Labiau Bijo Karo smerkia tokius savanau-

kaikuriuos laikraščius, leis
tus Lietuvoje, turi daugybę 
Lietuvos nuotraukų ir net 

studentas St. Phillip aukšt. I kelius Lietuvos žemėlapius. 
mokyklos; Edith K u b a s , Jis pats Lietuvoje lankėsi mažas knygynas/ kuriame 
Liurdo akademijos, ir Diane ' 1939 m. I r a n dasi veikalų ir žymiųjų 
Wamowski, šv. Kazimiero _ ^ , Vasys-VasUiaus pasaulinių rašytojų. 
akademijos, studentes yra ^ tf g o BoBtono M M 8 M 

sąraše tarpe kitų 95-kių stu- k j K a n a d p a r s i v e ž e 
dentų ir studenčių, laimeju- ž m g u k u d a s u s i t u o k a 
sių Chicago Youth Founda- praėjusių metų rugsėjo mė-tion stipendijas į kolegijas. 

X Petras J. Kanišauskas, mcj Lietuvoj buvo mokyto-
LRKSA iždininkas iš VVilkes ja. 

VENECUELOJ 

ju metu vokiečiai daug ką pes, kaip siekiama, sociali- Chicagos moterys labiau ^^us i r pabrėžia, jog šiuo 
nukreipia į žemės ūkį, ta- nis aprūpinimas būtų vykdo ^. • k a r o k a i Vyrai Šį n ^ 1 1 nesimato jokio trūku-
čiau ten gyvenimas sunkus, j mas sėkmingiau. Tačiau ir fak^a patiekia moteriškųjų m o daiktų, reikalingų kas-
nes dažnai be buto ir mais-1 vienu ir kitu atveju pasili- drabužiu krautuvės kuriose dieniam žmonių vartojimui, 
to nieko nemoka. Negeriau j kusieji turės ^pakelti daug 
ir su patalpomis: žadėtų 8,5 į vargo ir skurdo. BALF-o ir 
kv. mtr. nesilaikoma — j Lietuvos Raudonojo Kry-
praktiškai daug kur gauna- žiaus įstaigos tęs savo dar-
ma 4-5 kv. metrai, arba pu- ! bą ir toliau. Laukiama, kad 
sė žadėto ploto, t. y. tiek, į juos gausiai rems JAV, Aus 

prekyba dabar eina kaip Pavyzdžiui kava, cukrus, 
prieš Kalėdas. Nylons koji- • m u i l a s ' tualetinis popiens ir 
nes ir kiti moteriškieji dra- k t -
bužėliai eina iš krautuvių 
lentynų, kaip "hot dogs". 
Pirkėjos nepaiso net gero-

mas irgi nevyliojantis. To- kraštų lietuviai. Tuo būdu 

Nubaustas Už Loterijos 
Mašiną 

sav. taver-

nesį. Jo žmona nepriklauso- riam ' J r t f t t t a v S u e S s " d §L P a s i l i k u s i e m s u ž i u r i o Pa, pagalbos reikalingi bus pa-1 karo "baime. 
lietuvių metraščio redagavi
mas, energingai medžiagos 

Barre, Pa., ir kompozitorius _ I n ž m i e r i u i r Architek- i koedikavimo ir klasifikavi-
B Budriūnas iš Detroit. Mi- ^ D r . j a s g Bostone, Mass., 
chigan, pirmieji yra pasiža m e t įn iam susirinkime nau-
deje. jei aplinkybes leis. at- j o n v a l d y b o n išrinkti sekan-
vykti i ALRK Vargoninin- t i e j i . j M i k a i a U 8 k a s _ p i r . 
kų Sąjungos seimą, kuris į- m i n i n k a s v . Sčesnulevičius 
yyks rugpiūčio 23 d., Šv. __ s e k p 'B G a l i n i g _ m 
Jurgio parapijos salėj. 

mo darbus veda pirmyn. Jau 
yra pasitelkęs visą eilę bend 
radarbių ir surinkęs dalį rei 
kalingos medžiagos. Leidinį 
finansuoja, kaipo garbės lei
dėjas, Maracay verslininkas 

kiek ir stovyklose. Maitini- tralijos, D. Britanijos ir kt. j k a i p a k e l t ų kainų. Krautu- i cj^nhpn P » i ^ 
i n^vvl ioiant is To- i kraštu ^ t u v i a i Tun būdu I y § g d ž i ū g a u j a t o k i a motenj , ̂ ^ I ^ t e d ir Ridge 

gatvių, teismo nubaustas 
$50 už laikymą pinigais lo
šimo mašinos (slot machi-
ne). Mašina taip pat kon
fiskuota. 

. i v* • ^ur§r i s Bieliūnas, kurs tam 
Stanley Balinskis 2938 Vismontas lankėsi i r e i k a h ] i paskyręs apie 

^ ^ T i ' T : "Jr.1^ IT Bridgeporte, Conn., buvo s u - 1 3 m h u l ^ r ų
P

m ^ l 
N. Nagle Ave., vienas iš chi- s t o j ę s p a s n e seniai atvyku-
cagiecių kareivių, kurie šio- s i u g tremtinius — Valinčius, 
mis dienomis buvo sužeisti a p i a n k e i r eilę kitų lietuvis-
kare Korėjoj. J i s tarnavo k ų šeimų. 
Pietų Pacifiko 33-čioj pėsti
ninkų divizijoj, kuri prieš T K t ? n i ^ ™F*** m e " I Europa", Gineika Juozas -
karą Korėjoj buvo pasiųsta * * » «f™»» įvyks rugsėjo „ ^ A u r o p a „ Bieliūnienė 
į Japoniją okupacinei tarny- -» d-; s v - Pranciškaus sese-1 s t a n i s l o v a s u g ū n u m i _ 
bai. m vienuolyne, Pittsburghe, | _ „ F o t o R o x y M > K a t k u g JQ_ 

galba bus labai ir labai rei
kalinga. 

— Švietimo klausime — 
centro valdyba turės nusta- i vena viltimi, kad nežiūrint 
tyti mokyklų tinklą ir rūšis. I didelių tarptautinių kompli-
Yra pagrįstų vilčių, kad tau j kacijų, pavyks pergyventi 
tinių mokyklų steigimui vo- šiuos sunkumus. Tremtiniai 
kiečių organai nepriėsta niekada nepameta vilčių sū
raus. Pedagogų skaičius la- grįžti į savo Tėvynę. 

Mažosios Lietuvos Tremtiniu. Laikraštis 

gal galimybę rūpinami. 

- „ ^ f " * 0 ^ 1 7 t k a n | !Runqtynės Tarpe Mūsų Vokietijoje .r tohau tebegy- JJ į ^ ^ J flWermonų 

Ateinantį trečiadienį Lane 
Tech stadiume, prie Wes-
tern ir Addison gatviųt bus 
beisbolo rungtynės tarp Chi 
cagos ir Clevelando miesto 
tarybos n a r i ų . Kadan
gi lošimas įvyks vakare, 
tai Clevelando miesto meras 
Thomas Burke Chicagos mė 
rui Kennelly pasiūlė vaka-— Macaity mieste jau 12 

lietuvių turi nekilnojamąjį Liepos men. viduryje Vo- nors šiaip jau "Keleivis" jų I rienei "whitefisn iš Erie e 
turtą. Prekybines įmones tu kietijoje pasirodė Mažosios 
ri: Bieliūnas Jurgis—"Foto Lietuvos lietuvių laikraštis 

"Keleivis". Laikraštis 21x29 
cm formato, 8 pusl.t ilius
truotas. Turinys išimtinai 
skirtas Mažosios Lietuvos 

vengsiąs. 
Redaguoja Ansas Lyman-

tas. Adresas: "Keleivis", 
(20a) Hannover-Stoecken, 

žero. Tačiau mūs meras pa
sisakė už Chicagos skerdyk
lų "portersouse" steiką. 

Pašautas Prezidentas 
John J. Dunn, prezidentas 

vieno prekių sandėlio, sun
kiai pašautas dviejų plėši-
kų, kuomet išėjęs iš banko 
su $1,200 buvo užpultas ir 
pasipriešino. Plėšikai pabė
go vogtu automobiliu. 

v*v,a, nauuuvci-otuc^ca, Vvrlausvbe Įsikišo 
Garbsener Landstr. 7, Ger- vynausyDe * • " • ? . „ 

produktų krautuvę, Kondro- n a u s savo kraštui ir prūsų 

j n i> i i • • \T P a ' S e i m a s Prasidės šv. mi- n a g "Casa Baltica" Kas- tremtiniams. Įžanginiame žo 
^ j o j ^ ^ S S ^ ^ I f ^ S . 9 ^ ° P ° * l t a - : * — Stasys - maisto dyje rašoma: ^Keleivis-'tar 
viškės Garsas' ir 'Lietuvis" 
redaktorius, atvykęs iš trem
ties apsigyveno Chicagoj. Į-
sikurdinęs žada aktyviai į-
sijungti į bendradarbiavimą 
lietuvių laikraščiams. 

many. 
Bendradarbių eilėse mato 

me Vydūną, kun. A. Trakį, 

tas Jonas — "Foto Euge-
nia" ir Milmantas Vytau
tas — laikrodžių prekybą. 

X Anis Wainiunas įš No. 
Side nukentėjo nuo vagių, 
kurie, išlaužę jo automobi
lį, pavogė drabužių ir kito
kių daiktų. Pranešė vietos 
nuovados policijai. 

X Frank Mockus, gyvenęs 
3220 S. Grand St., pastaro
jo karo veteranas, šiomis 
dienomis susirgo ir išvežtas 
į karių veteranų ligoninę. 

X Ignas Sakalas, mūs re-1 ~ M i n i ? t : J ' ***** ži" 
dakcijos narys, išvyko atos- n o m a f r a s v t ^ a s ir diplomą 

— Jakučių šeima Bridge
porte, Conn. yra dideli pa
triotai vaikus išaugino lie-
tuviškoj dvasioj. _ V L S S c m t r o v a W y b a 

— Federacijos ir ateiti- pasiskirstė pareigomis se
niukų kongresai šiemet į- kančiai: pirm. inž. V. Venc-
vyks Pittsburghe, Pa., rug- kus, vice pirm. J. Bieliūnas, 
sėjo 30 ir spalių 1 dienomis, sekr. J. Kukanauza, ižd. B. 

Čelius. Valdybos narys bei 
— Ant. Masiulis iš S. Bos 

tono, Mass., ištikus širdies 
smūgiui prigėrė ežere liepos 
15 d. Paliko žmoną. 

• • • 

togų porai savaičių. Tuo pa
čiu metu ir jo duktė Aldona 
iš Mt. Kisco, N. Y., parvy 

tas, šiuo metu yra įsikūręs 
Cap. Martin, prie Nicos. Tu
ri turtingą ir retą bibliote-

Atsisveikino 
Redaktorius 

lietuviui, kartu ir visai lie- Rudvytį, Aulaukį ir kt. 
tuvių tautai. Ne užmerkto
mis akimis eisime savo ke
liu, bet atidžiai žiūrėsime ir 
seksime tai, kas darosi ap
link mus ir dėl mūsų. Rei
kalui esant, tarsime ir kar- traukti jos pasirodymą pu
tų žodį tiems, kurie kalba j Belgijos lietuvių dvisavai- blikai. 
apie mus neteisybę ir mus i tinio laikraščio redaktorius Administracija žada ape- J 

niekina". I kun. dr. Pr. Gaida 13(66) liuoti. 
Nr. 1950.VII.15 d. atsisvei-

Žuvo Chicagos Majoras 
Korėjos kare pastarųjų 

dienų kautynėse žuvusiųjų 
tarpe randasi ir vienas Chi-

I "Ice Varieties" cagos karininkas — majo-
Chicagos parodoj "Ice Va ras F. E. Marlowe, gyv. 733 

rieties" žvaigždė yra vie-1 Lamon Ave. 
nuolikos metų Robertą Hy 
ams, kurios savaitinė alga Ir Blue Island Yra Plėšikų 
$250. Kadangi ji dirba sep- i! „ . T , . . . . 
tymas dienas į savaite. Z, , ^ f . l 8 ^ n d I ? " ^ 6 , ^ * TV U J ~ I *„ plėšikai užpuolė Prudential 
pasiremiant Darbo departa- £: *, 

, ., . . , „ mA Insurance Co. du pasiunti-
mento vaikų jstatymu, ad- J . ..? . nU.n „„ mus, kurie grjzo iš banko ministracnai įsakyta nu- ' .? e 

su $3,800. Atėmę pinigus sė
do į laukiantį automobilį ir 
nudūmė. F! 

"Keleivis" skiriamas ne 
tiktai Vokietijoje, bet ir vi- kino su savo skaitytojais— 

, • „ o n , Belgijos lietuviais. Redak- VftrglIUi ^dlCll lIS 
S T J"* Y2i • , g r T torius išemigruoja į JAV- Schw Gmuendas. Prieš tiems Mažosios Lietuvos lie- .._,. ,& J.,, * . „ s „ ^ o ; TT>r, ri0*<„a**rxrm, XT\ 
tuviams. Iš tiesų, tai yra ne I b e s - " i m t ą j ą šal, dr. Gai-menesj IRO patvarkymu vi-

ko namo atostoru. A t e i n i j * ^ S t S ! ^ ^ ! ^ S * ^ Y ^ 8 Cfntri> ? * ^ i ^ f ^ L ^ Z 

dvasios vadas kun. A. Sa
baliauskas. 

— "Tėvų Kelias", vienin
telis Venecuelos lietuvių 
laikraštis, vienerių metų su
kakčiai paminėti išleido pa-
didinta ir gausiai iliustruo- i ̂ s ^ mažTretuvIų*taip"m§ I P 6 ^. H , ! a i k * P a d a r ė R i „ m a r l r „ m . . , , h u v o 
tą numeri kurio išleidimo I ^ a m f l < J "Kpioivia" Nete-i r a s t * I d o l m u l r naudingu.! Bismarko kareivinių buvo 
lėšas padengė inž. Antanas j SkraMto a n b n M s ' i i a S G š bendradarbių tarpe ma- perkelti į kitą stovyklą -
Stelingis ir WL Longinas „ f i t a v o S t o m e : **• Grigaliūną-Glo- Artilerijos kareivines, kur 
Drangauskas. | & . S r i n f gaSoJe kali -<**• T" Aranauską. T. Ra-1 J į kad ir laba, sunktai, »si 

— Mokyt. Juozas Kuka- į nemaža dalis senųjų "Ke-

Nusipirkęs Mašiną Tuoj 
Suvažinėjo Mergaitę 

G. Prusinski, 1244 West 
49th Place, nusipirkęs auto
mobilį už valandos išvažiavo 

E ^ E \ ^ £ £ d a r a g a v o trejus metus ir! si „egaUntieji emigruoti He- - « i r ^ 
. ' w,: y .^7 . = i per ta laika padarė laik-i tuviai seneliai ir invalidai iš l*^T .. . . XK . *. septynių metų Mary Ann OI 

szewski, 5354 S. Bishop Ave. 

čią savaitę visa Seimą žada l a i k * / ^ y * * ? " . J
f

a u 3^ a 

automobiliu išvažiuotr į va- p a r u o s f naują novelių kny 
k a r u s

 - gą ir dienoraščio forma ro-
I maną "Žeme dega". 

dybos paskirtas spaudos ir 
informacijos įgaliotiniu. Jo 

Miranda Este 10, Maracay. 

suprantama lotyniškuosius 
rašmenis, vienas religinio tu] spaudos darbuotojus. Kas 

bikauską, kun. Dėdiną, T. Į kūrė. Tačiau nepraėjo nė mė 
Ambrozijų OFM, Stp. Pau-1 n u o — I R O i š l e i d o v § 1 n a u i * 
lauską, Z. UmbražiŪTią ir k t . , Patvarkymą — visi seneliai 

su savo daiktais pervežami 

adresu: Casa Baltija, <Gatt*< rinio straipsnis atspausdin- pavaduos dr. Gaidą, tuo tar
tas gotiškomis rašmenimis, pu dar nėra aišku, 

vėl atgal į Bismarko karei
vines. Seni žmonės dėl to 
turi pakelti daug vargo. 

Atėmė Tavernos Leidimus 
Meras Kennelly įsakė a-

timti leidimus dviems taver
noms: 3201 N. Clark st., ir 
1529 Larabee St. Vienoj jų 
policija rado 210 dėžių vog
tos "kavos, o kitoj buvo i l^ 
prievartauta moteris. 


