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-_> DEL JAPONIJOS NEBUS 
Didžioji politikos drama eina 
Marshalas sumaniai vaidina savo r 

MARSHALL GINA VIYRIAUSYBĘ 

WASHINGTONAS, geg. 9. — Didžioji Amerikos poli
tikos drama kongreso rūmuose vyksta toliau, nors gen. Mac 
Arthuro pašalinimu sukelti debesys pradeda skystėti ir ma
tosi aistru nusiraminimo pragiedrulių. 

Tris dienas su dramatiškais , • -12 

* 

pabrėžimais dėstė savo tezę duoti Kinijos ir Mandžiūrijos 
MacArthuras. Jau visi bazes tuo atveju, jeigu kinai 

užpuls sąjungininkus arba 
stipria aviacija fronte arba 
sąjungininkų laivyną ir jo at
ramos bazes. Bet ne anksčiau. 
Visos gen. Mac Arthuro siū
lomos priemones yra aptar
tos su sąjungininkais ir visų 
jų panaudojimui principe pri 
tarta. Skirtumas tik tas, kad 
gen. MacArthuras siūlo jas 
naudoti tuojau, o visi kiti ma 
no, kad jas reikėtų naudoti 
tik tada, kada pats priešas 
jas išprovokuos, kada kitos 
išeities nebebus ir kitos pa
lankesnės aplinkybes susida
rys. 

Gen. Marshallo kalbų klau
są senatoriai tvirtina, kad jis 
savo tezę gina įtikinančiai, 
ramiai ir sumaniai 

žinome kokį planą jis pasiū
lė Korėjos karui baigti. Jis 
labai trumpas: pulti Kiniją ir 
ją paklupdyti. Tai esą galima 
greit pasiekti ir Kinijai rai
tantis nuo Amerikos bombų 
smūgių Maskvos bolševikai 
sėdės sau Kremliuje rankas 
susidėję ir neis savo brolių 
ginti. 

Po trijų dienų atėjo į tą pa
čią sceną antras garbingas 
Amerikos generolas, krašto 
apsaugos sekretorius G. Mar 
shall. Jis sako, kad gen. Mac 
Arthuro intencijos yra nuo
širdžios, bet JON apskaičiavi
mai yra pavojingi. Jei paklau 
sytume MacArthuro patari
mų, tikriausiai iššauktume į 
karą Rusiją labai pavojingu 
laiku. Rusija turi netoli Ko
rėjos ir Kinijos dideles ka
riškas pajėgas ir tik laukia 
progos jas paleisti į darbą. 
Amerika negaU viena rizikuo-1 BRIUSELIS, geg. 8. — 
ti pasaulinės kovos su bolše- Belgijoje vaikščioja gandai, 
vizmu, nes jos viena laimei | k a d i a i k i n a i karaliaus parei-

Naujas karalius? 

• — 

SAN SALVADOR, geg. 9. 
— Žemės drebėjimo aukų skai 
čius šioje Vidurio Amerikos 
valstybėje yra daug didesnis, 
negu pradžioje buvo manyta. 
Sunkiai paliesti yra 6 mieste
liai, kurių du veik visai su
griauti. Viename iš griuvėsių 

Sovietų notą Washingfonas atmetė 
VVASHINGTONAS, geg. 9. — Valstybes dep. spaudos 

šefas praneša, kad JAV atmes paskutinį Rusijos pasiūlymą 
sušaukti JAV, Anglijos, S. Rusijos ir Kinijos užsienių minis
trų konferenciją Japonijos taikos sutarčiai svarstyti. 

Tas pasiūlymas yra tik ei- -
line S. Rusijos propaganda ir mai valstybei. Rusijai ir Ki-

Jau ištraukta apie 1000 lavo^ n a u J a s bandymas sukliudyti nijai tos bazės nereikalingos, 
nų. Iš kitų vietų aukų skai- J a Po n i Jos taikos sutarties pa nes Kinijos žemynas yra pui-
čius dar nežinomas, bet ma- sirašymą bei įvesti kom. Kini kiausia bazė Japonijai užpul-
noma, kad jų gali būti viso J 0 S vyriausybę į tarptautinių ti. Kas kita su Amerika, kuri 
apie 4 000 klausimų sprendimą per už- turi saugoti Japoniją, jei nori 

~ ,v. * . . u • pakalines duris. Kinijos į ve- išlaikyti savo rankose Pacifi-
Prie A i d ž i a u s i a i paliesto d i m a s į J a p o n i j 0 s t a i k o s su_ k o i m o H n i j p , d a b a r 

Jucuapa^miesteho pradėjo | t a r t i e s r u o š i m ą d u o t ų Rusi- Su japonais pasiektą susitari-
veikti Imbo ugniakalnis. šis, j a i d u v e t a ų R u s i J 0 s p a s i ū . A ^ ^ t u o j a u ^ t a i k o s 
drebėjimas buvo didžiausias l y m ą p r iemus, Japonijos tai- sutarties pasirašymo sudarys 

kos sutartis niekada pasaulio s u ja savitarpinės pagalbos ir 
šviesos neišvystų ir visą tai-1 draugiškumo paktą ir gaus 
kos konsolidavimo darbą Pa-į teisę Japonijoje turėti bazes 

valstybės istorijoje. 

Ar ne propaganda? 
PARYŽIUS, geg. 9. — Tarp 

tautinis olimpinių žaidimų ko Ja savo notoje dar siūlė For-

cifiko regione sugriautų. 
Pažymėtina, kad Sov. Rusi 

negali. Šiuo momentu karą 
su Rusija išprovokavus, Ame 
rikos žemė gali pajusti ir ato 
minį karą. Tat reikia vaikš
čioti atsargiai ir žiūrėti į rei
kalus ne vien iš Korėjos pu
siasalio įvykių. 

Visa Amerikos stiprybė 
yra jos toli skraidanti aviaci
ja, bet jei ji negalės atsirem
ti Anglijos, Prancūzijos ir ki
tų kraštų bazėmis, ji pasida
rys bejėgė triuškinti Rusiją. 
Tų bazių galima netekti, jei 
dabar karas iš Korėjos būtų 
perkeltas į Kiniją. Tokia yra 
gen. Marshallo pagrindinė 
Korėjos karo vedimo tezė. 

Daug jo senatoriams prie 
uždarų durų pasakytų dalykų 
spaudai nebuvo paskelbta 
saugumo sumetimais. Bet šis 

gas einąs princas Bodoinas 
abdikuosiąs savo brolio Al
berto naudai ir pats pasirink
siąs kunigystės luomą. Prin
cas Albertas rugsėjo mėn. 
jau turės 17 metų ir galės už
imti sostą be regentų tary
bos. 

Jų tėvas karalius Leopol
das nebegalėjo grįžti po ka
ro į sostą dėl griežtos socia
listų partijos opozicijos. 

Krašto apsaugos sekretorius gen. G. Marshall (vidury) išeina iš 
senato rūmų, po pirmos dienos liudijimo apie vyriausybes politiką 
Tolimuose Rytuose ir gen. MacArthur'o pašalinimą. (INS) 

Panamoje įvyko nekruvina revoliucija 
Paleistas parlamentas, nauja konstitucija 

mitetas priėmė Rusiją į savo 
narių tarpą ir tuo būdu atida
rė jai kelią dalyvauti 1952 m. 
Suomijoje įvykstančioje olim 
piadoje. Ikšiol bolševikų Ru
sija tuos tarptautinius sporto 

mozą grąžinti Kinijai, Boninų 
salas Japonijai, o ne pavesti 
valdyti Amerikai Jungtinių 
Tautų vardu, kaip tai numa
tyta sutarties projekte. 

Sovietų nota aiškiai pabrė-
žaidimus boikotavo. Bet ar,žia, kad metams praėjus po 
atvykę olimpiadon Rusijos taikos sutarties pasirašymo 
sportininkai laikysis visų "su visa svetima kariuomenė turi 

• " i — 

Zydy draugai 
BEIRUTAS, geg. 8. — Ara

bų valstybės labai atvirai tei
kusios žinias prie pasiuntiny 
bių esantiems JAV karo ats
tovams apie savo kariškas pa 

ir >rn )ra- J § g a s i r j ų i š d gstymą, bet po 
h ^ o ^ ^ n 1 > S r ^ i e ^ ^ u ^ l a ! k o b u v o * " « * * • 

. . fZLj .„„ v' * A-J kad tos žinios su smulkmeno-
seniai spauda pranašavo. Ais . T.« . T M , 
kėia kad visi Korėios k a r e i m i s a t s i d u n a Izraelio karo !££U«E HSn«o-?nf^i ™ l S**1*- ll&i n e b u v° Sa l ima su 

^ 2 ^ £ S T ^ ^ ^ ^ i p jos patenka pas 
susitarę rizikuoti bombar-

Prezidentas atsikirto 
WASHINGTONAS, geg. 9. 

— Po ilgos tylos užvakar va
kare netiesioginiai pasisakė 
ir prezidentas Trumanas dėl 
gen. MacArthuro siūlomo bū 
do baigti Korėjos karą. Jis ( 

kalbėjo civilinės apsaugos at. LeifKIJOS V 3 ISlIlKH) 
stovų konferencijoje ir trum, 9 ' 
pai pakartojo tas pačias min-

Izraelį. Pripuolamai susekta, 
kad jos ten patenka iš Ame
rikos šaltinių per dviejų as
menų rankas. Tie du asmens 
esą sutvarkyti ir pasitikėji
mas Amerikos įstaigomis Ara 
bų valstybėse esąs vėl dalinai 
atgautas. 

PANAMA, geg. 9. — Mažos Panamos valstybes tyliai 
rusenusi politinė krizė tuo tarpu pasibaigė i M ^ v f ^ a revo
liucija. 

Prezidentas Arias sustab-Į 
dė 1946 m. konstitucijos vei
kimą ir grąžino veikti 1941 
m. konstituciją, kuri buvo 
priimta jam prezidentaujant 
pirmą terminą. Paleistas ir 
parlamentas. Nauji rinkimai 
pažadėta paskelbti artimoje 
ateity. Kuriam laikui suspen
duotos konstitucijoje numa
tytos asmens laisvės. 

Prezidentas skelbia, kad šio 
žygio ėmęsis todėl, jog opo-Įžesnį parlamentą, 
zicijos vadai kartu su komu
nistais rengėsi jėga pagrobti 
valdžią. Jei taip būtų atsiti
kę, tai pavojuje atsidurtų ne 
tik Panamos, bet abejų Ame-
rikų saugumas. 

Sąmokslui vadovavęs pa
triotinis jaunimo f r o n tas, 
slapta komunistų partija ir 
dar kelios smulkios grupės. 
Vyriausybė tvirtina, kad šios 
organizacijos pereitą penk
tadieni paskleidė gandą apie 
valstybės banko bankrotą. 

Kai slaptoji policija pradėjo 
gaudyti tardymui opozicijos 
vadus, sostinėje įvyko keli su 
sišaudymai, kuriems vadova
vo jaunimo fronto vadas. Di
desniems įvykiams išvengti 
griebtasi aukščiau suminėtų 
priemonių. 

1941 m. konstitucija numa
to ilgesnį prezidentavimo ter
miną (6 metai vietoj 4) ir ma-

puvusios vakarų kultūros j apleisti Japoniją. Neabejoja-
prietarų", parodys tik ateitis. 
Netektų stebėtis, jei ir ta pro 
ga būtų išnaudota kivirčams 
sukelti. Į šios aukštos spor
tinės moralės organizmą ren
giamasi priimti V. Vokietiją 
ir Izraelį. 

Kerta savo šaką 
TAIPEI, geg. 9. — Formo-

zos šaltiniai skelbia, kad ki
nų komunistai pietų Kinijoje 
sušaudę 300 iš Korėjos gydy
ti atvežtų sužeistų karių už 
"antirevoliucinių nuomonių 
skleidimą" gyventojų tarpe. 

Egipto ūkis gauna 
technišką pagalbą 

VVASHINGTONAS, geg. 9. 
— Tarp JAV ir Egipto pasi
rašytas susitarimas, pag kurį 
į Egiptą tuojau išvyks JAV 
finansuojama 6 asmenų žino
vų misija padėti pagerinti 
Egipto žemės ūkį ir kaimo gy 
ventojų būvį. Visi misijos na
riai yra žemės ūkio inžinie
riai technikai ir eis patarėjų 
— planuotojų pareigas. 

KALENDORIUS 
Gegužės 9 d.: šv. Gregori-

jus Nazianzenietis, vysku
pas. Senovės: Džiugas ir Aus 
tija. 

Gegužės 10 d.: šv.Antoni-
nas, vyskupas. Senovės: Puti 
nas ir Igauja. 

ir saugoti Japoniją, tol, kol 
jai grės pavojus ir kol ji pati 
atstatys savo kariškas pajė
gas. 

Tą visą planą Sov. Rusija 
bando sugriauti, nors ji ir ži
no, kad jai dabar nepasiseks. 
Bet kodėl nebandyti savo "tai 
kos" propagandai geros me
džiagos pasirinkti.. 

Japonijos taikos sutarties 
projektas Sov. Rusijai įteik-

ma, kad Rusija ir Kinija, jei j tas prisilaikant diplomatinio 
jos gūtų prileistos prie sutar mandagumo taisyklių. Po 
ties pasirašymo, pasistengtų J šios notos mandagumas bus 
į sutartį įrašyti nuostatą, I padėtas į šalį ir taikos sutar 
draudžiantį Japonijai užleisti'ties pasirašymas paskubin-
savo teritorijoje bazes sveti-1 tas. 

Korėjoje laukiama naujo puolimo 
Nors belaisviai kalba apie karo galą 

tis, kurias dėsto gen. Mar-
shallas senato komisijoms. 
Nors nė karto nesuminėjo 
gen. MacArthuro pavardės, 
tačiau atsakė į du pagrindi
nius MacArthuro tvirtini
mus. J is griovė generolo tezę, 
kad užpuolimas Kinijos su
trumpins Korėjos karą ir kad 
reikia mestis į Kinijos avan
tiūrą nors ir be sąjungininkų 
pagalbos. Pirmasis tvirtini
mas nepagrįstas jokiais davi
niais, o antrasis yra tiek pa
vojingas, kad joks atsakingas 
žmogus negali drįsti apie tai 
ir galvoti. 

Saug. Taryba svarsto 
Izraelio - Syrijos ginčą 

LAKE SUCCESS, geg. 9. 
— Izraelio atstovui reikalau
jant, sukviestas Saugumo Ta 
rybos posėdis Izraelio — Sy
rijos pasienio susišaudymams 
nutildyti. Izraelis visą kaltę 
priskiria Syrijai, o ši tvirti
na, kad kaltas Izraelis, nes jis 
laužo paliaubų sutartį viena
šališkais veiksmais demili
tarizuotoje zonoje. Nors JT 
paliaubų komisija susisaudy 

LAKE SUCCESS, geg. 9. 
— Lenkijos atstovė JT mote
rų teisių sulyginimo komisi
joje pasigyrė, kad šiandien ir 
moterys Lenkijoje gali dirbti 
anglių kasyklose ir jų daug 
ten dirba. Vargšė Zofija Dem 
binska pamiršo, kad ir Len
kijos vyriausybe prieš karą mus buvo sustabdžiusi, ta-
buvo pasirašiusi tarptautinę čiau neilgam, 
konvenciją, draudžiančią mo JAV, britų ir prancūzų at-
terų darbą kasyklose. Už tos stovai pirmame Saugumo Ta-
konvencijos priėmimą kovojo rybos posėdyje pareikalavo, 
viso pasaulio darbininkų uni- kad abi šalys tuojau nusira-
jos ir visi moterų gerbėjai, mintų, jei nori kad jų skundai 
nes jis labai kenkia moterų būtų išspręsti kultūringu bū 
sveikatai ir nepakeliamas jos du. Telegramos pasiųstos į 
jėgoms. ,Tel Avivą ir Damaską. 

NAUJAUSIU ZIMV SANTRAUKA 
— Gen. Eisenhoweiis atvyko į Belgiją apžiūrėti to kraš

to vykdomo kariško pasiruošimo. Iš čia vyks į Olandiją. Jo 
atvykimas labai pakėlęs Belgijos visuomenės ir kariuomenės 
ūpą. 

— Visose laisvojo pasaulio sostinėse vyrauja nuomonė, 
kad Azijos krizė pasieks sprendimo tašką kelių savaičių bė
gy, nes greit jau turės paaiškėti ar Korėjos karas baigsis ar 
jis turės išsiplėsti. Prie to tikslo veda visų sąjungininkų po
litika Korėjoje. Ji paremta teze, kad komunistai turi išpro
vokuoti įvykius, o ne sąjungininkai. Iš to taško reikią žiū
rėti ir į gen. MacArthuro pašalinimą, nes jam ne laiku pri
truko kantrybės dar valandėlę patylėti. 

— Apie milionas Italijos valstybes tarnautojų paskelbė 
24 valandų streiką reikalaudami atlyginimų padidinimo. 

— Prancūzų parlamentas galutinai priėmė rinkimų sis
temos reformą ir rinkimai įvyks birželio 17 d. 

— Atsiliepdamas į prez. Trumano pasakymą, kad karo 
išplėtimas Azijoje gali sukelti atominį karą ir nuo vienos 
numestos atominės bombos gali žūti Amerikoj daugiau žmo
nių, negu per visus metus Korėjoje, gen. MacArthuras per 
savo sekretorių pareiškė, kad Rusijos miestai gali daugiau 
nukentėti, negu Amerikos. Tačiau jis pridėjo ir nuolankų 
pareiškimą, kad visus sprendimus turi padaryti prezidentas, 
nes to reikalauja Amerikos demokratijos tvarka. 

— New Yorko gubernatorius T. Dewey aplankė gen. 
MacArthurą ir su juo kalbėjosi tarptautinės politikos klau
simais. 

KOVŲ VIETŲ VAIZDAS 

TOKIO, geg. 9. — Seoulo šiaurėje sąjungininkai atsiė
mė apie pusę to ploto, kurį prarado komunistams nebandant 
užimti Seoulą savo nepasisekusios pavasario ofenzyvos me
tu. 

Komunistų puolimą visur 
sustabdę, sąjungininkai vėl 
perėjo į aktyvią žvalgybą, 
kurios tikslas yra kliudyti 
priešui persitvarkyti, įsistip
rinti ir vėl pereiti į puolimą. 

Stiprūs motorizuoti dali
niai, einą 38 paralelės link 
Seoulo šiaurėje, išlaisvino 
nuo priešo spaudimo Uijong-
bu kelių mazgą ir pusę kelio, 
jungiančio Seoulą su Munsan 
miestu ant Imjin upės. Sąjun
gininkų linijos dabar yra apie 
15 mylių nuo Seoulo. Tai reiš
kia, kad apsiimta apie pusė 
prarasto ploto. 

Labai giliai įlysta į priešo 
linijas ir rytiniame fronto ga 
le, kur komunistai visą laiką 
bandė pulti ir išmesti sąjun
gininkus iš Š. Korėjos. Viso 
spauddimo centras buvo Inje 
miestelio apylinkėse, kur pas 
kutinės paros bėgy pietų ko
rėjiečiai sudavė komunistams 
stiprius smūgius ir išmetė 
juos iš katikurių aukštumų. 

Iš įvairių šaltinių gauta ži
nių, kad Kinijos ir Š. Korėjos 
karių tarpe esąs didelis nepa 
sitenkinimas savo vadovybe, 
kuri išleido juos pulti sąjun
gininkus be tankų ir lėktuvų 
paramos. 

Laukiant komunistų pava
sarinio puolimo buvo daug 
ženklų, kad ją rems tankai ir 
aviacija, nes buvo platinami 
ir taisomi keliai, statomi nau
ji aerodromai ir gerinami se-1 # Klnl j ^ ( y ^ blokadai 
ni. I nelaisvę paimti kinai ir . ., . . ., 
korėjiečiai tvirtindavo, kad J a u P n t a r * v l S l A ™ * * 0 8 

jie gaus naujus Rusijos pažą- draugai . Nutarimas bus pa
dėtus ginklus. Bet realybė 1 darytas Jungtinėse Tautose. 

buvo kita — puolimą prade
dant komunistų pėstininkus 
visame fronte parėmė tik vie 
na artilerijos divizija, ku
rios pabūklai buvo nutildyti 
po 24 valandų. 

Dabar patenką į nelaisvę 
komunistai vienbalsiai tvirti
na, kad karas yra baigtas. 
Bet jų kalbas neigia faktai: 
raudonųjų užfrontėje vyksta 
didelis judėjimas ir jų domi
nuojamoje niekeno žemėje 
rengiami platūs minų laukai. 
Daug ženklų rodą, kad komu
nistai toliau nebesitrauks ir 
vėl mėgins pulti. Tai galį įvyk 
ti 48 valandų bėgy. 

| • 4J.!falU„. 
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ti su LPS-gos veikla, krei
piausi į p. Bereišą šiais klau 
simais. • 

— Kokius LPS-ga turi už 
davinius 

-
— Vokietijai kapituliavus 

ir lietuviams tremtiniams su 

APŠAUDO PRIEŠĄ 
UETUVIAI PASTININKAI AMERIKOJE 

Pasikalbėjimas su jų sąjungos pirmininku J. Bereisa 
Lietuvių Paštininkų Sajun- kų, patekusių j vargingą pa

gos Valdyba turėjo posėdį dėti, šelpimas. Tam tikslui 
Chicagoje, į kurį atvyko iš yra suorganizuotas ir veikia 
S t Louis, Mo., tos sąjungos savišalpos fofcdas, kurio lė-
pirmininkas Jonas Bereiša. | šas sudaro I^S-gos narių 
Norėdamas arčiau susipažin laisvi įnašai. \ 

Sąjunga registruoja lais
vose šalyse gyvenančius paš 
tininkus, palaiko glaudų ry
šį, teikia informacijas apie 
sąjungos nuveiktus darbus, 
skatina juos sekti atitinka
mų šalių pašto veiklą arba, 

sibūrus į stovyklas pašti- k u r y » **&&», istoti % pa
niukai tremtiniai tuoj įstei- j š t o darb*> k a d atvadavus 
gė stovyklose paštus kurie; I m t u v ą paštininkai ga lė tų 
atliko visas pašto operacijas'S1**.1 s u P ^ y ^ ' k u r i * 
ir uoliai Platino lietuvišką b u * reikalingas atkuriant 
spaudą ir įvairius lietuvis- I^tuvos pašto darbą. 
kus leidinius. Stovyklų paštų I — Sąj^ga gražiai darba-
veiklai derinti ir kitiems pa- v o s i 3 a u tremties stovyklo-
šUninkų riekalams tvarkyti •»•••. — užvedu pirmininko 
stovyklų paštininkų atsto- iI"**• ^ ^ i J P* daroma pirmyn, G 
vai suvažiavę Hanau stovyk , mm 1U1P» mus% organizaci- Chicaeoie ivvk 
loję įsteigė LPS-gą ir išrin-! 3a b u v o ftainsiškai pajėgi ir * 8 J » 
ko jos valdybą, kurios trys <K<tetes sumas skyrė mūsų ^^ 
nariai dabar gyvena Chica-| organizacijoms !£*" i tūr i -1 r i a u ^ 0 j i - motina Juozapa 
goję, t y. J. Janušaitis, A. m e m s tikslams. Įsteigė groj p a s a k § k a l b ą d ė k o d a m a Ue_ 
Gintneris, J. Gudaitis. J. Ge z i n e s literatūros premiją I t u v i d v a s i š k i j a i i r visuome-
čiauskas gyvena Philadelpi- 5 0 0 DM> k u r i atiteko mūsų 
joje ir aš, kaip žinote, gy-1 Jaunam beletristui rašytojui 
venų St. Louis, Mo. ' j A - M- Katiliškiui. 

Antras uždavinys, kurį Veikęs savišalpos fondas 
vykdo sąjunga, yra paštinin įgalino nevienam paštinin 

Jungt i T a u t ų k a r i a i a p š a u d o K i n i j o s k o m u n i s t u s K o r ė j o j e . 

LIETUVAIČIŲ KOLEGIJA CHICAGOJE 
. Rudis {rengs knygyną, Dr. Brazis — gyd. kabinetą 

• 

Šv. Kazimiero akademijos mums labai pageibesite sū
rumų statyba smarkiu tem- j mažinti procentui išlaidas iiž 

Gegu-
usia-

me Akademijos remejų sei
me šv. Kazimiero seserų vy-

JIS SUPRANTA KAS YRA KARAS 

v 

\ 

traukiant skolą. Dėkingai 
priimsime kiek kas malones 
paskolinti. 

Kitas prašymas tai — pa-
gelbėkite įrengti įvairius 
kambarius naujoje akademi
joje. Ypač draugijos gal ap-

neį už didelę talką statyboje | siimtų įrengti po kambarį, 
ir pažymėjo, kad įamžinant Bus 40 klases kambarių ir 
lietuvaičių mokytojų vienuo-! kitų įvairių salių. Klases 
lijos steigėjos Marijos Kau- kambarį įrengti kaštuos $2,-
paitės atminimą, n a u j o j i 500, kiti kambariai nuo $500 
akademija bus p a v a d i n t a iki $55,000. Knygyną sutiko 
Marijos akademija. | įrengti ini. Rudis (tai kaš-

Kas italams buvo Motina tuos maždaug $15,000). Li-
Cabrini ,tas lietuviams —! gonių ir gydytojų kabinetus 

bei prisidėjome prie pamink Motina Marija, savo pasi- — Dr. Ruzic, Dr. Brazis 
lų pastatymo. šventimu daugeliui lietu vai-j (kaštuos maždaug $10,000). 

Turėjome LPS-gos vardu čių atidariusi kelią į mokslą.' Maloniai painformuosime a-
paštininkų kooperatyvą Ha- "Dabartinis Seselių Moti-jpie kitais kambarius, jei kas 
nau, kurį sumaniai vedė p. niškas Namas vadinsis Šv. norės įrengti". 
Gintneris. Šis kooperaty- j Kazimiero Vienuolynas, o da 
vas didele savo lėšų dalį U skirtą auklėti, lavinti ir "Nfimynac / y d i " 
taip pat skyrė mūsų sąjun-Į mokslinti jaunas mergaites1 i lipimu i * ! « • — 
gos ir kultūriniems reika-. vienuoliškam gyvenimui va* Į šiuo laiku, kaip ir šioje 
lams. 

Šiandien namie likusi mū
sų tautos dalig negali džiaug 
tis pavasario* žydėjimu. Jei 
ranka akina žiedą ir jį neša 
slaptai prie altoriaus, klaus
dama: kada, o, Viešpatie, 
kada mums grąžinsį pride
ramą žmogui gyvenimą, ka
da atitolinsi baimę ir nai
kinimą! 

Būrys tremtinių, susispie
tę^ į Dainavos ansamblį, no
rėdamas prisidėti prie šio 
tautos atnašavimo, ruošiasi 
mums atskleisti tokį Nemu
no žydėjimą, kuris sukrau
tas į Gasparo Veličkos mu
zikinę pjesę "Nemunas žy
di". Meg tikime, kad neužil
go tas Nemunas pražydės. 
"Dainava" įtemptai kas va
karą dabar kraują to žydė
jimo pumpurus. Mūsų linke-
jimas ir troškimas, kad tas 
pumpuras saulėtoj Sekminių 
dienoje išsiskleistų Sokol 
salėje 2837 So. Kedzie. 

N. B. Vaidinimas prasidės 
4 vai. p.p. —E. R-a 

Labiausiai nepakenčiama, kai 
perdaug kalbama apie save. 

—G. Leopard* 

kui, sunkiai besiverčiančiam 
tremtyje, padėti. 

Rūpinomės sąjungos mirų 
sių narių kapų sutvarkymu 

VISKO UŽTEKTINAI 
TUOJAU PRISTATOM 

Baldai, šaldytuvai, pečiai, skal
biamos mašinos, lovos, matra
cai, kilimai. Radio, televizijos 

setai, baildai vaikučiams. 
Žemos kainos, lengvi i šmokėj imai 

DIDELIS PASIRINKIMAS 
•takiai pagal i i i — i j i m 

— Ar turite paštininkai 
galimybių dirbti savo profe
sijoje? 

— Amerikoje pastai pri

minsime Šv. Kazimiero Ko
legija. D u o k Dieve, kad 
greit išaugtų ir didžioji ko
legija ,kad galėtume ir kitas 
mergaites priimti. 

klauso federahnei valtoai, d u JSi*J>ir m u m s l a b a i 

todėl yra statomi tam tikri ^ p r ašvmus. Pra-
reikalavimai, būtent: reikia š o m e k o l i n t i m u m s * 
būti šio krašto piliečiu, mo-1 n u o š i m č i o ^ ^ s u mažu pro-
keti žodiu ir raštu anglų c e n t u k i e k i š s i g a i ė s i te kele-
kalbą, išlaikyti nustatytus riemg m etams. Žinokite, kad 
pašto srities egzaminus ir, J u m s b u g grąžinti pinigai ka 
būti nesenesniam, kaip 5 0 ' d a pareikalausite. Taip Jūs 
metų. Suprantama, kad šiuo 
metu lietuviai paštininkai 
šių kvalifikacijų neatitinka 

mai, tačiau vertinga medžią 
ga ateičiai. Studijuosime ga-

ir del to negali natekti paš- limybes patekti į paštų sri-
to tarnybon. Paprastiems ties darbus. Jeigu galimy-

nuos jis raoo oeuui miesie, xur | darbams pašte reikalavimai bių atsiras ir ateityje sa
uk vaikai ir seniai likę. Vaikelis. „ . J _:._„ .-. į—i*.-.— 
taip pat turi po ranka maisto 
dėžutę (INS). 

Sis mažas korėjietis apžiūri 
degtukus ir "naujus" batus, ku
riuos jis rado Seoul mieste, kur 

Bilietai gaunami 
CHICAGA, 111. I Dainavos 

ansamblio muzikinį pastaty
mą "Nemunas žydi", kuris 
įvyks š. m. gegužes men. 13 
d. 4 vai. p. p. Sokol salėje, 
2337 So. Kedzie A ve., bilie
tai gaunami: 

1) "Draugo" administraci
joje. 

2) Kartanas "Drugs sto
re", 2458 W. 69th St. 

3) Hollywood Inn., 2417 W. 
43th St. C l I B 

4) Paškauskas "Monarcn 
Liąuor", 3529 So. Halsted St. 

Prašome bilietus iš anksto 
įsigyti. Bilieto kaina $1.75 
(su taksais). 

Pareigis, 48th Ave, Cicero. 

yra mažesni ir kaip laisvai junga parems mūsų kultūri-
samdomais darbininkais dir-| ninku darbus. 
bti būtų galimumų. 

— Ką numato veikti są
junga ateityje?. 

— Tęsti sąjungos narių 
registraciją. Stengsimės pa 
dėti pasilikusioms Vokietijo 
j e paštininkų še imoms ir 
tam tikslui bus labai reika
linga visų mūsų kolegų tal
ka. 

Jau visa eilė paštininkui į 
sąjungos kreipimąsi atsilie
pė ir šį darbą gražiai parė
mė. Jiems priklauso mano 
padėka. Tačiau ir likusieji 
nepasiliks abejingi ir akty
viai į darbą įsijungs. Nu
matome išleisti paštininkų 
leidinį, kuris apimtų pašti
ninkų darbus emigracijoje. 
Tai būtų daugiau atsimini-

Pašešupio Dobilas 

/ 

SAFETY OF YOUR 
S A V I N G S i 

6.R.WETKKWK2 ME1 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, &ALDYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI , SKALBIA
MOS MAtSLNOS, RAI1>6L MAT-
UACAL KILIMAI, LOVOS I R 

, V A I K Ų BAIJ>A1. 

Didžiausias 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi I š m o k ė j i m a i ^ 

Raidai Padaromi 
P a c a i Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VIctory 2-4226 

4183 ASCHEB AVE. 
' TeL LAfayette S-S171 

CHICAOO, ELL, 

šalyje, mūsų tėvynėje bun
da pavasaris. Artėja Sekmi
nes, d ioRo^ pavasario žydė
jimo švente. Ten dabar kai
mai skėsta sodų, žieduose, 
laukai pasikelia į mirguliuo
jančią puikybę ir tvinsta iš 
jų maloniausi kvapai pro at 
darus seklyčių langus. 

RAYTHHON .TELEVlSlON SETS 
The Fincst in T-V. Sales & Service. 

Instaliation & Service on any sets. 
Reaftonable Ratcs — pick up 

&. delivery service 

BIEGEL RADIO & 
APPLIANCE SERVICE 

9258 S. BRANDON 

i JA i • • 

R O O S E V E L T 
'., Ine. 

TJernvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD. 
Tel. SEeley 3-4711 
Atidarą Ir sekmadieniai* 
BUO 11 r. ryto Iki 4 v. T. 

Drąsiausis yra tas, kurs bijo to, 
ko turi bijotis ir nesibijo to, ko 
nereikia bijotis. 

—L. -Tolstojus 

STATYBAI m NAMŲ 
PATAISYMAMS 

P r i s t a t o m e 
VISORIŲ RŪSTŲ 

M e d g i a g ą ! 
CARR MOODY 

LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 SO. HALSTED ST. 

Te l VIc to ry 2-1272 
APKJLIKAVIMĄ. Ir P R E K I T J P R I 

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

Raštinfi at idaryta kasdien nuo 8 vaL 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniai* 

iki S vai. vak. 

Tel . : ofiso VX7-0«00, rez. FR .6 -4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-California Ave. 

VAL.: 2—4 ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius . 

DR. I. E. M AK AR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
TeL: P U l l m a n 6-8277 

VALANDOS:: oa«al susitarimą 

TeL: Ofiso PR.8-644« rez.IIR.4-Sl50 

DR. F. C. WIHSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąoette Ed. 
VAL.: N u o 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį. 

TeL: Ofiso WA.8-30ttu, rez.OO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šestad. ir s ekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Šes
tad. pri ima tik pagal susitarimą. 

ftUafcL; 10*38 So. Waoasb Ave. 

TeL: Ofiso VA.7-5567 r e z . R £ . 7 - 4 M « 

DR. FRANK G. KWINN 
(KVLEOINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. i š skyrus trečiad. ir šestad. vak. 

BRUHfl'S CAFE 
Teikia va lg ias žmonėms , kurie 

miegsta skaniai valgyti. 
Pagamint i kaip namie. 

Siūlome STEIKUS — K E P T U S 
VIŠČIUKUS ir ŽUVJ. 

PUIKIUS L I K E R I U S ir VYNUS. 

Kita karta kuomet eisite kur pie
tauti, užeikite pas mus — džiaug-
sit ies tai padarę. • 

2424 S. OAKLEY 
V1RGINIA 7-8875. 

G Ė L I Ų G R A Ž I Ų 
\§ PIRKITE 16 GUSAUS&C 

Beverly Hills Florai Co. 
($901 S. WentwortH Ave. 

SI>wart 3-2454 
ITTdnon 2-2224 

STASYS FABIJONAS 
PERKRAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

2146 SO. HOYNE AVE. 
TeL Vlrginia 7-7097 

'tttTItTIITTTItiriIIl^lirT 
CONRAD 

PHOTO STUDIO 
( l ietuvis fotografas) 

Specialybe ves
tuvės. Visų rūšių 
nuotraukos. Mo
derniškai įrengta 
sa Hollywood švie
soms. 
414 WEST 63 ST. 
TeL: EN 4-5888 

EN 4-6840 ziiiuii^Tiimiiziiiiiin: 
• Ktao <«lefooM VIrgiHia 7-188* 

DR. AL RAMUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 v a i 

trečiad. ir e i k m a d t ik susitarus. 

Kas duoda vargšams, suteikia 

Dievui. —V. Hugo 

JONAS CONRAD 
TLCK POINTING B I Z N Y J E 

Atnauj iname nusidivgjuaj namą., prl-
pildome lietaus išplautus plytų tar
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui pri
ėjus kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So.' Artesian Ave. GKovehil l 6-4177. 

AR JOSŲ INKSTAI GERAI DIRBA? 
inkstai prašalina is organizmo rūgštis ir nereiKalla-
• a š lapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
l ieka kūne Ir jūsų kraujuje. Jei turite sunkume 
uuMSlapiuu, jei uaKCia aa ina i turit keltis , jei galva 
svaigsta, nugara skauda, jaučiau, nuovargi, jei JOsų 
paakiai patine, vartoklt 

ftfEDIKAIJ&Kr; t O L I Ų A R B A T A 8 A M T A 8 NO 101 
Kaina $1.10 su persiuntimu. Mūsų žolių arbata yra 
eltspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu 

uiftykite ir pinigus prisiųsklte. 

SANITAS HERBS 
1125 Milwaukee Avenue Chicago 22, Illinois | 

TeL: Oftoo YA.7-05»4 re*. MJ.S-2W*0 

DR. CHARLES SEGAL 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

474d So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO V A K : Nuo 10 iki 12 • . ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; uuo 7 iki 8:10 
v. • . Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Emerg . TeL R Edai© 3-2848 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGU 

4146 Archer Ave, Chicago, UI. 
TeL LAlayeite 4-1110 

VAJU: pirm-, antnuL, ketv., 12—2:14 
Ir 6—9 vak., p e n k t ir i e š t 12—2:10 
6234 Archer Road, Argo, DUinoU 

TeL Summit 1660 
VAL.: penktad. 8:80 Iki 8 vai. vak. 
šestad. 8:80 iki 6 vai. vak. 

Ofiso te le fonas GRovehll l 4-4020 
Rezidencijos telef. Hl i l top 6-1640 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2428 VVest Marąoette Rd. 

VALu: Nuo 2—4 v. p.p. Ir 7—8 vak. 
trečiad. Ir sostad. pagal sutart i 

0R STRIKO. 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave., Chicago 
VAJL: nuo 2—4 ir 6—8; trečiad., šeš

tad Ir sekmad. tik pagal sutarti. 
TeL: Ofiso YA.7-4787, rez .PK.6-1930 
Jei neatsi l ieps vlršmineti te lefonai 

sauki te : M i d u a y 3-0001 

TeL: Ofiso CA.6-0257, rea .PR.6-6660 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
RezkL 6600 & Artesian Ava. 

VAL.: 11 v. r. Iki 8 p.p; 6—9 T.i 

Telefonas OLympic 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1 4 4 6 S o . 4 9 t h C o o r t , C i c e r o 
VAJU: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-8 pp. 

penkt. 8 — 6, 7 — 8p.p. 
3 1 4 7 S . H a l s t e d &t* C h i c a g o 

VAJL.: p ina . , treo.. sėst. 8 — 8 p.p 
penat. l t — 18 ryte 

TeL: Ofiso PR.6-SSSS, m 

DR. A. JEMKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LJETUVIS OTDTTOJAfl) 
2 6 0 0 W e s t 6Srd S t r e e t 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:80 
iki 9 vak. šeštad. nuo 2—4 popiet. 

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

DR. BIEZJS 
TeL: Ofiso VL7-65&S. rez .RE.7-7866 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 2 0 1 W e s t C e r m a k R o a d 

VAL.: 1—S popiet Ir 7—8 v. vak. 
trečiad. ir sekmad. of isas uždarytas, 

šeštad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
Reaid. 6 6 4 . W. 66TH P L A C S 

t. B. C BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais t ik susitarua 

4003 Archer Avenue 
Truputį l rytus nuo Oallfurnla 

TeL YArd* 7-7776 

TeL: Ofiso KK.S-9OO0, ves. OL.9-1681 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

9 S o . K e d z i e A v e ^ 3 0 4 k a m U 
VAL.: 1-5 ir 6-8 plrmad., trečiad. ir 
penktad.. Ki tu la iku pagal susi tarimą 

Rez. 16S5 S. 40TH OT.. O I C E K O 

' •••<•«: 

į<$hic lCj* P&$tut 

APSAUGĄ . . . kiekviena taupyme so skaito 
yra apdrausta iki $10,000. Šiq apdraudą tei-
kia valditos agentūra. 

PILNĄ. . . kas šeši mėnesiai mokame aukštą 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio, 

PATOGUMĄ . . mušą rastine randasi 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. jĮPeiP-
sonatas kalba lietuviškai. .,,^mM 

Telefonas: RFJtanoe 6-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8026 West 60th Street 

VAXu( 2—4 popiet, 6:80—8:80 vaka
rais. Trečiad. pagal sutarti. 

m 

lo* . M. tkoatrit, Sjįe«M*!^ 

'\m imm ASSOCIATIOM 
3236 So. Holsled Street 
fhone: CAIumet 5-4U© 

TeL: Ofiso YA.7-1166. rez.DA.6-1166 

DR. J. GUDAUSKAS 
GrY^YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
(kampas Halsted Ir 85-tos gatv.) 

VAL.: 1—* Ir 6:80—8:80 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 S. E M E R A L D AVE. 

vmmmmmm 
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TeL: Ofiso HK.4-5848, rez H K. 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6757 So. We6tern Ave. 
VAL.: trečiad. ir šeštad. pagal su

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

TeL: Ofiso HK.4-2123, rez .00 .4-86*4 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS j 
6255 South Western Avenue I 

VAL.: kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak . } 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

•ekmadleniais u i d a n t a . i 

Egzaminuoja Pri ta iko 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AJUŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: plrmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:80—12; 1:80—8 • . • . , 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 iki 

12: 1:80 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 6-052S. P la t t Bldg. 

DR. SELMA L SODEIKA 
OPTOMETRISTfi 

Priėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta 

5842 So. Kedzie Ave, 
Tel. PRospect 6-2685 

DR. C. SERHER 
LJETTUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

66 metq patrrtmas 
TeL T a i * 7-1866 

Pri ta iko Akinius 
Kreivas Akis 

Tfttaiso 
756 W. S5th St 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 6. tre
čiad. nuo 16—11. sei tad. 10—4 c a. 

S 
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Didieji ginčai tęsiasi 
SOVIETAI GALI PULT BETKUR IR BETKADA 
Prezidentas Trumanas stipriai tebegina savo nusista

tymą lokalizuoti karą Korėjoj, neleidžiant jam plistį toliau 
už Korėjos sienų. Kalbėdamas gausingai civilinės ap
saugos konferencijoj Vašingtone, jis kritikavo gen. Mac-
Arthur'ą, nors jo vardo ir neminėjo. Kritikavo ir kitus, 
kurie siūlo bombarduoti komunistų karo bazes Mandžiū-
rijoj ir panaudoti karui prieš kinų komunistus gen. Kai-
sheko militarines jėgas Formozoj. Šitokie žaidimai, esą 
būtų pavojingi. 

Tokio pavojaus nemato nei gen. MacArthur nei kiti, 
kurie yra geriau susipažinę ir su Tolimųjų Rytų ir su 
pačios Sovietų Rusijos padėtimi. Jie mano, kad bom
bardavimas komunistų militarinių bazių Mandžiūrijoj su
trumpintų Korėjos karą ir išsaugotų daug amerikiečių 
ir kitų karių gyvybių. 

Ar Mandžiūrija bus bombarduojama ar ne, Sovietų 
Rusija savo agresorių tikslų visvien sieks. Jei jai bus jau 
atėjęs laikas pradėti naujus veiksmus, ji juos pradek, jei 
dar ne, Mandžiūrijos bombardavimas persveriančios įta
kos neturės. Ir patsai Prezidentas savo kalboj pripažįsta, 
kad "Komunistų agresija Korėjoj yra pasaulinio masto 
Kremliaus strategikos dalis, siekianti sunaikinti laisvę. 
Viso pasaulio žmonės įsitikino, kad komunistų imperia
lizmas gali pulti betkur ir betkada". 

SOVIETAI SAVO JĖGĄ REMIA TERORU 
Jei šitaip dalykai stovi, tai ką reiškia tos visos kalbos 

apie taiką. Telaimi (ir, suprantama, laimės) Amerika 
ir sąjungininkai karą Korėjoj ir jį telokalizuoja, taika 
pasauly nebus atstatyta, neg Kremlius neišsižadės savo 
imperialistinių siekimų. Tuo komunizmo pavojų nepaša
linsi. 

Reikia pasakyti, kad Prezidentas savo kalbą baig
damas prieštaravo tam, ką buvo pasakęs kalbos pradžio
je. Jis pasakė, kad, girdi, kaikurie žmonės negali suprasti, 
kad laisvasis pasaulis gali laimėti ilgą kovą be trečiojo 
pasaulio karo. Tie žmonės nežiną vidujinių sovietų dikta
tūrų silpnumų. Jie pamirštą, kad laisvasis pasaulis stip
rėja savo ryžtingumu, stiprėja pajėgumu, stiprėja vyrų 
resorsais. Kremliaus sistema laikantis teroru, kurį so
vietai laiko jėga, bet tai esantį pati didžiausia silpnybė. 
"Diktatūros yra paremtos baime. Jo s negali duoti žmo
nėms laisvės ir taikos. Jos nieko daugiau neturi pasiūlyti, 
kaip tik agresiją ir vergiją". 

Tas viskas yra teisybė. Bet jei sovietai yra silpni, 
ko jų bijoti. Kodėl nepradėti bombarduoti komunistų mi
litarines bazes Mandžiūrijoj. Būdami silpni, bolševikai ne-
drys pradėti tretįjį pasaulio karą, o jei jį ir pradėtų, jų 
jėgos greitu laiku būtų sutriuškintos. 

* 

Britu nusivylimas komunistais 
Didžiosios Britanijos vyriausybe! visaip pataikavo ko

munistinės Kinijos režimui, manydama išgelbėti savo kon
cesijas. Ji tą režimą pasiskubino pripažinti. Ji bandė įti
kinti vakarų demokratijas, kad reikalinga įleisti komunis
tų režimo atstovus į Jungtinių Tautų organizaciją. Ji 
pasisakė už atidavimą komunistams Formozos. 

Manytum, kad komunistai turėtų būti dėkingi bri* 
tams už šitokias malones. 

Bet komunistai, siekdami savo agresinių1 tikslų, kaip 
su nieku nesiskaito, taip niekam ir dėkingumo niekuomet 
nerodė, nerodo ir, aišku, nerodys ateityje. 

Didžioji Britanija jau pradeda įsitikinti, kad pataika
vimo politika tiek Sovietų Rusijai, tiek komunistinei Ki
nijai prie nieko gero neveda. 

Šiomis dienomis, kaip jau žinoma, Kinijos komunistai 
paskelbė konfiskuoją visą britų patroleumo kompanijos 
Kinijoj (British Aziatic Patroleum Company in China) 
nuosavybę. Toji nuosavybė britams yra labai vertinga. 
Jos netenkant pasidaro dideli ekonominiai nuostoliai. 

Didžiosios Britanijos investmentai Kinijoj yra labai 
dideli. Nemaži jie yra ir Jungtinių Valstybių, bet žymiai 
skiriasi savo charakteriu. 

Taigi, Britai dar vieną skaudžią pamoką gavo. Nuo 
dabar jau turėtų geriau susiorientuoti i* daugiau nebe-
susidėti su gengsteriškais plėšikų režimais. Kinijos reži
mas, kaip ir kitų krašh} komunistų diktatūros, yra plė
šikiškas, prieš kurį reikia kovoti, bet tik jau ne bandyti 
bičiulystės ryšius palaikyti. 

TARP ANCKC^ ATSISVEIKINANT 
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Corp Beatriče Denomme, 45 metų, išvykdama i JAV. armiją, atsisveikina su savo anūkais. Ji antra
me pasauliniame kare tarnavo JAV. armijoje 21 mėnesį. Tada jos trys sūnus buvo kariškoje tarny
boje, o dabar vienas yra Korėjoje. , (INS) 

Lietuvos reikalai 
Vašingtone 

PADĖKA VYRIAUSYBEI 

ALT Vykdomojo Komite
to žygis i sostinę buvo sėk
mingas, Apie tai bus pa
skelbtas specialug komuni
katas. 

Atsilankęs į valstybės de
partamentą ALT Vykdoma
sis Komitetas per jį dėkojo 
Jungtinių Valstybių vyriau
sybei už transliavimą į Lie
tuvą per "Voice of Ameri
ca'' lietuviškųjų programų, 
ui panaudojimą savo įtakos, 
kad ir haltiečSai būtų {leis
ti į National Committee for 
Free Europe, už įkurdinimą 
šiame krašte netoli 25 tūks
tančių lietuvių tremtinių. 

Valstybės departamente 
buvo iškelta ir visa eilė ki
tų reikalų, surištų su Lietu
vos laisvinimo darbu. Ir, rei 
kia pasakyti, kad šiandien 
Jungt. Valst. valdžios sfe
rose rodoma Lietuvai žymiai 
daugiau simpatijų negu bet 
kada pirmiau. 

Šis reiškinys teskatina 
mūsų tautiečius daugiau ir 
vieningiau dirbti ir kovoti, 
kad siekiamo tikslo greičiau 
pasiektų. 
GENOCIDO KONVENCIJA 

Besilankydamas U. S. Kon 
greso rūmuose Vykdomasis 
Komitetas pajudino Genoci
do Konvencijos ratifikavimo 
reikalą. Daugiausiai buvo 
kalbėta su vienu iš žymiau
siųjų šiandien politiku se
natorium Paul Douglas (iš 
Illinois). Jis pasidžiaugė, 
kad šios konvencijos klau
simas lietuviams rūpi, nes ir 
jis šimtu nuošimčių, stovįs 
už jos ratifikavimą. Dary
siąs spaudimo į atitinkamas 
senato komisijas kad Geno
cido Konvencijos ratifikavi
mas būtų paskubintas. Rei
kia manyti, kad jo žodis pa
darys daug įtakos. 

Kaip žinoma, ir Preziden
tas ir vyriausybė keliais at
vejais ragino senatą ratifi
kuoti konvenciją. Bet tai 
trukdo pietinių valstybių se 
natoriai (diksikratai). 

Iš pasikalbėjimo su sen. 
Douglas ir kitais paaiškėjo, 
kad Tremtinių įkurdinimo 
Įstatymas be didelių sunku
mų bus pratęstas. 

Mūsų dienraštyje buvo 
pranešta, kad ALT vykd. 
kom. sostinėj specialų rei-

Smūgis Anglijai Viduriniuose Rytuose 
ST. DAUNYS, Chicago, 111. 

Jei šiandien nebūtų Korė
jos karo, jei negirdėtum iš 
atsakingų politikų pareiški
m e J°g Yra ir kitų, „labai 
pavojingų vietų", tai Viduri
niųjų Rytų įvykiai, prasidė
ję su Irano pastangomis na
cionalizuoti anglų valdomas 
turtingas naftos versmes, bū 
tų aukščiausiame dėmesio 
centre ir žaibuotų karo ki
birkštimis. Bet šiandien, kai 
Korėjoj liepsnoja tikras ka
ras, tada ir Irano naftos na
cionalizacijos kibirkštys ne 
taip matomos, nors tas „ne
matymas" nė kiek nesuma
žina vykstančių įvykių svar
bos. 

Vidurinieji1 ir Artimieji 
Rytai savo strategine padė
timi ir milžiniškais žemės 
turtais yra gyvybiškai svar
būs Anglijai ir visam vaka
rų pasauliui. Šitų kraštų iš 
slidimas iš anglų įtakos reik 
štų baisų smūgį Anglijai. 
Paskutiniųjų metų politinė 
patirtis rodo, jog dabartinia 
me pasaulyje negali būti tu
štumos: jei tik kur išstumia 
ma vakarų įtaka ,ten įsigali 
sovietinis dominavimas. 

Nėra abejonės, jog Irano 
įvykius sukurstė ta pati ran 
ka, kuri pradėjo Korėjos ka
rą, kuri kelia neramumus 
prancūzų Indokinijoj ir kito 
se vietose, tik Irane buvo pa 
naudoti kiti šūkiai, pavadin
ti išsilaisvinimo vardu. Fa
natiškasis islamo pasaulis 
nekenčia Anglijos ir siekia 

kalą turės atlikti. Jis buvo' 
atliktas gerai ir sėkmingai. 

NUOTAIKOS 
Kilę ginčai tarp vyriausy

bės ir gen. MacArthur'o so
stinėj atjaučiami labiau ne
gu betkur kitur. Čia ir su
sijaudinimo yra daugiau. 
Bet, atrodo, įkarštis netru
kus praeis. Jis praeis po to, 
kai baigsis senato mŪitari-
nio komiteto liudininkų iš
klausinėjimai. Jaučiama, 
kad gen. MacArthur'o griež 
ta laikysena ir tiesus nu
sistatymas Tolimųjų Rytri 
reikalais ir vyriausybę pa
veiks teigiama prasme. 

PASITARIMAS 
Vakar grįžęs iš sostinės 

ALT pirmininkas papasako
jo, kad Vykdomasis Komi
tetas turėję^ pasitarimą su 
Povilu Žadeikių, Lietuvos 
ministeriu. Pasitarime. daly
vavęs ir V. Sidzikauskas, 
VLIK-o atstovas. 

visiško išsilaisvinimo. So
vietai jų tą fanatizmą kurs
to ir tuo tarpu elgiasi labai 
atsargiai. Pirmasis sovietų 
planas yra įkaitinti islamo 
pasaulio antiangliškus jaus
mus ir iš ten pašalinti Ang
lijos įtaką, patiems tuo tar
pu nerodant jokių kėslų. So
vietai yra tikri, jog susilp
nėjus Anglijos įtakai, auto
matiškai ten įsigalės sovie
tinė įtaka, nes islamo pašau 
lis šiandieniniame jėgų san
tykyje negali būti savaran
kus. 

Šūviai pradėjo įvykius 
Irano įvykiai prasidėjo prieš 
porą mėnesių, kai buvo nu
šautas Irano ministeris pir
mininkas, didelis vakarų 
draugas ir siekas Irane iš
laikyti esamą padėtį ir 
Anglijos įtaką. Valdžios 
priešakyje atsistojo kitas 
vakarietiškos galvosenos vy 
ras Hussein Ala, bet .krašte 
įvykiai taip įsitempė, jog e-
samos padėties išlaikyti ne
bebuvo galima. Parlamen
tas priėmė nutarimą nacio
nalizuoti anglų valdomus 
naftos versmes. Nors naci
onalizacijos aktu Anglijos 
interesai ir buvo skaudžiai 
pažeisti, tačiau Anglija, ne
matydama galimybės esamą 
padėtį išlaikyti, ryžosi sutik 
ti su įvykusiu faktu ir nuo
laidžių derybų keliu ieško
ti gero sugyvenimo, siekda
ma tik vieno, kad Irano naf
ta netekėtų į sovietu pusę. 

Amerikos tarpininkauja
ma, Anglija sutiko atsisaky 
ti senos sutarties ir pasiūlė 
naują sutartį, kuri Iranui 
davė daug pirmenybių ir tu
rėjo patenkinti iraniečių 
tautinius jausmus. * Tebuvo 
tik norima, kad Ireno nafta 
ir toliau tekėtų į vakarus. 
Bet padėtis vis sunkėjo ir 
sunkėjo. Vakarams priimti 
nas Hussein Ala prie? kele
tą dienų turėjo pasitraukti 
ir valdžios priešakyje atsis
tojo didelis Anglijos priešas 
ir karščiausias nacionaliza
cijos fanatikas Mohommed 
Mossadegh. Šiandien naf
tos versmių nacionalizavi
mas jau įvykęs faktas. Be
lieka tik laukti, kokios bus 
oasekmės. 

Anglija nusileidžia 

Buvo laikai, kada Anglija 
prieš sutarties laužytojus 
pademonstruodavo karinę 
galybę ir mokėdavo apginti 
savo gyvybinius interesus. 

PABĖGĖLIŲ TEMOMIS 
JURGIS SAVICKIS 

RAMIAM UŽKAMPYJE 
. (Tęsinys) 

(k.oaxe svetimšalių tarpe, kaipo apaštalai tarp stabmeldžių). 
Iš "Piligrimų Knygų" litanijos žmones meldėsi: 
— Iš Maskvos nelaisvės, išgelbėk mus, Viešpatie" — Ten pat 

buvo suminėta ir "austrų bei prūsų" nelaisvės. 
— Karsto — sudėti mūsų kaulams mūsų tėvynėje mes mel

džiame Tave, Viešpatie. 
— Dėl mūsų tėvynės nepriklausomybes, jos vienlytumo ir jos 

laisvės mes meldžiame Tave, Viešpatie. 
TAUTOS KARŽYGE PLATERAITĖ 

Iš pasižymėjusių sukilėlių jau minėtoji Emilija Plateraitė liko 
namie. Be savo dėdės, drąsiai besikovusio, Cezario, išvykusio i Pa
ryžių. Ji niekur nebėgo, nusivylusi savo pulkavadžiais ir ypač vy
riausiuoju vadu Gelgaudu. Jų neryžtingumais ir meditacijomis 
Ir — visais pralaimėjimais. 

Sudėtingo ir neramaus gyvenimo būta tos tiek dar jaunos 
moteriškės. Kilusios iš protėvių kryžiuočių, atvykusių iš Vestfali
jos i Pabaltiji, malšinti "pagonių". Ji, lyg ir atpirkdama savo se
nolių nuodėmes, pati pasiaukojo savo tėvynei ir sudegė jos mei
lėje. 

Iš pat jaunystės ji visu griežtumu atstūmė ranką vieno rusų 
generolo (dėl to, kad "rusas"!) — Daugavpilio komendanto. Tai 
buvo potentato įžeidimas ir — drąsa. Bet užuot to, Plateraitė, gy
vendama pas gimines prie Daugavpilio, pradėjo susipažinėti su 
jaunais karininkais tvirtovėje, kilusiais iš Lietuvos. Ji visai rimtai 
paruošė juos sukilimui ir įdrąsino. Jų atsirado nemaža. 

Jaunai grafaitei pavyko per vienus atlaidus paveikti ir subur
ti žmones prie bažnyčios. Žmonės tik laukė iniciatyvos. Pirmas jos 
žygis buvo su savo sukilėliais nuginkluoti rusų dalini, grįžtantį iš 
Utenos. Jai taip pat pavyko išsprogdinti rusų įgulą Zarasuose ir 
užimti miestą. 

Tai buvo Emilija, revoliucininkė. Tai buvo daugiau negu mūsų 
skaisčios poniutės anomis, skaisčiomis Kauno dienomis, nepajė
giančios net pastūmėti vežimėlio Laisvės alėja, su savo produktu 
— sūnaičiu jame. Bet pavedančios šį nepaprastai sudėtingą darbą 
savo tarnaitėms, einančios greta. Emilija buvo tas pats, kaip ir 
kuri, sakysim, Lietuvos liaudies mokytoja — patriotė, gyvenanti 
paprūsėje. Savo gyvybe rizikuojanti ir vedanti žmones per "sieną" 
Į laisvę. 

(O mūsų Kauno mielų ponių už "vežimėlius" ir "produktus* 
didžiai atsiprašau. Tokių intymiškų jaukumų jose 5uk būdavo! 
Ak! Nebūtinai visoms — revoliucijos. Kiekvienam savo darbas) 

Daugavpilio tvirtovės Emilijai Plateraitei, su savo sukilėlių 
būriu, vis dėlto nepavyko paimti. Rusai, matyti, pajutę sąmokslą 
tvirtovėje, išsiuntė pačius drąsiuosius jaunikaičius svetur. O į su
kilėlius pradėjo žerti patrankomis. 

Pakėlusi sukilėlio buityje visus galimus sunkumus, Emilija 
atsidūrė ties Ukme-ce. Kiek vėliau ji liko pakelta į "Pirmojo Lie
tuvos Pulko" kapitoną ir dalyvavo ne viename, kad ir desperatiš-

' kame, mūšyje. Taip pat paskutiniame, prie Šiaulių, kur sukilėlių 
j likimas visai buvo nulemtas ir kur sukilėliai buvo rusų visai su-

grumti. 
Kad ir didelio nusiminimo pakirsta, ji nutarė liktis tėvynėje. 

Fiziškai ji buvo visai išvargusi ir baigta. 
Emiliia Plateraitė užgeso 1831 m. gruodžio 23 dieną. 
Jau matėme, kad 1831 metų sukilimas nekaip buvo organizuo

tas, tai buvo veikiau spontaniškas apsireiškimas. Rusai ateidavo 
savo mase užguldavo mūsų, itin patriotiškai nusiteikusius konfe-
derantus ir juos numalšydavo. 

Ar ne tris kartus sukilėliai buvo mėginę paimti Kauną, kartą 
pagaliau jie bus jį paėmę. Bet atsiradus padidėjusioms rusų jė
goms Kaunas vėl buvo atimtas. Sukilėliai nubausti, čia nepadėjo 
net tokio, dalykui atsidavusio, vyro veikimas, kaip Prozoras. 

(Bus daugiau) 

Bet šiandien Anglija tyli ir 
nusileidžia, nes neturi kitų 
priemonių savo siekiams įgy 
vendinti. Nors du paskuti
niuosius karus Anglija lai
mėjo, tačiau pralaimėjo ko
lonijas. Trečias karas reik
štų greičiausiai visišką atsi
sveikinimą su Azija ir reik
tų didelių nuolaidų Afrikoj. 
Jei prisiminsim Anglijos sun 
kūmus Egipte, vėl pasikarto 
jančius neramumus Izraelio 
— Sirijos pasienyje, tada pa 
matysime, jog ir Irano anti-
angliški įvykiai yra tos pa
čios kilmes ir tik tada sup
rasime didelius Anglijos sun 
kūmus jai taip svarbioje Vi
durinių ir Artimųjų Rytų 
erdvėje. 

Jei Anglija bandytų Irano 
įvykius spręsti kariniu bū
du, naftos laukams apsaugo 
ti įvesdama kariuomenę, so
vietai neabejotinai įsikištų. 
Reikia spėti, jog karinio 
Anglijos įsikišimo sovietai 
labai r.orėtų, nes turėtų pro 
gos šaukti, jog Anglija yra 
užpuolikas, tada sovietai au
tom ? tiškai laimėtų islamo 
pasaulį ir neabeiotinai, nau
dodamiesi Anglijos užpuoli
mo pretekstu, patys skubiai 
žygiuotų į Azerbeidžaną ir 

kitas Irano provincijas, ku
rios sovietams labai rūpi. 

Tokios padėties akivaizdo 
je lauktina didelio Anglijos 
nusileidimo ir, sutinkant su 
įvykusiais faktais, bent šį 
tą išgelbėti derybų kelia 
Bet nusileidimas, kuri reikia 
pavadinti priverstiniu bėdos 
nusileidimu, padėties negali 
palengvinti. Irano pavvz-
džiu gali pasekti Irakas, ne
paprastai turtingas nafta ir 
alyva. Anglijos pralaimėji
mas Irane labai sužadins E-
gipto siekimus nusikratyti 
oaskutinę Arglijos globą. 

Ir iš viso bet koks Angli
jos įtakos susilpnėjimas Vi
duriniuose ir Artimuosiuose 
Rytuose tuo pačiu reikš ten 
sovietines įtakos įsigalėji
mą, nes nepaprastai turtin
gas mineralais ir strategine 
padėtimi, bet visiškai silp
nas karišku požiūriu, -tas re
gionas savarankus būti ne
dali, juo labiau, kad .sovietų 
kėslai labai dideli. Nėra a-
bejonės, kad daug islamo va 
dų tą galimybę pramato, ta
čiau apsvaiginti patrijotinių 
nuotaikų ir visiško išsilaisvi 
nimo šūkių nesugeba susi
vokti realioj kasdienybėj. 

• 
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LĖKTUVO KATASTROFA 

IliTMfMLII 
Skyrių veda sxtn. ST. RUDYS, 

Adresas 4401» S. Fatrfietd A ve., Chicago 32, 111. 

Skautu vadams, skaučiy vadovėms 
Studentų Skautų Sąjūdžio raštj "Mūsų Vytį", visuomet 

gražiai keletą metų leistas su įdomumu seks "Skautų 
*4Vytis" pasivadina "Mūsų Aidą" ir jame rastą medžia-
Vytimi" ir^ pradeda tarnau- gą panaudos vadovavimo 
ti ne vien studentams skau- Į darbe. Todėl skautų vadai, 
tams ir studentėms skau-' skaučių vadoves ir suaugu-
tems, bet visos PLS Sąjun- \ šieji skautai-es turėtų pre-
gos skautų vadams, skaučių numeruoti abu laikraščius. 
vadovėms ir vyresniojo am
žiaus skautams ir skautėms. 
Jau * 'Vytis" nebesiribojo 
tik studentiškųjų problemų 
gvildenimu, bet davė dauge-
į įdomių skautybės ideolo-

ją dogmą apie Marijos i Dan 
gų Ėmimą ir savo bažnyčios 
narius ragina parodyti dau
giau pamaldumo Marijai. 

HOTEL ACKERMAN 
E a i i y reservation advised. Excel lent 
bathing beach, good fishing. Swedish 
home cookingr. American & European 
Plan. Conventions & parties invited. 
Reasonable rates. Heated rooms. 
Write or phone John Johnson for 
description folder. 

T W I N LAKĘS, WISCONSIN 
P h o n e : Wi lmot 92W1 or 90J1 

Baikite savo kančias 

Turime nepamiršti, kad 
s k a u t i š k o j i spauda dabart i 
nėse P L S S ą j u n g o s g y v e n i - ! žeisti Lėktuvo katastrofos priežastis stropiai tiria ma. 
mo sąlygose yra vienintelė 

SOPfflE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš VV.G.E.S. stoties — B a n g a 1390 
PIRMAD. iki P E N K T A D. 
8 .45 iki 9:30 vai. ryte. 

SESTAD. 8:30 iki 9:30 vai. ryte. 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

iš tos pat stot ies PIRMAD. 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Td. HEmlock 4-2413 

7121 SO. R O C K W E L L ST., 
CHIOAGO 29, IJJIJ. 

L ė k t u v a s H-S& n u k r i t o p r i e A l b a q u e r q u e , N . M . K a t a s t r o f o j e su ž u v o 2 3 v y r a i , i š 2 5 . D u s u n k i a i 
(INS) 

stipriausia ryšio priemonė 
tarp plačiam pasauly išsi-

jijos studijų, labai vertingų ' sklaidžiusių Sąjungos nariui. 
visiems PLS Sąjungos vy- j Tik iš skautiškosios s p a r a - l ^ ^ ^ . f 6 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
resniojo amžiaus nariams, o 

RINKTINE IAV MOTINA 

ypatingai skautų vadams ir 
skaučių vadovėms. 

Buvo gaila, KaS ši gausi pėsčius, pasisekimus ir džiau 
medžiaga pasilikdavo tik gsmus. Ir nuošialiame kampe 
studentijos rate, o didelis gyvenąs atsiskyrėlis PLS 
mūsų vadų ir vadovių skai- Sąjungos narys, sekdamas 
čius negalėdavo jąja pasi- skautišką spaudą, pasijus 
naudoti. Tuo būdu, turėdami nebe taip atsiskyręs, bet dva 
taip turiningą laikraštį, tuo šios ryšiais tvirtai susijun-
pački metu vadus ir vado-1 gęs su visa mūsų Sąjungos 
ves laikėme be laikraščio, narių šeima. 

do s me s galime sekti Sąjui> j Konferencija renka labiau-
gos gyvybės pulsą, pajusti s i a i pasižymėjusią motiną 
jos dvasią, jos žygius ir rū- JA V"Se. Jiems 

Todėl aš su dideliu dėkin
gumu vertinu Studentų Skau 

Todėl turime nuoširdžiau
siai suprasti, atjausti ir į-

tų Sąjūdžio vadovybės suti-1 vertinti abiejų laikraščių re 
kimą perorganizuoti "Vytį" i dakeorius, sktn. B. Kviklį ir 

me
tams ta garbė teko Teresei 
Matsudaira, japonų kilmės 
amerikietei. Iš jos 13 vaikų 
12 yra gyvi. Trys iš jų bu
vo II p saulinio karo vetera 
nai, vijnas r. ;.idijuoja Ma-
rykno.l vien. lių seminari
joje. _,jf. 

Iš Pietų Amerikos respub 
likų didžiausį gyventojų 
skaičių turi Brazilija — 48. 
500.000. Surašymo metu pa 
aiškėjo^ kad Uragvajuje vy
rų ir moterų santykis per 80 

metus amžiaus, Jauniaus ias-
tris. Paskutiniojo karo me
tu Matsudairų šeima, drau
ge su kitais japonais, buvo i m e t u nesibalansavęs, dabar 
intr- iuoti Idaho valstybėje. ^ į 1 ^ 1 ? , ? " 

Mat 1860 m. Jragvajus 
vedė karą su Argentina, Bra 
zilija ir laike šio karo buvo 
netekta labai daug vyrų. Bu 
vo metas kai Uragvajuje vie 

Pietų Amerika 
pralenkia Šiaurinę 

j nam vyrui atitikdavo 7 mo-
Pirmą kartą i&^rijoje Pie terys, bet paskutiniai sura-

Pacerbtoji i.iotina kas* ry^ ^ Amerikos gyventojų skai- šymo daviniai parodė, kad 
cius pasiekė USA gyventojų šis santykis išsilygino, 
skaičių. Neseniai pravestas 

tą eina prie komunijos. Ji lan 
ko ligonis japonus moko ti
kėjimo, s t e n g s i rasti laiko I gyventojų surašymas 20 Pie 
apylinkės jaunimo auklėji- j ^ Amerikos respublikų pa-

į "Mūsų Vytį" ir jo turinį I vyr. sktn. St. Kairį, jų re-1 • * .Ji yra gimusi 1902 m. i ^ ^ ^ ^ į f ^ Ka, 
dar labiau pritaikyti į s i e m s j dakcijų bendradarbius, ad- * « « * * - f ? ^ d ^ ? P e r" T ^ I U e TT^A I Z * „ ! l Jo" 

PAJIEŠKOJIMAS 

Sąjungos vyresniojo am- ministratorius ir visus tal-
žiaus nariams, ypatingai kininkus, dirbančius tokios 
skautų vadams ir skaučių; begalinės reikšmės darbą. 

Laikraščių prenumeravimas 
ir jų skaitymas — jiems di-

vadovėms. 
Mes visi matome, kad e-

- migracijos išdavoje mūsų 
Sąjunga gerokai sumenkėjo, 
dėl įvairių priežasčių tarpu
savio ryšiai susilpnėjo, dau
gelis nuo skautiškojo darbo 
nutolo. Gi gyvąjį vadovavi-

džiausia parama ir paguoda. 
Vyr. sktn. K. Palčiauskas 

PLSST Pirmijos Pirminink. 

sikėl&į JAV-bes. Cia gimę ir j oficialus USA 1950 m. sura 
visi jos vaikai. J katalikybę š v m o daviniai rodo 150.697. 

SKAUTŲ VADAMS 
Patirta, kad Pirmija ir A-

mo darbą dirbantieji pasi-! kademini3 Skautų Sąjūdis 
genda medžiagos atsišviesti sutarė: 1) Akademinio skau 
ir atsigaivainti. Todėl k vie- tų sąjūdžio leidžiamą laik-
čiu visus skautų vadus ir raštį "Vytį" perorganizuoti 
skaučių vadoves, skautinin- į PLS Sąjungos vadų ir va-
kus ir skautininkes, skau- dovių laikraštį. 2) Laikraš-
tus vyčius ir vyr. skautes šį čio vardą pakeisti į "Mūsų 
laikraštį prenumeruoti, skai Vytį". 3) Leidėju lieka A-
tyti, taikyti skautiškojo dar kademinis Skautų Sąjūdis, 
bo praktikoje ir jame bend- 4) Redaktorių skiria Pirmi-
radarbiauti. ja, susitariusi su A. S. Są-

Čia pat noriu pažymėti, I jūdžiu. 
kad ''Mūsų Vytis" nebus j Jau pasirodė antrasis k'Mū 
«Skautų AidoM konkuren-;sų Vyčio" numeris, kuriame 
tas ir jo pozicijų silpninto-įrašo: Vyr. sktn. K. Palčiaus-
jas. "Skautų Aidas" yra j kas — Sąjungos statuto 
s k a u . i j i r s k a u č i ų l a i k r a š t i s j k l a u s i m u , s k t n . p r o f . Ig. K o n 
ir jis toks turėtų pasilikti, čius — Painiava, sktn. V. 
Neįmanoma 4 'Skautų Aide" Stasiškis — Ką veikti su-
spausdinti medžiagą ir jau- eigų metu? Kun. J. Dėdinas 
nuomenei ir suaugusiems. — Išauklėtojas ir auklėto-
Suaugusiems skirtoji medžią jas, sktn. V. Bražėnas — 
ga jauniesiems skaitytojams Skautiški laužai Lietuvos 
būtų nesuprantama ir neį- laisvei, sktn. K. žilinis — 
domi. Tuo tarpu suaugusie- Skautų vadai ir Vadijos, a t 

ji atsivertė turėdama 27 m. 
amžiaus. Katalikybę ji dau
giau pažino iš seselių vienuo 
lių, kurios auklėjo jos vai 
kus. 

Dabar ji pati apie 12 as
menų }>alenkė tapti katali
kais. Visa Matsudairų šei
ma turi paprotį kasdieną 
draugėje kalbėti rožančių. 
Vyriausis jos sūnus turi 29 

Užtaria išvietintuosius 
Chicagoje įvyko katalikų 
labdaros direktorių suvažia
vimas, kuriame paaiškėjo, 
kad JAV-bių katalikai net 
80.000 išvietintųjų atgabeno 
į JAV-bes. Prel. Baldelli, po
piežiškos Šelpimo komisijos 
pirmininkas, kėlė balsą, kad 
reikia dar plačiau atidaryti 
duris tremties emigrantams 
į JAV-bes. 

pasaulyje, Skautai pasauly
je, Mūsų šeimoje ir k t. Laik 
raščio redaktorius sktn. Br. 
Kviklys 7320 So. Talman 

ave., Chicago 29, 111., Admi
nistratorius psktn. E. Vil
kas, 11600 S. Lafayette ave., 
Chicago 28, 111. Prenumera
tos kaina: metams 2 dol., 

ji, nor3 ir turėdami savo laik skiruose skyriuose — Sesių pusmečiui 1,2 dol. 

361 asmenį. 

Bronius JONUŠAS pajioško dėd§s 
Domininko BARANAUSKO (savo 
matuos brolio), kilusio iš Vaičaičiu 
kaimo, Ilakiu parap. J Jungt. Ame-

os Valst. atvyko prioš 45 metus, 
gyvenamoji vieta nežinoma. Jj 

put j, arba ka nors žinančius apie jj 
ar jo šrima, prašoma atsiliepti šiuo , 
adresu- Ii. . lomi^ts, 2flr» M m St., FĮHed laikrodis, buvo $26.00 
WestfteM. Mass. 

PRIVERSTINAS 
I Š P A R D A V I M A S 

TIK PER 10 DIENU 
ATSINEŠK ŠI APGARSINIMĄ 

GAUSI DYKAI OPERA GLAS-
SES ARBA PINIGINĘ SU PIR 
KIMU. 

14^ karatų geltonas, 12 size Vcres-
ta Elgin 17 a k m e n ų kišeninis laik
rodis, vertės $58.00, už $29.00 

14 karatų 16 size gel tono aukso, 
21 a k m e n ų Burlington Kailroad ki
šeninis laikrodis, buvo $96.00 da
bar uz $48.00 

14 karatų, size O, l^lgin auksinis 
moter^Kas laikrodėlis, buvo $39.00, 
dabar už $19.50 

Klgin 15 a k m e n ų Gold Fil led laik
rodis, vertės $37.00, už . . . . $14.50 

Uinois iz size, 17 akmenų, Gold 
Filled laikrodis, buvo $29.00, 
d^bar $15.00 

YValiham 7 akmenų Gold Fil led 
open iaee laikrodis, buvo $24.00, 
**bar $12.25 

Elgin 18 size, 15 akmenų. Gold 

arthritl*, reumat izmo, 
raumenų Jtampa, kosėj imą su 
etomis s laptomis formulSmla, k u -
rkM 8jo Ii kartos | karta. Sudėtis 
jrrynų žolių, daugel is Jų jru re
tos Ir brangios. 

Z-G ŽOLIŲ A R B A T A N a 8 ^ 
($1.25) — s e s j n m g a l Tartojama 
nuo reumat izmo, arthrltls bei 
lumbago daugel io dėkingų žmo
nių. 

/ - G tOHŲ A R B A T A No. 17— 
($1.00) — GARSIOJI Skilvio Ar-
batą te lkia g r e i t u s rezulta 
tus ski lvio l igose. P lukia l lluo-
saoja vidurius, juos sunormuoja. 

S T A M S Analges ic SAJbVE — 
($1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

Ateiki te arba ats iųskite "money 
order". Gaunama geresnlose ap-
t lekose Ir Wieboldt krautuvėse. 

Z. G. STANIS COMPAHY 
2822 ARCH ER AVE. 

Chicago 8. UI. Dept. D. 

SS 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo a t e i t į . . . 
Standard yra stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 
Federal Savings & Loan Insurance Corporatica bei Fedcral Home Loan Bank System narys 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4192 Archer Avenue,, kampas Sacramento A venų e 

TELEFONAS: V1RGINIA 7-1141 
JUSTTN MACKIEWICH prezidentas 

* 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-toa ryto iki 4 po pietų 
Ketvirtadieniais nuo 9-toa ryto iki 8 vakare 
Trečiadieniais visai neatidaroma 

^ 

FUUY AUTOMATIC 
Sparkling hot water for every household 
need . . . and plenty of it! That's what you 
can expect offhe new Toastmaster Stand
ard Model Electric Water Heater! ^-\ 

It oflfers your home the truly depend- 'f\ — 
able hot water service you've always ^ 7 \sX & 
wanted . . . at surprisingly low cost! And 
here's a water heater that's built to lašt! 
The famous Life-Belt Element is outstand-
ing for year-after-year dependability . . . 
Ionodic Magnesium Rod proteets the 
tank . . . and both element and tank are 
covered by a 10-Year Service Warranty. 
See it now! ~ 

fiUARANTEEDliectric Appliances 
k Furititure Comparry, Inc. 

2876 W. Cermak Rd. Tel. BI 7-3333 

dabar už $13.00 
Odiniai dirželiai dėl rankinių 

laikrodėlių, po . . .* 25c. 
Gold Filled retežglis dėl laikro

dėlių, po f l . 3 5 
Moteriškas rankinis laikrodėlis, 

15 akm., Gold Fil led, buvo $21.00, 
dabar 90.75 

VyriSkas rankinis laikrodėlis, bu
vo 124.00, dabar 912.00 

Vyriškas kariškas nikelinis laikro
dėlis, 15 akmenų, už 98.90 

Rankinis lngersoll laikrodėlis, bu
vo $4.95, dabar 92.05 

Mickcy Mousc rankinis laikrodė
lis, buvo $6.95, dabar 93,95 

Darbiniai laikrodėliai po . . 91.95 
Alarni Clock-žadintuvas . . $1.49 
Auksinis žiedas, 10 karatų aukso, 

spalvuota akutė, buvo $7.00, 
dabar $2.95 

Vyriški žiedai su gražia akute, 
vertės % 19.00, už $5.50 

14 kar. su de imanto chip žiedas, 
buvo $ 10.00, po $3,95 

14 kar. deimantinis žiedas, 5 pt., 
vertės $22.00. už $9.95 

eilių perlai, vertės $12, už $5.95 
Deimantinis vieno karato žiedas, 

vertės $300.00, už . . . . $129.00 
8 deimantų žiedas ir perlai, dei

mantai po 10 point, 90 point be
veik karata.s, vertės $310, už $138.00 

4 karatų deimantas , priverstina 
parduoti $495.00 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
J KWELRY D E P A R T M E N T A S 

Sykiu su Didžiule Rakandų 
Krautuve. 

3241 SO. HRLSTED ST. 
Atdara pirmadienio ir ketvirtadienio 

vakarais iki 9:30 P.M. 

NUO U2SISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENU, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
nesal i ramiai sfidėti ir nakt imis 
miegoti, nee Jti užslsenėJuMos žaiados 
niežti ir skauda. Kad pasalinti ta 
niežėjimą ir skaudėj imą senų atvl-
,ų ir skaudžių žaisdu, uždėkite 
LEGUIA' Olnlment. Ju g y d o m o s 
ypatybes palengvins Jūau skaudi j l -
ma ir galėsite ramiai miegot i nak
tį Vartokite Jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašal ina 
niežėjimą ligos rad inamos P8ORIA-
SIS Taipgi pašalina per&ejlma Ilgos 
vadinamos A T H L E f f E S FOOT su
stabdo džiovinimą odos Ir perplyšima 
tarpirščių. Jos yra t inkamos var
toti nuo di iūstanf loa Ir sosldliialoa 
odos. Jos yra geros g y d o o l f s nuo 
visų išviršinių - odos 
ligų. LEOTJLO Olnt-
ment suteiks Jums 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų Ir 
niežinčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76c., 
$1.25 ir 13.50. Pirki
te vaist inšse ChioagoJ 
Ir apyl inkėse ir MH-
ivaukee, a r b a at
siųskite money or-
*erj J — 

LEGULO, Department D 
184? W. 14th St , Cicero 50, Dl. 

TURIME DIDELJ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIM A N T Ų , 
' • ; **^j LATKROD2TŲ. 

BRANGENYBIŲ 
SIDABRINIŲ 

INDŲ, 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ. 
RADTO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ, 

IR KT. P R E K I Ų 

Laikrodžiai 
Pataisomi 

Specialisto. 
J o b o A. Kass Duodama 1 metų 
(Kazakauskas ) Garantija. 

IOHN A. KASS 
4(02 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel. LAfayette 8-8617 

Seniausia Lietuvių Jeuelry 
Krautuvė Hrighton Parke 

į s te ig ta 1915 metais 

l 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
G e r u s D i v i d e n d u s ! 

• Kiekvienas, kuris kas savaitę arba kas mėnesi taupo nors tru
putį — tauo planingai. 

• Taupyti reikia Įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 metu kiekvienam taupytojui MutuaJ Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu j metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe
deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL Jy^m/SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Carmolc Rd. • Chicago 8, BL 
JOHN L KAZANAUSKĄS, r W . T d L VIrgWo 7*741 
SaWng» Insured to $10,000 by F. S. L L C 
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O-f^cr DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

"JŪS NUOSTABIAI ŠOKATE" 
LIETUVIAI SUŽAV£ JO KITATAUČIUS 

DETROIT, Mich. — Savo kiečių tauitą, pažymi, kad 
250 metų gimtadieniui atžy- petroi to apylinke yra pri
meti, Detroitas yra pašven- glaudusi ir virš dvylikos 

PAVASARIS CHICAGOJE • t • 

t ę s visus šiuos metus, per 
kuriuos ruošiami įvairūs, ne 
tik lokalinio pobūdžio, bet 
ir platesnes apimties paren
gimai. Ta proga, praėjusią 
savaitę čia įvyko didžiulis 
visos Amerikos kūno kultū
ros mokytojų suvažiavimas. 
Jame dalyvavo apie t rys 
tūkstančiai atstovų, kurių 
tarpe radosį ne vienas ir lie
tuviškos kilmės. 

Suvažiavimo pabaigai, gra 
žioj Masonic Temple %salėje, 
buvo suruoštas koncertas- y ' 

tūkstančių buvusių D. P., ku 
rie čia atvykę, į amerikoniš
ką, kultūrą įliejo ir savo tau
tines kultūros. Visų akys 

nukrypsta į jaunas besišyp
sančias lietuvių poras, kurie 
jau pradeda ' 'Malūną*'. 

Šokio vidury prasidėję plo 
jimai ne tik kad nenutrūks
ta, bet gale pereina į didžiu
les ovacijas. Jų neįstengia 
nutildyti nei energingas pro 
gramos vedėjas Mr. A. Car-

balius. Programą išpildė sep 
tynios tautines grupes, ku
rių tarpe ir lietuviai, pade
monstruodami savo tauti
nius šokius. 

Lietuvius atstovavo skau-

Mary Denise McGonagle džiaugiasi hyacintais. 

tų tautinių šokių grupe, va- A - Carty grupes adresu ta-
dovaujama Galinos Zagane- I r i a keletą šiltų žodžių, tike-
vičienes. damas, kad kiekvienas šokė

j a u taip buvo lemta, kad i** DUs geras ir naujos te-
mūsiškiams teko šokti pa-' vynes pilietis, o savo nusi-
skutiniesiems, o kad užkaria i stebėjimą išreiškia sakyda
vus nuvargusių žiūrovų sko- m a s : ' 'Daug gražių dalykų 
nį ir simpatijas, reikėjo ge- j mažiau Amerikoje, bet si
rokai pasitempti. ! t o k i d a r t i k p inna kartą' \ 

Ir Čia, virš trijų tūkstan-

čienę, bet to neužtenka. Mr. I negali žūti... 
Po programos priėjęs O-

Prieš paskutiniai pasirodę čių žiūrovų, sustoja ir su 

hio universiteto profesorius 
Joseph Trepp išdidžiai lie
tuviškai taria: u I r aš esu 
lietuvis, o jūs nuostabiai šo
ko te ' \ 

'FREE PRESS ' APIE 
LIETUVIUS 

Gal būt neperdėtai ir De
troito dienraštis 4 4 Free 

HELP WANTED — MOTERYS 

SOUTH SIDE BANK NEEDS 
BANK STENOGRAPHER FOR BANK OFFICERS 

Permanent Position for Capable Person, 
Mušt be over 35 years 

write "F 50" 
DRAUGAS 2334 So. Oakley 

Tenka kartoti. Į pabaigą 
vel tas pats. Baliaus vado
ve Mrs. A. B. Kennard žiū
rovams nuraminti pristato! kejams spaudžia ašaras. Lielčių Jaunimo centre Antanas 
grupes vadovę G. Zaganevi-Į tuviai turi draugų, Lietuva,ir Adele Cherry savo dukre

lei Geraldine. Tarpe daly
vių buvo kun. J. Stankevi
čius, kun. Zakarauskas, Jus
tas Kudirka, Kastas Žaroms 
kis, Mickai, Skelly, Yorkes, 
Lukai, Pauliai, Spirauskai, 
Zakarauskai, Jociai, Cherry, 
Vyšniauskai, Gudeniai, Wai-
čuliai, Barkauskai, Žiliai ir 
daug kitų. 

KARNAVALAS 
Šv. P. M. Nekalto Prasi

dėjimo parap. vyk s meti
nis karnavalas nuo birželio 
1 d. iki birželio 10 d., parap. 
darže, prie 44-tos ir Cali-
fornia ave. Prel. A. Briška, 
kunigai — J. Stankevičius, 
J. Vyšniauskas ir V. Miko-
laitis ir parap. komitetas 
kviečia parapiečius ne tik 
dalyvauti karnavale, bet iš
parduoti prisiųstas knygų-

Šiurpus 
Vokietijoje 

Neseniai Vokietijoje, Lahr 
mieste, buvo nužudyta viena 
moteris ir kiek vėliau 12 m. 
mergaite Jisela Esslinger. 
Sugautas užmušėjas Joseph 
Ritter prisipažino, kad jis 
jas užmušęs ir išėmęs jų šir
dis ir kepenis — suvalgęs. 
Jis prisipažino, kad buvęs 
jau anksčiau baustas už 25 
įvairius nusikaltimus ir kon 
cen'tiracijos s t o v y k lose: 
Mauthausen'e ir Ebensee — 
ėjęs "kapo" pareigas. "Dėl 
to — jis pareiškė teismui— 
"mano siela yra užnuodyta" 
— Offenburgo teismas nu
te is i jį " du kartu sunkių dar 
bų kalėjimu iki gyvos gal-

^ 

The Perfect Gift for Mother! "I 

vos J> 

armėnai šukele nemažą ap-* y § 1 nenutrūkstančius Press", rašydamas apie De-
lodismentų aud f4. Artėjo p a p l o j i m u s k a r t o d a m i v i e n ą troito 250-tų įkūrimo meti-
akutines minutes. , ž o d į 4 < L i t h u a n i a n » nių minėjimą, užsimena ir 

Baliaus vadovė A. B. Ken- į š į s momentas supurto ne apie įvyksiantį šią vasarą 
nard, kalbėdama apie ameri-; vieną lietuvišką širdį, o šo-1 tautų festivalį, kuriame pa-

sirodys ir stipriausia tauti-
• nė grupė — lietuviai, pade

monstruodami savo gražius 
tautinius šokius. 

Mūsų tautinio meno ame
rikiečių tarpe populiarini
mo garbė priklauso šiai gru 

ttf dRLS WANTED 
18 TO 20 YEĄRS OF AGE 

HIGH SCHOOL GRADUATES TO LEARN A TRADE 
Good starting wage. Free insurance and hospitalization. 

Excellent working conditions. 
LIGHT WORK 

GRAMER TRANSFORMER CORP. 
2734SN. PULASKI EVerglade 4-4400 

PERSONNEL OFFICE OPEN DAILY 
8:30 A.M. to 5 P.M. — Saturday 9 A.M. to 12 Noon 

pei ir j o s nenui l s tanč ia i va - | t e s . B e įva ir ių d o v a n ų kiek-
dovei Gal inai Zagunev ič i e - v i eną v a k a r ą b u s s u t e i k t a 

OPPORTUNITY KNOCKS 
CLERICAL — TYPIST 

To keep stmple merchamiise recortls and relieve a t s\vitchboard. 
VVill conskler beginner. 

• ALSO 
STENOGRAPHER — EXPERIENCED 

\ \ ith knowlcdge of Credits and Colcctions 
Theae positiona a re open by the Nation's Largcst Millinery Manufacturer 
located a t the VVorld'3 busiest corner offers permanent employment to 
those seeking the ul t imate in pteasant working conditions and surround-
ings Light airy offices, centrally si tuated above the loop noises in the 
new State-Madison building. Five day week, paid vacations, hospital
ization and life-insurance. 

GAGE BROTHERS & COMPANY 
» T H FLOOR 2 2 WKST MAIMSON ST. j 

BE SMART, GIRLS,_ 
WORK CLOSE TO HOME 

TYPIST and GENERAL OFFICE WORK 
MUŠT BE GOOD AT FIGURES 

EXCELLENT OPPORTUNITY 
Free bus transportation to and from work 

GOOD SALARY 

VIctory 2-8600 

nei. Grupę sudaro: A. Alilio-
nyte, G^.&aciute, L JNeve_ra-
vičiūtė, J. Petrauskaite, D. 
Racevičiūtė, B. Rackaite, D. 
šeputaite, M. Švobai te, H. 
Bankaitis, J. Idzelevičius, V. 
Omilijonas, S. Petrauskas, 
L. Petravičius, A. Šimoliu-
nas, V. Tarvainis ir L. Vis
minas. ! * ' § 

Šokiams groja Alfonsas 
Kasputis. 

Grupei linkėtina ir toliau 
eiti tuo pačiu keliu nenuils
tamai darbuojantis lietuvy
bės labui. 

Gegužes 4 d., grupe daly
vavo Skandinavijos tautų 
koncerte ir baliuje. 

Taip pat, grupe jau pra
dėjo ruoštis savo pirmam 
koncertui — montažui, kurs 
numatyta s ateinantį rudenį 
(Detroite. 

—b. v. 

$25,00 U. S. Savings Bond. 
Rezervuokite vakarus nuo 

birželio 1 d.*iki birželio 10 
d. I —Red Cherry 

HELP WANTED — VYRAI 

STEADY W0RK - OVERTIME 
EXPERIENCED 

OR WILL TRAIN 
WELDERS FOR NIGHT SHIFT 

MATERIAL HANDLERS 
Pleasant Working Conditions 

Many Company Benefits 

BELL & GOSSETT CO. 
8200 North Austin MORTON GROVE 

Come in or phone for appt. 
INdependence 3-4040 

i > = _ / ? 

Iš Brighton Park 
padanges 

CHICAGO, 111. — šv. P. 
M. Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos bažnyčioje geg. 6 d. 
parap. berniukaį ir mergai
tes prieme pirmą Šv. Komu
niją. 

Prel. A. Briška, atnašavo 
šv. mišias ir pasakė pritai
kintą pamokslą. Kiekvieno 
berniuko ir mergaites tėvai 
ir motinos, "grand-ma" ir 
"grand-paM, krikšto tėvai ir 
gimines priėmei taip pat šv. 
komuniją. 

Laike šv. mišių parap. so-
dalicijos choras, vedamas 
Onos Piežos, puikiai atgie
dojo šv. mišias ir giesmes. 
Vargonais grojo Art. Jus
tas Kudirka. 

PARENGIMAI 
Kiekvienas berniukas ir 

mergaite savo namuose tu
rėjo pasilinksminimą. Kiti 
tu rės ' šią savaitę. Didelę 
puotą surengė Lietuvos Vy-

1 

Muziką Dvarioną 
prisimenant 

Gegužes 19* d. sueina vie
neri metai nuo mirties muzi
ko a. a. Antano Dvariono. 
Velionis yra palaidotas To
ronto "Vilties Kalno" kapi-
nese. 

Velionies bičiulių ir ger
bėjų tarpe yra kilęs suma
nymas, metinių mirties su
kaktuvių proga, ant a. a. 
Dvariono kapo pastatyti pa
minklą. Tam reikalui yra su 
darytas komitetas. į kurį į-
eina: J. Januška, V. Meilus, 
Pr. Radzevičiūte, A. Ščepa-
vičiene, D. Rautinš, Stp. Kai 
rys, Br. Marijošius, Tel. Va
lius ir S. J. Simanavičius. 
Komitetą sutiko globotį To
ronto liet. parapijos klebo
nas ir Toronto LOK. 

Artimiausias ir svarbiau
sias Komiteto uždavinys y-
ra sukelti pinigų paminklo 
statymui. Tam reikalui, š. 
m. gegužes 12 d., šešltadie-
nį, Toronte yra rengiamas 
koncertas. Komitetas taip 
pat tikisi finansines ir mo
ralines paramos iš plačio
sios lietuvių visuomenes ir 
ypač ii lietuviškųjų organi
zacijų, kurių parengimuose 
velionis visada aktyviaį pa
sireikšdavo išpildydamas 
meninę programos dalį. 

Aukoms siųsti ar informa 
cijų reikalu prašoma kreip
tis šiuo adresu: Prof. Stp. 
Kairys, 716 Lansdowne St., 
Toronto, Ont. 

Paminklui Statyti 
Komitetas 

Biurokratizmas 
Prie Osnabrueck (Vokie

tijoje) neseniai viename kai
me ūkininkas vedė anksti ry 
tą savo arklį gatjve. Jam 
buvo surašytas protokolas, 
kad arklys neturėjęs šviesų. 
Kada ūkininkas lempą pa
kabino po arklio kaklu, jam 
vel,' surašė protokolą, kad 

lempa yra ne toje vietoje, 
turi ji būtį užpakalyje. Ka
da sekantį rytą ūkininkas 
lempą pririšo prie arklio uo
degos, jam ir trečias proto
kolas buvo surašytas už " g y 
vulių kankinimą". 

Domisi knyga 
Dėkoju tamstoms už pri

siųstą Kan. Dr. P. Aleksos 
knygą "Marijos Žodis Fati-
moje". širdingai ačiū. Laiš-
kelin įdedu penkinę kaipo 
klubo nario mokestį. Atsiųs 
kitę kitas knygas, kai išeis 
iš spaudos. 

A. Kudarauskas 
VVbreester ,Mass. 

Tapkite Lietuviškos Kny
gos Klubo nariais. Galėsite 
kasmet pasirinkti $7.50 ver
tes naujų Klubo leidžiamų 
knygų už nario mokestį — 
$5.00. Siųskite $5.00. 
Lietuviškos Knygos Klubas 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, III. 

Out Of This World 
in PERFORMANCE 

£% in ECONOMY 

/ T f e l n RESULTS 

DĖMESIO, NAMŲ SAVININKAI! 
Atlikite visus darbus dabar. Iš

kirpkite šį skelbimą ir gaukite 
10% nuolaidos dūmtraukio patai-
geidavimą; karštu oru aliejinis 
langų plyšių užkamšymui, "sand 
blasting", garu valymas. Nemo
kami apskaičiavimai. Visas dar
bas garantuojamas. 30 metu biz
nyje. Iškirpę šj skelbimą pasiųs
kite jj a rba atneškite i 

ALBLItN TLCKPOINTING 
7341 S. Honore St., Chicago, 111. 

PRospect 6-4336 
Tuojau gaukite 10% nuolaidos 

Troly "America's Finest Gas R a n g e " 
Costs LESS To Buy 
Costs LESS to Install 
Costs LESS To Use 

L 

Here for you to admire is the most complete, breath-
takingly different group of cooking appliances ever pre-
sented. They're produets of ROPER —- manufacturer of 
* America's Finest Gas Range" for more than 66 years; 
Nowhere else will you find such value. See them SOOEL 

MAJOR 
HomeJJtilities 
3207 South Halsfed Street 
Telephone CAlumet 5-1442 

^ 4> 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 
^ ^ 

Kuo kas yra kilnesnis, tuo man 
dagiau elgiasi su žemesniais. 

—L. Boemo 

\c 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE ČIA ĮSIGYTI IR NAUIĄ AUTOMOBILĮ. 

MILDA BUICK SALES 
Dan Kuiaitis, Jonas Rodinas, Vincas Parednis ir Antanas Bačkys 

907 West 351h Street, Chicago, III. Telefonas — LAfayette 3 • 2022 

^ 

T A U P Y K I T E P A S M U S D Ė L A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS l CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
KUR — kiekvieno taupomi Indeliai yra apdraus- KUR — pinigai kiekvienam taupytojai buvo b 

tl iki $10,000 by an agency of the United yra išmokama ant pareikalavimo. 

KUR — visada buvo Ir yra Išmokama* aukštas K U R ~ patarnavimas visuose finansiniuose rei-
dividendas visiems mūsų taupytojams. kaluose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VD3S $6,100,000 

CHICAGO S A V I N G S A N D LOAN A S S O C I A T I O N 
6234 So. Western Ave., Tel. GRovehill 6 - 7575 I. PAKEL, President 

1 

• 

f 
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L U J U N K A S T I S DHAUGAS, CHICAGO, I L U N O I 8 O 1*^c;i 

PROGOS — OPPORTUNITreS 

HAMBURGER SHOP 
Gerai einąs biznis, labai gerojr apylin
kėje, pilnai įrengiąs. Nuoma | 5 5 , 3 m. 
sutartis, ideali vieta porai, pamatę įver
tinsite. Viena nejęaliu apsek, noriu sku

biai parduoti, kaina $2,500. 
3138 W. IRVING PARK, 

AVenue 3-9295 arba 
GLadstone 3-4768. 

MA ĮSI O PRODUKTU IR MftSOS 
KRALTUVfi 

Qerąi einąa biznis. l a b a i gera vie
ta pietvakariuose (S .W.) . Visi mo-

PROGOS — OPPORTUNIT1ES 

3 ROOM BEAUTY SHOP 
With 5 room furnished apartment. Ali 
on one floor. Established 20 years. Rose-
land business distriet. Modern chrome 
equipmrnt. Low rent. Hratrd. 5 year 
lease. Real bargain for quick sale. 
Leaving city. Mušt see to appveoiate. 

11147 S. MICHIGAN AVE 
PUllman 5-2172 

Maisto produkty ir delikatesu krautuve. 
Judri vieta prie kryžkelės pietvakariu 
daly. Gerai eina« biznis. Veikia jau 20 

C L A S S I F I E D A O " H E L P W A N T E D " A D V E R T I S E M E N T S 
"DRAUGAS" AGENCY 

28 K. JarJuon Blvd. 
Te! — VVEbster 9-8196 

dernūs įrengimai. Užpakaly gražus 5 mėty. Nauji modernus įrengimai. Daug 
kamb. butas. Prie inama nuoma. II- jprekiy. Pamatykite — įvertinsite. Priei-
galaikė sutartis. Geras pirkinys, mama nuoma. Gera sutartis. Atiduodu 
l>ėl l igas skubiai parduodamas. Pa- i skubiam pardavimui. 
matykite — įvertinsite. HKmlock 4- Apleidžiu miestą. 
0490. 

GRovehill 6-6797 

B K A 1 T Y S H O P 
Established 15 yrs. 

AU modern equipment. Reasonablo 
rent. 3 years lease. Mušt see to 
appreeiate. Very good reason for 
sHling. Real buy for immediate . 
sale. Kxcellent S. W. sido loeation. 

Tel. HKmlock 4-0144 
or \VAlbronk 5-190O 

BEAUTY SHOP 
Established 18 years. Good go ing 
business. Nice l iving ąuarters. Rent 
$70. Heated. Modern fixtures. Mušt 
see to appreeiate. On 63rd near Ash
land. Priced right for quick sale. 
I>ue to illness. Call Sat.. Sun., Mon. 
and evenings: — 

REpublIc 7-5947 

™ " 

HELP WANTED — VYRAI 

HELP WANTED — VYRAI 

TAVERNA 
su gražiu 6 kambarių hutu užpa-

E N G I N E E R S 
MECHANICAL AND 

ELECTRICAL 
Plant Planing and 

Processing 
Will Consider Recent 

College Graduates 

NATIONAL LEAD 
1710 S. PEORIA { 

T A V E R N A 
Jr*»ngta su virtuve, gerai einas biz
nis, visi modernūs jrengimai. elek
trinis šaldytuvas, t iesioginis trauki- . 
mas (direct draw) . televizija. Nau- ' k a l ) ' Ge™1 e i m * 8 biznis Prie inama G O O d P a V — M e a l s F u r n i s h e d 

keruota*. Prieinama nuoma. ' n P o m a - G
s

e r a , s "ta r t i s . Visi moder- * 
]>el ligos įkainuota " 

AUTO MECHANIKAI 
ATSINEŠKITE J RANKI l S PASI
R U O Š I TIESIAI P R I E DARBO. 

BELL AUTO REPAIR 
2452 SO. MICHIGAN A V E . 

Tel. CAlumet 5-7022 

HOUSEMAN 
jai dek 
^skaitant gaza; gera sutartis. Kaina n ^ _ į ™ . n * ; m . t . 
$5.000: noriu skubiai parduoti d§l 
kiti} Interesu. Apžiūrėję įvertinsite. 

2908 U . 63rd St. 
REpubl i c 7-9624 

Taverna - Užkandine 
į rengta virtuve, modernūs fikčeriai, 
prieinama nuoma, gera sutartis. Ge
rai einąs biznis. Įvertinimui turite 
pamatyt. Tikras hargenas, turiu sku
hiai parduoti dSl ligos. 

5245 V. DAMEX AVE. 
KDgewater 4-9485 

TAVERINA 

teisingai skubiam pardavimui. 

3625 S. Paulina St. 
\ l r g i n i a 7-8271 

Taverna ir Svaigalų Parduotuv8 
(Tavern & Liąuor Store.) Pasitai
kantieji klijentai (transient trade) 
duoda $100.000 apyvartos per me
tus. Modernūs jrengimai. jskaitant 
85 pėdu barą. Pulki vieta Siaurės 
vakarų (N .W. ) . Neteko partnerio. 
įkainota skubiam pardavimui. Pa
matykite ir , įvertinsite . Susitarkite su 
savininku dėl pasimatvmo. 

YArds 7-0258 

Naujai atremontuota, naujas prieki
nis ir užpakalinis baras, kipro me
džią sienos; prieinama nuoma, su 
apši ldymu, i lgalaike sutartis: pelnin- , 
ga vieta. Apžiūrėkite ir įvertinkite 
Pel Hgoa jkainota skubiam parda
vimui. 

3801 SO. UNION A V E . 
Vlrginia 7-9280. 

TAVERNA 
Su virtuve. Seniai įsteigta. Gerai ei
nąs biznis.. Modernūs įrengimai. Pri
e inama nuoma. 3 m. sutartis. Ge
ra proga porai. Del kitu interesų 
jkainota shuhiam pardavimui. 

G E R A VV. 79TH ST. VIETA. 
STewart 3-3017 

TAVERNA 
Gerai e inąs biznis: prie kryžkele* 
kampo: maža nuoma: visi nauji mo
dernūs įrengimai; oda apmuštos sė
dynės ( b o o t h s ) ; RCA Televizija. 
{kainota teisingai skubiam pardavi
mui. Apleidžia miestą. 

859 X. D A M E N AVE. 
P o 12 vai. dienos skambinki te 

Hl 'mboldt 0-9456 

PARDAVIMUI taverna ir n a m a s 
su gyvenamom patalpom. Prie inama 
kaina. YArds 7-7173. 2320 S. Leavitt 

p. p. 

TAVERNA 
Prie kampo Albany ir Oermak. Ge
rai einąs biznis, visi elektriniai įren 
girnai. Prieinama nuoma. Gera su
tartis. ApSild. [vertinimui apžiūrė
kite, kaina $8.000 — taip kaip sto
vi. Turiu apleisti miestą. 

BIshop 7-9888 

TAVERNA 
Gerai e inąs biznis. N u o m a $55. 5 
metų sutartis. Puiki proga porai. 
Turiu skubiai parduoti dėl ligos. Pi l 
na kaina $1.700. taip kaip stovi. 

CApital 7-9157, 
2064 N. Western Ave. 

-

GROCERY & M E A T M A R K E T 
Good N. W. loeation. 

Established 12 years. Doing good volume 
can be inereased by right party. Rent 
$90. Heated, all modern equipment. Mušt 
see to appreeiate. Can't handle alone. 

Sacrifice $2,500 and inventory. 
PAlisade 5-3141 

CLEANING & TAILORING SHOP 
Good going business. Well established 
completely equipped. Ideal spot for 
tailor. Rent $60. Heated, good lease. 
Mušt see to appreeiate, sacrifice $2,500 
for ouick sale. Due to othrr interests. 

6902 G L E \ W G O D AVE. 
Rogers Park 4-7171. 

TAVERNA 
su 3 gražiais kamb. užpakaly. Gerai įsi
gyvenęs biznis, televizija, juke box. Nuo
ma $50, 3 m. sutartis. Puiki proga po
rai. Norime skubiai parduoti dėl kitų 

interesų už $4,500. 
1259 West Fry Street. 

SEeley 3-8763. 

Valymo Krautuve. Pilnai įrengta, įskai
tant kailiniams laikyti rūbinę (vault). 
Gerai einąs biznis. Gyvenamieji kamb. 
Garažas. Prieinama nuoma. Gera vieta 
siuvyklai. Jkainota skubiam pardavimui. 
Turi apleisti miestą. Apžiūrėkite — įver
tinsite. 

4123 N. D A M E N A V E N U E 
EAstjcate 7-6771 arba 

PEnsacola 6-3385 

Del ikatesų Ir Maisto Produktų 
Krautuvė 

Gerai e inąs biznis, puikioje apyl in
kėj , pilnai įrengtas. N u o m a $75, ge
ra sutartis. Ideali vieta mėsininkui. 
P a m a t ę įvertinsite. Turiu skubiai 
narduoti d?l ligos, kaina $2.250. 
ITliancle 4-8233: no 8 v. v. skam
binkite HUdson 3-6582. 

GIFT SHOP 
( ARDS, TOYS ETC. 

IN HOTEL B P I L D I N G 
Rent $6 5. Heated. Good lease. Mušt 
see to appreeiate. VVill sacrifice 
$1,850 for quick .sale due to illness. 

711 BELMONT AVE. 
GRaceland 2-1395 or 

Lincoln 9-3064 

TAVERNA 
Parduodama arba išnuomojama. Ge
rai e inas biznis, visi nauji jrengi
mai. jskaitant tiesioginį traukimą 
(direct draw) ir elektrinius šaldy
tuvus. Apšildyta. Gera sutartis.. Tei
singai įkainuota skubiam pardavi
mui. Negali apseiti vienas. 

901 K. WINCHKSTKR AVE. 
AUbany 2-9444 

HAMBURGER S T A N D 
(Converted motor bus) doing excellent 
business. Now on good permanent loea
tion, but can be moved. Seats 10. All 
completely equipped. Real opportunity 
for couple. One can handle nicely. Mušt 
see to appreeiate. Good reason for sel-
ling. Sacrifice $1,500 for quick sale. 

Call or see owner for appointment. 
9403 S. St. Lavvrence. COmm. 4-1866. 

Must Be Sober 
S E E MANAGER 

S O I : T H S I I > K S W E D I S H o . r B 

7330 S. Ridgeland 

LITHUANIAN MEN 
N E E D E D ! 

• Lathe Operator 
• Machinists 
• Handy Man and 
• General Factory Workers 
• Assemblers 
Steady work — Some over 

time. D. P's. welcome. 

ELECTRO ENGINEERING 
PRODUCTS 

609 West Lake Street 
5th floor 

CEntral 6-2670 
• General Factory help 

A L S O 
• Metai Buffers. 
• Plater's Helper. 

Will train: 
Plenty of overtime: 

Steady wk. 

Phone ARmitage 6-3550 

AGE LIMIT UP TO 60 YRS. 
Must Be In Good Health 

And Able To W0rk Steady 
Hours 7:45 To 5:30 P. M. 

47 Hour Week 
rime and Half Over 40 Hrs. 

5 Day Week 
Good Salary To Start 

National Supply 
Service 

231 SOUTH G R E E N 
Ask For Mr. Naidert 

REIKALINGAS VYRAS 
VALYMO D A R B U I RASTINĖJ 

5 dienų savaite, 40 vai. 
Nuolatinis darbas, geras at lyginimas 

TRAVELER RADIO CORP 
."•T 1 Jackson Blvd. 
HArrteua 7-9151 

AUTO MECHANICS 
Day and night work. C H R Y S L E R 
exper. Preferred but not necessarv. 

GOOD WORKING CONDITIONS 
S E E BOB MILLIGAN 

Z. FRANK INC. 
6116 N. VVestern Ave. 

Reikia Patyrusių 
SINGLE PUNCH 

OPERATORIŲ 
STANDARD RAILWAY 
EQUIPMERT MFG. C0 
*5?7 Columbia Ave. 

Hammond. Indiana 

HELP WAJVTED — MOTERYS 

CLERK - TYPIST 
W l L t . TRAIN EOR 

accouiitfl receivable dept. 
Modern office; Steady work. 

Convenient transportation 
MOTOR CARGO INC. 

3434 \V. .".įsi St. 
WAlbrook 5-8500 

Call M r. Dieball for interview 

C L E R K 
FOR COST DEPARTMENT 

Must Likę Figures 
Knowledge of Comptometry 

VVill Train Beginner 
Good Opp., Excel. VVorking 

Conditions 
5 Day VVeek Permanent 

Good Starting Salary 

Duro Metai Products 
Company 

2649 N. KILDARE AVE. 

TYPIST " 
Well known Evanston firm 

needs qualified 
Young Women 

37% hour, 5 day week. Good start
ing salary; Pleasant surroundings. 
Company cafeteria at cost. 2 blks 
from Koster St. "L" Conv. to bus 
transportation. For lnterview Call 
MR. ROCHE. 

AMERICAN HOSPITAL 
SUPPLY CORP. 

2020 Ridge Ave. Evanston 
UNiversity 4-6050 

REIKALINGAS BŪTAS 

Prašome gelbst i ! Jauna pora su T 
mgn. kūdikiu, dabar gyv. su g imi-
n€m, skubiai reikalingi 3 iki 6 kam
barių neapstatyto buto, nuoma iki 
175. Pageidauja Oak Park, Cicero, 
Berwyn. Geriausios rekomendacijos. 
Skambinkite Vll lage 8-2236 

Atsakinga pora, be valkų 1 r b e 
"pets", atkelti J Chicago, j leško 3-
4 ar 5 kamb. neapstatyto buto pie
tų ar pietryčių daly. Puikios reko
mendacijos. Gali tuoj užimti. Šiokia
dieniais skambinkite \VAterfall 8-
1200 ext. 236, nuo 8 iki 5 v.v. Sek-
mad. ir vakarais Hlnsda le 2127. 

BUSINESS SERVICES 
r—-^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ « 

REIKIA 6-7 kamb. namo arba im
tume ir didesnį namą Beverly-Mor-
gan Park arba geroje apyl inkėje 
pietvakariuose. Geriausios rekomen
dacijos, skambinki te BEver ly 8-7637 

RIVERSIDE • HANSEN 
J9 RIVIIRSIDR ROAD 

RIVI:RSIDI% ILL. 
Established for 20, years. 

Complrte cxpert ciLstom ta i lo i ing 
& Remodttling \vork done 

by an expert. 
Al^fiO LOTE OP MF.N'S U I AK 
Don't wait! Conie in or call today! 

R I V E R S I D E 7-5303 
Clip this ad & receive 

10% dfscount 

< 

. 

TAVERNA. Grras biznis. Tramvajų 
mainvmosi kamnui jrrngta virtuve. Nuo
ma $70. Ilsralaikr sutartis. Puiki pro«ca 
porai. Reikia matvti jvrrtinti. Paaukoja 
visa ui $3.500 drl kitu reikalu. 

7204 S. WENTWORTH AVE. 
RAdcliffe 3-9510 

TAVERNA. Visi modemus jrengimai, 
elektrinis saldymai, tiesioginis alaus 
traukimas, Televizija ir tt. Didelis kam
barys užpakaly. Puiki proga porai. Nuo
ma $70. Ilgalaike sutartis. Vienas negali 
aprūpinti. Paaukoja už $1,800 greitam 
pardav-'mui. 

1218 I A S T 93rd STREET 
SOuth Chicago 8-9815 

TAVERNA. Geras biznis. Modernus 
fikčeriai. Tiesioginis alaus traukimas. 
Elektro saldymas. Televizija, pijanas ir 
tt. Prieinama nuoma. Ilgalaike sutartis. 
Vienas negali aprūpinti. Paaukos viską 
už $3,000 greitam pardavimui. 

8038 S. ASHLAND AVĖ. 
STenart 3-9366 

VALGYKLA (LUNCH R O O M ) 
Gerai einąs biznis; pilnai jrengta; gera 
vieta. Puiki proga porai. Prieinama nuo
ma; gera sutartis; gražūs gyvenamieji 
kambariai užpakaly. Išnuomos ar parduos. 
Del ligos jkainota skubiam pardavimui. 

ARmitage 6-2632. 

GROCERY & DELICATESSEN 
su gražiu 5 kamb. butu užpakaly. 
Gerai einąs biznis įsteigtas prieS 25 
metus. Modernūs fikčeriai. daug pre
kių, nuoma $25, ilga sutartis, idea
li vieta porai. Jvertinimui apžiūrė
kite. Noriu skubiai parduoti, v ienas 
negal iu apseiti . Kaina $3.000. 1221 
N. Marion Court. EVerglade 4-0413. 

T A V E R N A — Judrus Šiaurvakarių 
persėdimo kampas. Įrengta su virtu
ve ir gražiom gyv. patalpom užpa
kaly. Didelė sal? viršuj. Modernūs 
fikčeriai. Vienas negali apseiti. Pri
e inama kaina. Viskas kaip stovi už 
$12,000 ar už geriausią pasiūlymą. 
Apžiūrėję įvertinsite. 

JUniper 8-9553 

M E N 
Steady — Reliable 

For Permanent Positions 
Night Work 

Loading & unloading Trucks 
4:30 P. M. — 1 A. M. 

FULL TIME 

C O C A C O L A 

B O T T L I N G C O . 
0F CHICAGO 

4357 N. Ravenswood 

I I I - : I R A I J N < ; A K 

NAKTINIS SARGAS 
S E N E S N I O AMŽIAUS. K R E I T T I S 

G0RD0N CAR C0. 
3201 West Belmont Ave. 

Tel. IRving 8-3008 

S T E N O G R A P H E R 
PERMANENT 

5 day 40 hour week 
Good working conditions 
in air conditioned office 

Good starting salary. 
• HOSPITAIiTZATTON 
• P A I D VAOATION 

GENERAL FELT 
PRODUCT CO. 
2301 S. Paulina 
Vlrginia 7-7600 

••••"^^^^BNNNB^Bi^^HaMlHNMHBHnMHBiMNMMNMBMBaHHNNNNNNfe 

REIKALINGA MOTERIS 
lengvam namų m o s u o s darbui ir 
prižiūrėti sergančią moterj. Kamba
rys ir visas iš laikymas. 

4010 SO. TA I Al A M A V E . 

Atsakinga 3 saug. asm. šeima, 2 
dirbantieji, skubiai jieSko 4 ar 5 
kamb. buto be baldu geroje apy
linkėje pietinėj daly. Tiktai 1-am ar 
2-am aukšte. Parduoda namą. Nau
jas savininkui pačiam reikalingas. 
Pra.šau paskambinti . STewart 3-5679 

ELEKTROTECHNIKAS, žmona ir 2 m. 
berniukas, dabar gyv. su giminėmis, sku
biai ieSko 4—5 kamb. neapstatyto buto 
su apiild. ar be, šiaurinėje ar šiaurva
kariu daly. Būsime geri nuomininkai. ' 

Skambinkite TUxedo 9-1703. 

REIKALINGAS BUTAS 
Telefono bendrovSs darbininkas, žmona 
ir 3 vaikai dabar gyv. pas gimines, ieSko 
4—6 kamb. neapstatyto buto ar namo 
su apšild. ar be, šiaurinėj ar šiaurvaka-
riy daly, arti katalikiškos mokyklos. Ge
ros rekomendacijos, geri nuomininkai. 

Skambinkite Lincoln 9-3262 

OAK PARR PV7T SHOP 
329 X. Harlem Ave. 

Oak Park, 111. E U d M 6-8399 
SUNTS-KACHJKAS-PAPŪGftLM 

Naminių gyvulėl iu re ikmenys 
County Kennels , Crystal I>ake, I1L 

Tel. 266 W. 
Gyvulėliu i š la ikymas ir m o k y m a s 

SELDOM I D L E K E N N E L 

YOUNG MEN 
N E E D E D IN 

CLEANING PLANT. 
Steady: Good Starting Salary 

Opportunity for Advancement: 
GOOD P U T U R E 

4447 W. Cortland St. 

GROCERY STORE A N D BLDG. 

Good neighborhood business. 
Near School — suppljes. 

Living quarters rear 
vic, of 63rd & Damen. 

Cermocky — REpublic 7-4341. 
1753 W. 63rd STREET 

CARPENTERS VVANTED 
Steady wk.'t 

Good working conditions 
Union wage 

Call Vlllage 8-5262 

PROGOS — OPPORTUOTTnSS 

$ $ $ 

MEN — B0YS TO LEARN 
FREE T O Y O U ! 

EMPLOYER PAYS FEE 
Learn Productlon Work To $90 wk. 
I/earn Warehouse . . . . To $101 wk. 
Learn Shipping, 5 d a y s . . . . $ 5 0 Wk. 
Learn Tool Crib Work $1.25 hr. 
Leasn Assemblv $1.30 hr. 
Learn Tool, Die, "Machlnis t" . .$2 .00 
Learn Inspection $1.25 hr. 
Learn Šilk Screen W o r k . . $ 1 . 2 5 hr. 
Learn Lite Mach. Work . . $1.25 hr. 
Learn Die Cutting $1.24 hr. 
Learn Wood Warking . . $1.15 Hr. 

SKILLED MEN 
SEE US FOR 
TOP RATES 

Office Personnel 
on the 7th Floor 

7 W. MADISON ST. 

REIKALINGI VYRAI dirb
ti prie kiemų apsodinimo. 
Gera proga tremtiniams. 

Kreiptis: 
SMITTY'S FARM 
430 E. 84th St. 

REAL ESTATE 

T A V E R N 

\ \ ith fully eąuipped kitehen, all modern 
fixtures & eąuipment. Good going 
business. Reasonable rent. Good lease. 
Must sacrifice lock, stock, & barrel for 
$3,000 or best offer. 4158 W. Lawrence 
or call AVenue 3-9890, before 5 P. M. 

or LAwndale 1-9280, aft. 5 P. M. 

MOKYKIX>8 RKIKMENTJ 
KRAUTUVE 

Ledai, "notions". žaislai, ir t. t. Biz
nis eina gerai, arti mokyklos ; daug 
prekių, modernūs fikčeriai; prieina
ma nuoma. Puiki proga porai. Ap
žiūrėję įvertinsite. Judrioje š iaurva
karių daly. 

CApitol 7-9176 

BARBER SHOP 
( K I R P Y K L A ) 

3 kėdes, visi modernūs jrengimai. 
Puikioje šiaurvakariu a p y linkėję. 
Nuoma $75, su apši ldymu; ilga su
tartis. Pamatę įvertinsite. Tinkamai 
įkainuota skubiam pardavimui. Ap
leidžiu miestą. INdependence 3-9561 
arba BUckingham 1-8984. 

PIRKITE TIESIAI IS SAVININKO! 
Idealas porai ar šeimai. 4 vasarines vilu-
kės (cottagea), 6-iu. kamb. namas, visi 
su baldais, 5 laiveliai, vištide, įrankiams 
namelis, malkine, 71 akras žemes su sta
tybine medžiaga (timber) ir alfalfa, 11 
mylių j rytus nuo South Haven, Mich., 
prie žuvingo ežero, $13,000. Savininkas 

Frank Schmitz, ĮSI77 VVestern, Blue 
Island 425—M. 

WOMAN 
FOR DISH WASHTNG 

GOOD PAY 
Pleasant VVorking Conditions 

S E E C H E F 

SOUTH S I D E S W E D I S H CLUB 
7330 S. Ridgeland 

TYPIST CLERK 
PERMANENT POSITION 

Free Group and Hospitalization 
Insurance 

Paid Vacations 
PATENT 

SCAFFOLDING CO., INC. 
1550 Dayton Street 

MOhawk 4-2200 

PERMANENT POSITIONS 
TYPISTS AND CLERKS: 

1 F O R 
• BILLING DEPT: 
• ORDER A N D SERVICE DEPT: and 
• RELIEF SVVITCHBOARD OPER. 

Call Mr. Johnson 

THE WESTERN 
FOUNDRY CO. 
LAFAYETTE 3-0100 

3634 S. KEDZIE 

GENERAL OFFICE 
40 hour, 5 day week, God 
salary. Permanent position. 

O. I. M. TRANSIT CO. 
2298 S. Union Ave. 
HAymarket 1-2401 

SAVININKAI — CIA S K U B U ! 
Miesto Sveikatos ir Saugumo Departa
mentas liepia išsikelti. Atsakinga jauna 
pora, abu dirbantieji, ieško 3—4 kamb. 
buto be baldu, pietvakarinėje daly. Ne
turi vaiky nei gyvuliuku. Prašau galimai 
skubiau paskambinti. VVAgner 4-8998. 

Prašau padfitl šiai atsakingai š e i 
mai; 2-ojo pasaulinio karo vetera
no našei reikalingas 4-5 kamb. a p 
ši ldytas be baldų butas jai, moti
nai ir jaunai dukteriai. Pastovios 
pajamos. Geros rekomendacijos. 6 
m. iSgyveno dabartinėje vietoje, bet 
savininkas dabar paima butą. savo 
reikalams. CRawford 7-6979. 

SAVININKAI, štai jūsų nuomininkai! 
2 suaugę, abu nuolatos dirba, skubiai ieš
ko 3—4 kamb. neapstatyto apšild. buto 
(ne rūsy) pietvakariu daly. Ramūs tvar
kingi žmones. Geriausios rekomendacijos. 
Skambinkite HEmlock 4-0898 po 6 v. 
v. arba visą dieną sekmad. 

PATIKIMA pora, vyras neseniai atkel
tas į Chicago, ieško 3—4 kamb. neap
statyto buto pietryčių ar pietvakariy da
ly. Chicagoje gyvens nuolatos. Mokis iki 
$100 men. Geros rekomendacijos; gali už-
timti bet kuomet. Skambinkite PLaza 
2-1100, room 358. 

Jaunas veteranas — biznierius, su I 
žmona ir 2 maloniais vaikais, sku- ' 
biai jieftko 4-5 ar 6 kamb. (2 mieg.) ' 
neapstatyto buto tol imų vakarų ar 
.Šiaurvakariu daly. Bendradarbiausi
me; geros rekomendacijos. Skam
binkite: KAstgate 7-9716. 

Būtinai reikia buto. Našle, turinti 
atsakingą tarnybą, su 9 m. dukrele 
ir senyva motina bei samdyta šeimi
ninke, skubiai j ieško 5-6 kamb. 
neapstatyto buto bet kur gražioje 
apylinkėje arti transportacijos. Ge
riausios rekomendacijos. Skambin
kite tuojau GRaceland 2-9612. 

3 S U A U G U S I Ų šeima, visi dirbantieji, 
vyr. amž., ramūs ir tvarkingi: tiktai par
davę savo namą ieško 4 ar 5 kamb. ne
apstatyto, buto su apšild. ar be, pietva
karių daly. Puikios rekomendacijos. Skam 
binkite YArds 7-1009 po 4:30 v. v. šio
kiadieniais arba visą dieną 6ekmad. 

MES TIEKSIME MAISTE 
l ietuviškai klijenturai — vestu
vėms, bankie tams Ir pobūviams. 
Skubus, geras ir ekspertų gamin
tas maisto t iekimas. Mes atvyk-
s ime pas jus arba jūs pas mus. 
Aptarnaujame visą platųjį mies
tą. Skubiai ir mandagiai . Skam
binkite Dept. "L" d€l informacijų 

NEW GARDEN PIZZERIA 
CATERERS 

2648 W. Chicago — CAp. 7-9167 
Matykite mus pirmiau. 

MAPliK FARM 
COAVAI..KSCKNT H O M E 
VYRAMS ir MOTERIMS 

Mūsų namai yra įrengti invali
dams, gul int iems l igoniams ar 
diabetikams. Geriausia priežiūra; 
puiki vieta netoli užmiesčio klubo 

Mūsų kainos yra prieinamos. 
Telef.: B L U E ISLA.ND 4032. 

DflMKSIO, NAMŲ SAVININKAI! 
Skambinkite m u m s šiandien viso
k iems dailides pataisymo dar
bams. Taip pat esame specialistai 
statyti naujus namus, garažus, pa
stogėj butus, "dormer" langus, 
verandas ir t. t. VirtuvSs perirba-
mos už prie inamas kainas. N e m o 
kami apskaičiavimai ir žemos kai
nos. Skambinkite MAjestic 1511M 

Atsakinga pora, be vaikų, abu dir
ba, jie.ško 5-6 kamb. neapstatyto bu
to. Pageidauja Oak Park, Garfield 
Park ar kitoje apyl inkėje vakaruo
se. Mok€s iki $125. Gali tuojau už
imti, š iokiadieniais skambinkite po 
5 v.v. HArrison 7-8744, Mr. Rnauff. 
Po. 7 v.v. ir šeštad. ir s e k m a d . — 
R E g e n t 4-6635. 

EDGEW00D 
TUCK POINTING 

• TUCK POINTING 
• BUIIJMNG CUEANING 
• W A T E R P R O O F I N G 
• W I \ D O W CAUUKING 
• FUIi l iY I N S U R E D 

Convenient Terms Arranged 
For Prompt Skilled Attent ion 

On Any Size Job 

Member of Tuck Point ing & 
Building Cleaning Association 

Gali PAlisade 5-9125 
5320 W. L A W R E N C E 

PAlisade 5-9125 

Niglits, Sundays & Holidays 
Call ROdney 3-7711 

VANDENTIEKIO IR 
APŠILDYMO REIKMENYS 

Geros kokybes prekes 
Žemiausios kainos Chicagoje 

HARRIS PLUMBING 
AND HEATING 

1934 S. State St. 
CAlumet 5-1860 

Menas yra vienas ir nedalo
mas. —J. Baltr-ušaitis 

IŠNUOMOJAMA 
I5NUOMOJAMAS 

miegamasis kambarys. 
4040 S. Franckco Ave. 

YArds 7-2789. 

SKELBKIT ES "DRAUGE" PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Aš esu čia ne tam, kad drauge 
su kitais neapkęsčiau, bet tam, 
kad m y l ė č i a u . .—Sofok l į* 

Užsisakykite "Draugę" 

WAITRESS 
OVER 30 Y E A R S 

Experience not necessarv 
Meals and uniforms furnished 

Good pay, pleasant working 
conditions. See Pat Carlson. 

SOUTH S I D E S1YED1SH CLUB 
7330 S. Ridge land 

S T E N O G R A P H E R 
for SECRETARIAL and 

GENERAL OFFICE WORK 
Must Be West Sider. 
Beginner Preferred 

Permanent. Good VVorking 
Conditions. 

JACKSON STORAGE 
AND VAN COMPANY 

645 LAKE 
OAK PARK 

SKAITYKITE "DRAUGE"! 

MELSKITĖS g LIETUVIŠKOS MALDAKNYGĖS 
D I D Y S I S R A M Y B E S Š A L T I N I S , s u r i n k o Ir i š l e i d o k u n . P . 
M. Juras, išleista Bostone, 1945 m., psl. 788 $4.00 
RAMYBES ŠALTINIS, surinko ir išleido kun. P. M. Juras 
išleista Bostone, 1948 m., psl. 544 C3.O0 
MALDAKNYGE, sutvarkė Amerikos Lietuviu R. K. Kunigų 
Vienybė, išleista Chicagojb, 1935 m., psl. 256 50c 

Galite Iškirpti š| skelbimą ir norimas maldaknyges užsakyti api
brėždami maldaknygių eilės numerius rutuliukais. Plnlgi* siusti 

kartu su užsakymo 
UŽSAKYMUS SIUSKTTFV 

" D R A U G A S " 2334 S0DTH 0AKLEY flVENDE 

» n t M n i i m i i T i r c C h i c a g o 8, I l l i n o i s 

ANGLŲ KALBA GALIMA IŠMOKTI TIK SU 
A. L A L I O 

lietuviškai anglišku, angliškai lietuviško 

Ž O D Y N U 
Nau įa laida dviem tomais su ištarimu. 

Raina $14.00 
Pinigus prašom siųsti kartu su užsakymu Užsakyti žodynai 

pasiunčiami pafttu. Užsakymus siuskite: 

D R A U G A S 
2334 So. Oakley Ave., Chicago 8, Illinois 

i 
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Trečiadienis, geg. 9, 1951 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, ILEIN0I3 
= : 

Rašytojų ! 
Dr - jos pranešimas 

Lietuvių Rašytojų D r - j a , 
kurią sudaro po visą laisvą
ją pasaulio dalį išsibarstę 
lietuviai rašytojai ir kurios 
centras yra JA Valstybėse, 
visuotiniam suvažiavime, į-
vykusiame Čikagoje 1951. 
IV. 14 d., nustatė metinį na
rio mokestį $2.00. LRD na
riai prašomi jį sumokėti 
LRD iždininkui šiuo adresu: 
A. šešplaukis 2714 S. Walla-
ce St., Chicago 16, 111. ] 

Visais kitais Lietuvių Ra-
ššytojų Dr - jos reikalais pra 

LIETUVIS LAIVYNE Don Varnas postas atšventė 5 melu sukaktį 
CHICAGO, Dl. — Don] Kad banketas pasisektų 

Varnas legionierių posto I daug dirbo šie komisijos na-
986 ir Moterų Aauriuary ban riai: Jonas Evanas, Jack Ja 
kdtas, minint posto 5 metų tis, George Strode, Gordon 
gyvavimo sukaktį, gerai pa Gudas, Edward Pocius, Er-
vyko. Banketas pradėtas nešt Statkus, Anthony Mos 
malda, kurtą atkalbėjo pos- teika, Anthony Yuknis, Ma
to dvasios vadas kun. Anta- ry Barnett, Frank Damb-
nas švedas, MIC; operos so rauskas, Genevieve Stat-
listag Algirdas Brazis sugie'kus, Joseph Shares ir kiti. 
dojo Amerikos himną. Ban-| Po vakarienės maldą su-
ketui vadovavo Antanas Ru-1 kalbėjo kun. A. Miciūnas, 

KAI OBELĖS PRAŽYSTA 

dis. 

* 

Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas Chicago-
je, kalbėjo Lietuvos reika
lais ir visų prašė vieningai 

soma rašyti LRD pirminiu- « £ £ > i*Zįį*į 5 » v j " £ veikti, kad Lietuva vėl at-
ko adresu: Ben. Babrauskas riuomenc. Dabar jis randasi U.S. gautų laisvę ir nepriklauso-
1436 S. 50 Ave., Cicero, 111. i j\avai Hospitai Corp School, Bain- mybę, konsulo žmona Dauž-
1951 metų valdybą sudaro: teti&e, Maryiand. Robert gimė; v a r ( į į e n £ p^vo garbes vieš-

™~™ i>L,,rc u « u «w«« 1931 m. birželio 20 d., baigė rtoo-1 . Z* . T • 
pirm. Benys Babrauskas ^velt p r a d ž i 0 i i i r Morton auks- n i a - J*<* Jatis, pirmasis 

— 1436 S. 50 Ave., Cicero,l tesnę mokyklas, prieš išvyksiant Don Varnas posto konman-
50, 111. Tel. TOwnhall 3-1253, j i »edes Šamo kariuomenę jis ddr- dierius, plačiai paaiškino 

V i c e .C i r m - V i ^ R a m o n a s j ] ^ ? ? & t £ £ £££& jkaip buvo jkurtas Don Var-
nas postas. Dabartinis posto 
komandierius išdėstė apie 
dabartinę posto veiklą. An
tanas Kasper, buvęs posto 
komandierius, įteikė ženk
lus išbuvusiems penkerius 

MIC, ' 'Draugo" administra 
torius. 

Ačiū visiems, kurie prisi
dėjo prie banketo pasiseki
mo. 

— S. Halsted St., Chicago 8,! ceroje, ui. — 1634 So. 50tii Ave. 
111. Į ^ ' — 

SSTLSSTB^SI Joninių tradicinis 
cago 36, 111. 

Sekr. Aloyzas Baronas — 
4832 W. 14 St., Cicero 50, 
111., 

Ižd. Alf. Tyruolis Šešplau-

laužas suliepsnos 
Chicago, I1L Vilniaus Kraš 

to Lietuvių Sąjunga nusita
rusi su Chicago j e veikian-

kis — 2714 S. VVallace St., čiais skautų vienetais: "Auš 
Chicago 16, 111. 

Minės Motinos Oeiuį 

Gen. MacArthur 
ir lietuviai 

Mes, lietuviai, aistringai 
sekame pasaulio politinius 
įvykius. Mes žinome, kad 
mūsų asmeniškas ir mūsų 
J a l t o j e p r a gertos tevy-

%nės Lietuvos likimas tamp 
riai siejasi su tolesne politi
ne pasaulio raida. 

Todėl mes esame tokie jau 
trūs ir nepraleidžiame nė metus poeto n a r i a i ir tiems, v i e n o ^ fc 

kūne aukojo po simtuię a r n u š v i e s t i &mos diįnQ3 
daugiau. 

Krašto Apsaugos sekretorius Ge-
ogre C. Marshall sveikina Guri 
Lie, Jungtinių Tautų sekretoriaus 
Trygve Lie dukterį, apvainikavus 
ją "Queen Shenandoah, XXIV" 
titulu metinėje obelių žydėjimo 
šventėje Winchester, Va. (INS) 

PLATINKITE -'DRAUGĄ" 

Pas šachmatininkus 
Tautvaiša tebesilaiko geriausiai. 

Meisteris Povilas Tautvaiša gavo 
naują tašką Chicagos pirmenybė
se^ įveikdamas Grimbecherį. Iš 
suloštų 11 partijų Tautvaiša lai
mėjo 9 ir 2 baigė lygiom. Dar 
liko 8 partijos. Tautvaiša tebesi
laiko geriausiai, nes tėra nustojęs 
vos 1 tašką (už 2 lygias), o visi 
kiti daugiau. Chicagos meisteris 
Poschel praradęs 2 taškus. 

Pirmenybių padėtis: Poschel 
11-2, Micfaelson 10y2-5^, Tautvai
ša 10-1, An. Sandrin 10-4, Hahl-
bohm 8y2-3^, Pizzi 8 ^ - 3 ^ . 

P. Vaitonio simultanas Hamil
tone, Ontario, balandžio 25 d. 
prieš 34 lošėjus baigėsi šitaip: 
+ 29, —3, =2. 

Hamilton Spectator įdėjo 2 nuo
traukas iš to simultano. 

A. Nasvytis Oevelando rinkti
nėje. Tarptautinėse rungtynėse 
Cleveland-Columbus Alg. Nasvy-
tis, lošdamas 1 lentoje, įveikė W. 
Mann, 1949 Ohio meisterį. 

Kitose rungtynėse su Akron 

miestu Nasvytis nugalėjo Seitz. 
Oevelando pirmenybėse, kurio

se dalyvavo inž. Alg. Nasvytis, 
baigėsi šitaip: 

1. E. Somlo 5*Mfi (lygiom su 
Nasvyčiu), 2-3. Vengras Paner ir 
D. Milės po 5 tš., 4. inž. Alg. Na
svytis 4l-2 įr 5. Eliison, pereitų 
metų meisteris, 4 tšk. 

Mas>-.iichuM4th pirmenybes Bos
tone. Kazys Merkis nugalėjo VVhi-
te (antras Bostono 1950 p-bėse) 
ir partiją su buv. Massacbusetts 
meidt^riu F. Keler baigė lygiom. 
K. Škėma - White Vz - %; K 
Škėma - F. Keller 0-1. 

Padėtis: H. Daly, E. Under-
vvood po 2-0, F. Keller ir K. Mer
kis po lfc-%. Viso 12 dalyvių. 

Botvinnik - Bronstein Maskvoje 
19 partijų dėl pasaulio pirmeny
bių. Padėtis 1 0 - 9 Botvinniko 
naudai. Prieš tai buvo 9 - 9 . 20 
-ji partija atidėta lygioj padėty. 

Vokietija - Šveicarija. Freibur-
ge įvyko pirmosios po karo tarp
valstybinės šachmatų rungtynes 
Vokietija - Šveicarija, kurios bai
gėsi bendra vokiečių pergale 11 ^ 
- 8K (6 - 4 ir 5y2 -4fc)» 

_~-a 

Iš eilės sekantieji asme
nys buvo Don Varnas posto ros Vartų" skaučių, "Lithu-

anicos" skautų tuntais ir A*a j 2 į £ £ r i « i ; Tack J a t £ 
d e m i n , ų V y a ų s a i n b u r 1 u r e n i " Simonaitis, John 

. • , .„ « » ^ - f a suus metais Jonuuųlau-1 Shimkus, An-
ttestf.eld, Mas* Motinos ža, k u n s greičiausiai įvyks ^ ^ 

Dienos minėjimas įvyks ge
gužės mėnesio 13 d.. Kartu 
bus paminėtas ir Tėvas. 

Minėjimas prasidės iškil
mingomis pamaldomis 10 

ten pat, kur ir pereitais me
tais, t. y. Marquette Parke. 

Į laužą bus kviečiamos vi
sos patriotines organizaci-

S t rodė (dabartinis posto ko 
mandierius). 

Elena Zuris, buvusi di
rektorė, išdalino ženklus mo 
terims, jų 5 metų darbuotės va rvfc uvii para I * * i r P a s k i r i a s ^ ^ y 8 *!«- w JH - — * ~ ~ — 

bažnyčioje ,o vėliau, 16 vai. ? i a l j a i s ^ J ? 1 " * •*** " f 0 ^ ^ ^ r ^ . . ^ t e n » 
po pietų, švento Kazimiero( " * * * g a l 1 S g a h ų ^ a U" A U ^ h * ? J ^ * 5 S Gw^ 
lietuvių draugijos s a 1 ė j e! k V v ^ " » . . Popunanzavi -Į vaitd Statkus kalbėjo apie 
įvyks meninė dalis _ prog-! f""' Koaikreciai bus g e i s t a moterų nuveiktus darbus ka 
rama, kurią ruošia Liefuvos! k n ^ a P i e ™į* Knyga, ro veteranų ir jų seimų at-
Vyčiai, šv. Cecilijos vardo^ J*" .*™ parašyta. J i buvo | žvilgiu Buvusi p i rmm^ke 
parapijos choras ir tremti
niai. r* ' • 

ruošta daugelį metų j o s ap-; Ann Shulmistras papasako-
imtyje bus nuodugni Vii-1 jo apie moterų organizavi-f s u „peace" .afakatu ir vilko 

Westfielde ir apylinkėje I n i a u s
 i

8 t u d i J a » ******* 
gyvenantieji lietuviai kvie- ^ I okupacijos pavaizdavi 
čiami minėjime dalyvauti. 

JIS LIUDYS 

m a s . 
LAUŽO metu skautų viene- saunų darbą, 

tai atliks tam vakarui pri
taikintą gražią programą. 

Tad jau dabar prašom visų 
rezervuoti birželio 23 dienos 
vakarą Joninių laužui. 

Skautų - čių t utminkai Ir 
Vilniaus Krašto Valdyba 

mą, o viena iš organizatorių 
Mary Barnett pagyre mo
teris už jų vieningumą ir 

politinį charakterį. 
Begaliniai koktu šiandie

ną, matant lengvapėdišką ge 
nerolo Mac Arthuro nušali
nimą. Skaudu, žinant kaip 
maža yra demokratiniame lo 
gėryje tvirtų, nepalaužiamų, 
valingų komunizmo priešų. 

Nežinia kaip toli siekįa 
gen. Mac Arthuro pažintis 
su Lietuva ir su lietuviais. 
Bet, jei teks sulaukti dienos, 
kai Mac Arthuras iškils į 
sprendžiančių veiksnių vir
šūnes, tada galėsime primin
ti jam 1951 metų lojalumo 
paradą New Yorke. Prieš 
garbės tribūną lietuvių gru
pėje žygiavo4»ts „Stalinas44 

Donald Dowson, Baltųjų Rūmų 
pareigūnas, gegužes 10 dieną duos 
parodymus Kongreso Komitetui 
apie RFC įtaką. (INS.) 

Svarbus pranešimas 

mui yra investavę 12.500. 
000.000, tai yra didžiausią 
pinigų sumą, kokia dar nie
kad nebuvo Amerikos istori
joje tuo būdu investuota 
1949 m. nejudomos nuosavy 
bes pirkimui buvo išleista 
8J.00.000.000 

Kartu su padidėjusiu nuo
savybės pirkimu, padidėjo ir 

Chicago, IU. Federacijos įsiskolinimas bankams, ku-
Chicagos Apskrities susirin- ris praeitais metais pasiekė 
kimas įvyksta šį terčiadienį 6.100.000.000. Žinomas be-

neteko, nes plėšikai per 4 
aukštų namo stogą įsibrovė 
į jos butą ir visus pinigus ir 
brangenybes išplėšė. 

DIDELIS PELNAS 
"Iron Age" praneša, kad 

pagal 26 kompanijų balan
sus, kurios atstovauja 92% 
gauta (1950 m . ) 720.900 
000 dol. 1949 m. jos gryno 
pelno turėjo — 511.500.000 

kiečiai praeitais metais ne- dol. Darbininkų keliamas 
judomos nuosavybės pirki- balsas didinti atlyginimus 

Perka nuosavybes 
Securities and Exchange 

komisijos pranešimu, ameri-

8 vai. L. Vyčių salėje. Be 
ko kito ,bus St. Rauckino 
pranešimas Popiežiaus encik 
likų sukakties reikalu. Pra
šomi katalikiškų organizaci
jų atstovai ir atskiri veikė
jai gausiai atsilankyti. 

Tvojau po U 
Chicago, UL Tėvų Marijo

nų Bendradarbių 10 - to sky
riaus susirinkimas įvyksta 
šiandien, gegužės 9 d., tuojau 
po pamaldų ( apie 8:30 vaL 
vak.) Šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

Vaidyba 

Kontempliacija, tai išsiliejanti 
malda; kas jau jos ragavo, ra
gaus ir toliau, kas meditavo — 
medituos. —V. Uuga namuose. Šiandien jų jau ji 

visos plieno pramonės, pelno 
— ne be pagrindo. 

veik kiekvieno namo savinin 
kui „martgage" vardu, kurį 
mus Lietuvoje buvome pri
pratę vadinti „įpotekos" var 
u. 

Šis reiškinys neigiamai pa 
veikė į taupymą, pv. pasknti 
niaisiais II karo metais t. y. 
1945 santaupos bankuose 
siekė 46.900.000.000. o 1949 
m. santaupos nuseko iki 34. 
600.000.000. Taupmenų su
mažėjimui yra ir daugiau 
priežasčių — tai karo bai
mė. Dėl jos kartais įvyksta 
apgailėtinų reiškinių. Pv. 
„SuntimesV praneša, kad 
viena kino artistė, gyvenanti 
New — Yorke, apimta ato
minės bombos baimės, savo 
santaupas, sumoje 330.000, 
išsiėmė iš banko ir laikė 

A. A 
JOHN PETERSDN 

Gyveno 842 W. 33rd Place 
Tel. VIrginia 7-1933 

Mirė gegužės 6 d. 1951, 3:30 
vai. popiet. 

Pasiliko didžiai nuliūdę: 
žino na Šophie, pugal tėvus A-
domaitis, trys dukterys: Jean-
ctte, Hcllen ir Marie; brolis 
Dan ir brolienė Martha, Long 
Beach, Calif. uošviai — Jonas 
ir Agota Adomaičiai: dvi švo-
gerkos: Hellen Adomaitis ir 
Eleanor Separskis ir švogeris 
Stanislovas; krikšto tėvai An
tanas ir Antanina Mordis ir ki
ti giminės, draugai bei pažįsta
mi. Priklausė Šv. Vardo Dr-jai 
Šv. Jurgio parapijoje. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioje, 3307 So. 
l.ituaniea Avenue. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadienį, gegužės 10 
d. iš koplyčios 8 vai. ryto bus 
atlydėtas į šv. Jurgio parap. 
bažnyčia, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
siels*. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona, Dukterys, 
Brolis su Broliene, Uošviai, 

švogerkos ir švogeris ir 
Krikšto Tėvai 

, Laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips; tel. YArds 7-3401 

mortyrą. Geležiniais pan
čiais surakinėtos ėjo lietu
vaites, simboliškai vaizduo
jančios pavergtą Lietuvą. 
Lietuvių grupei tribūną pa
siekus, staiga atsiskyrė dvi 
lietuvaitės iš rikiuotės, pra
siveržė pro .policijos grandi
nę ir įteikė generolui gėlių 
puokštę. (Policininkus nu
galėti padėjo pats genero
las). 

P. S. Lojalumo parado 
šventėje lietuviai politinio 
sąmojaus plakatais ir figū
rom, ir expromtiškom gė
lėm, užėmė pirmą vietą . 

M. Kaz. 

KAZIMIERAS 
BAKSANSKIS 

Gyv. 3544 S. Lowe Ave. 
Mirė geg. 7 d., 1951, 8:30 

vai. ryto, sulaukęs 68 m. amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Vil

kijos apskr., Čekiškės parap., 
Kailių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 50 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me dvi dukterys: Stella Yaku-
tis, žentas Petras ir Albina 
Carlberg, žentas Carl, Trys anū
kai. Dvi seserys: Marijona La
kas ir Ona Baltrūnas ir jų šei
mos bei kiti giminės, draugai 
ir pažįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips kopi., 3307 Lituanlca 
Avenue. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, geg. 11 d. Iš koplyčios 8 
vai. ryto bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionies siela. Po pa
maldi} bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Dukterys, žentai, 
Anūkai, Seserys ir kiti Gimi
nės. 

Laidotuvių direkt. Antanas 
M. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVĖS 
Užsisakykite gražų paminklą ant sa

vo mylimo asmens kapo — tiesiai iš šios 
ylanlntėles lietuvi? paminklų dirbtuves. 

Paminklus pristatome \ visas fcapi-
B6s — arti ar toli Nuo akmens šlifavi
mo lld raidžių iškalimo ir paveikslų id§-
jbno — BITTIN'S ir KAMENSKY'S eks
pertų darbas jus patenkins. Dirbtuve vei
kia nuo 1902 metų. 

Aplankykite mus Ir pamatysite gra-
Bus pavyzdžius. Atidarą yra visomis die
nomis tar visomis valandomis. 

BITTIN'S AND KAMENSKT'S 
MONUMENT. W0RKS 

3938 »".' 111TH STREET TELEP. BEVERLY 84005 
vartų 

SOMAUMOS IR MODIMIsMiUSIOS LAIDOTUVIŲ IŠTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKT| 

46054)7 S. Hermitage Ave. 
TeL YArds 7 1741-42 

4330-34 S. Calitornia Ave. 
TeL LAIayette 34)727 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

FUAio programos 
i i stotie* WGES (1390 k) 

l>tdiianB ka* ieitadtca} 
BiMt 9:15 iki 9:3* vaL ryt* 

ImmmiM 

Pėtnosk) namų savininkai! 
ATLIKITE VIKI'S DARIUS 

DABAR 
"TuckpointinK", mūro pataikinai, 
laimu ir/fttamsYinas, dūmtraukiu 
paUKMuai. Ir t t. 

Visas darbas garantuotas. 
Nemokami apskaičiavimai. 

20 METŲ BIZNY Ji:. 
Skambinkite mums pirmiausiai. 

HAFER & C0. 
425 E. 79TH ST. 

III . S-1286 

EDW. SAUNOMS 
GĖLININKAS 

Pas mus galite gauti geliu kapu 
papuošimams, sodintų ir skintų, 

Įvairiausių rasių 
ir gelių korsažams. 

l l l th St. & Pulaski Rd. 
priešais Šv. Kazimiero kapines) 

TKL. OAKLAWN 87 ir 552 

A. A. 
AGNIEŠKA PIVOR1S 

GRIGAITYTC 
Gyveno 4026 S. Artesian Ave. 

Tel. LAfayette 3-8 253 
Mirė gegužės 6 d. 1951, 7:40 

vai. vak. sulaukus puses am
žiaus. Gimus Lietuvoje; kilo iš 
Tekšiu apsk., Uietavos parap., 
Alkių km. Amerikoje išgyveno 
38 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyras Petras, du sūnūs: Petras, 
marti Joann; anūkai Paul ir 
Diane ir Bruno, marti Gene
vieve, anūke Geraldine. Pus
brolis Jonas Grigulc su šeima, 
dvi pusseserės Petronėle Straz-
dauskiene su šeima ir Mary 
Kavarskiene su šeima ir kiti 
gimines, draugai ir pažįstami. 

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Dr-jai ir Šv. Pranciškos Drau
gijai (Town of Lake). 

Kūnas pašarvotas John F. 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. 
California Ave. 

I^aidos ketvirtad., geg. 10 d. 
iš koplyčios 8:30 vai. ryto bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenč. parapijos baž
nyčia, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Vyras, Sūnūs, (Mar
čios, Anūkai, Pusbrolis, Pus
seseres ir kiti gimines. 
Laid. direkt. John F. Endel-

kis; tel. YArds 7-1741. 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Šaukite 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ Df*EKTO*IAJ 

6845 So. Western Ave. Air conditioned kopiy«» 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliam* vw*» 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto daly«e irau«lm* 
koplyčią arčiau ja»q n m ą 

ffOUtDIMO TALAND<VK K.RE3FKJTCS P * 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

•ODEBFfMM BOTLYCKNl JCGC Fi 
ttli 80 . 50TH AVE., CICERO, I I I , 

NcfoHM TOWNHAIX f -Zl» 
SO. W E S T E R N A V E , CHICAGO, 

GRO VEHILL fr4Uf 
yra gr«ttaa, 

ftaanatikaja atovM 

— — 

te v 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

— 8avuiinko — 

S t Casimlr MoHument 
Company 

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

Didžiausia* Paminklams 
Planą Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambtuan.Hu. patarnavi
mas 7 r a telkiamas 
diena 1 r naktį Ilel-
k ai e, Saukite 

Mes turime koplyčias 
visose Chicagos 1 r 
Roeelando dalyse Ir 
tuojau p a t a r-
naujam. 

LACHAVTICZ IR SŪNUS 
2314 W. 2Srd PLACE T a Vlrginia 74672 
10756 S. JDCHIGAN AVE. PL'UmaD 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 W. 18th STBEET TeL SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50th AVE., CICEKO, ILJU T a OLympic 2-1003 

POVILAS i. RIDIKAS 
3354 & HALSTED STBEET Telephone: VArds 7-19U 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICmOAN AVE. TeL PLllman 5-9661 

AMTAtAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUAN1CA AVE. Tel. VArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIH 
3319 S. LITUANICA AVE. T a YArds 7-1138-1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. T a LAIayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS • 

1646 W. 46tb STREET TeL YArds 7-0781 

• " 

http://Ambtuan.Hu


-

! 

y 

T -, L ' " ' ' " 

K ARTI IR TOLI 
DIENRAŠTIS DRAUGAS. 'CHICAGO ILLINOIS 

3=5= 

rr>~T O 1 0 P 1 

TORPEDA IŠNEŠĖ UŽTVANKA 

1 mus 
X LRK Federacijos pa

skelbtas moksleiviams raši
niu "Kodėl aš didžiuojuos 
būdamas katalikas" konkur 
»a3 eina prie pabaigos. Kon
kursiniai rašiniai gali būti 
lietuvių arba anglų kalbomis 
ir konkurso komisijai atsiųs 
ti iki gegužes 15 d. Lig šiol 
yra gauta daugiau kaip 70 
rašinių. Rašinius reikia siųs 
ti komisijai šiuo adresu: 
2334 S. Oakley Ave., Chica-
go 8, m. 

X Wm. Balswick, Chica-
go Ąve. pobcijos nuovados 
kapitonas, neatleidžiamai 
kovoja su smuklėmis, kurios 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Pa balt iečių diena. Lie

tuvių, estų ir latvių New Yor 
ke bendrame susirinkime nu
tarta birželio 16 d. Carnegie 
Hali rengti bendrą mitingą 
prieš bolševikinį terorą Pa
baltijo kraštuose ir prieš tau- J 
tų genocidą. Taip pat nutar
ta prašyti New Yorko guber
natoriaus, kad birželio 16 pa
skelbtų Pabaltijo kraštų die
na — Baltic States Day. Su
darytas komitetas, kurio pir
mininku išrinktas H. W. Liel-
nors, vice pirm. — M. Kižytė, 
sekr. — Mali Jurma, ižd. — 
adv. St. Briedis ir fin. sekr. 
— A. Beržinš. 

— Posakių varžybos. Phi-
ladelphijos, Pa., Lietuvos Vy
čių suruoštoje ekskursijoje į 

samdo merginas dirbti jiems | Washingtoną buvo paskelb-
už komisą. Smuklėse tos mer tos posakių varžybos. Pirmą 
ginos labai įkyrios, lenda premiją gavo J. Sarsevičiūte 
prie kiekvieno, kad joms i už posakį: "Kad laimes žvaig 
pirktų gerti. Kadangi dau 
gelis tos nuovadas detekty
vų vra jau pažįstami smuk
lininkams, tad Balswkk ža
da gauti nepažįstamųjų iš 
vadinamo "Scotland YarcT* 
kurie net visiškai nepana
šūs į detektyvus. 

X Steponas Juodvalkis, 
buvęs Tremtinių Namų šei-

žde žibėtų visados ir jauna 
širdis gyvuotų nuolatos". An
troji teko kelioms už pasaky
mą "Daug džiaugsmo ir juo
ko" ir trečioji — Danai už 
"Važiuojam su saule ir daina 
širdyje". 

— Pradedami organizuoti 
vaikai. LRK Federacijos ir 
Kunigų Vienybes pritarimu 
Ateitininkų Sąjungai yra pa 

CH1CAG0J IR APYLINKĖSE 
Naujos taksos 

Chicagos aldermonai triuk 
Nesurandami jūrininkų 

lavonai 
šmingame posėdyje, atmetę1 Michigan ežero pakraščių 
mero planą, pakelti taksas sargyba vis dar jieško lavo-
ant nuosavybių, kad miestas nų trijų jūrininkų iš Great 
būtų išvestas iš dabartines I Lakęs Navai Center, praeju-
finansines krizes, priėmė su 
manymą u ž d ė t i pirkėjams | 

sį sekmadienį nuskendusių 
toj vietoj, kur n u k r i t o 

pusę cento žadinamų sales j sprausminis lėktuvas ir žuvo 
tciksų ir prašyti valstybės lakūnas. 
legislatūros užgirti, kad ne- Jūrininkai norėjo patirti, 

~* j kokioj padėty randasi lėktu
vas. Įleidus narą į vandenį, 
laivelis pakrypo, o ūžtelėjus 
vandens banga jį apvertė. 

Iš keturių nuskendusių jū 
rininkų rr.stas tik vieno la
vonas. 

reiktų piliečių referandumo 
Šios taksos veiktų per du 
metus ir jomis kasmet būtų 
surenkama po 19 milionų 
dcl. miesto reikalams. 

Su šiuo ir kitais tarybos 
sumanymais finansų reika
luose meras išsiskubino į 
Springfieldą. ' Streikuos pieno 

$5,000 karveliams h _ Pieno ̂ vežfotoJ! uni ja 
$10,000 šuniui nubalsavo įgalioti unijos va-

Neseniai mirus Mrs. E. S. i d u s paskelbti streiką prieš 
Hulbert vieno bankininko \ m e n o kompanijas. Posėdžiai 

Jungtinių Tautų torpeda suardė Hwanchow užtvan ką šiaurėje nuo 38-tos paralelės, Korėjoje. Komu
nistai buvo užtvenkę Pukhan ir Han upes, galimas dalykas, ruošiantis puolimui pietuose. ( INS) 

mynos narys, yra įsigijęs j v e s t a steigti lietuvių vaikų 
nuosavą tavernos biznį se
noje lietuvių kolonijoje — 

KANADOJ ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 
— KLK Moterų Draugijos 

skyrius Toronte gegužės 

Bridgeporte, 3139 So. Halst-
ed Str. (prie Lietuvių Audi
torijos). 

X Paskelbė seimą. Mo
terų Sąjungos leidžiamas 
laikraštis ''Moterų Dirva" 
paskelbsi tos sąjungos 24-jį 
seimą, kuris šiemet bus rug 

organizaciją. Paruoštas laiki-1 6 dienomis suruošė gražų Mo 
nas statutas ir darbas paves- j tinos garbei minėjimą. Šešta 
tas kun. K. Mažučiui. Jau su
daryta ir centro valdyba ir 
atskiros komisijos progra
moms paruošti. 

— Tautinių grupių pasiro
dymas. Wilkes-Barryje, Pa., 
vietos kolegijos rūpesčiu įvy 
ko tautinių grupių pasirody-

tfŪto "20-23 "dienonūs Ne- ™s' k^iame dalyvavo ir lie-
kalto Prasidėjimo Seserų tuviai. Lietuvių grupei vado-

dienio vakare buvo konferen
cija, paskui išpažintis, o sek
madienį bendra komunija už 
mirusias, Lietuvoj kenčian-

Kaip remontuojami 
namai 

Tą aprašo "SL" Nr. 186 
M. Soročkina. 

va, arba duoda jos per ma
ža. Kuro valdyba tik gyrėsi, 
kad turi kuro, bet iš tikro 
juo gyventojų neaprūpino. 
Briketas duodamas tik iš
rinktiesiem. Reklamose skel 

čias ir už geležines uždangos I Darbas vieno namo, esan- j bia, kad kuras pristatomas i 
laimingąsias motinas. Popiet j čio Basanavičiaus g. Nr. 16,1 namus, bet kai paprašo tai 

buvo pradėtas 1950 m. sau įvyko akademija su turinin 
ga programa. 

padaryti, pasiteisina: nėra 
sio men. ir nebaigtas iki rug I benzino ("SL" Nr. 249). 

našlė, testamentu iš savo 
daugiau kaip puses miliono 
dol. turto paliko: $100,000 
Šv. Luko ligoninei, $130,000 
Gyvulių G l o b o s Dr - jai, 
$50,000 salaveišų armijai, po 
$10,000 Seeing Eye, Inc., ir 
Boys Brotherhood of Chica-
go. Nepamiršo taip pat sa
vo tarnų, šunies ir miesto 
karvelių, šoferiui ir jo šei
mai paliko daugiau kaip 
$30,000, kitiems tarnams po 
$1,000 if $3,000 savo šu
niui palaidoti $10,00 ir mies
to karveliams tris syk per 
savaitę lesinti Congress ir 
Michigan g a t v i ų aikštėje 
$5.000. 

unijos vadų su kompanijų 
atstovais dėl naujos sutar
ties, darbo valandų ir atly
ginimo nedavę jokių rezul
tatų. 

— Organizuoja audimo kur 
sus. Toronte "Verslas" orga 

^ .. ,vavo Kasias, o rankdarbių nizuoja tautinių juostų ir 
vienuolyno patalpose Put- į s k y r i ų tvarkė E. Cepanonie- kaklaryšių audimo kursus, 

nam, Conn. Seimą ruošia 5 - , n § kuriuos galės lankyti ne tik 
ji kuopa Worcesteryje, Mass. moterys, bet ir vyrai. Už 

w , „ ,. T* i, • 17" B ' P a l ? m s k a s . j 2 ? 8 J i mokslą nebus imamas joks! piane, todėl remontuoto jai 
X June Ralis, Burroughs ! iš tremties žada apsistoti Wa I—•—-.*- »»*-* • - >• » « r J 

vardo pradžios mokyklos Į shingtone, kur jau gyvena jo 

piūčio men. Darbo kokybė 
menka, trūkęs kanalizacijos 
vamzdis nebuvo pakeistas ki 
tu, tik užtinkuotas, kad ne
būtų matyti. Matyti, tas trū 
kimas nebuvo numatytas 

Brighton Parke mokinė, pa
teko į sąrašą gabiausių kai-

šeima. 
burge jis aktyviai dalyvavo 

bėtojų Chicagog švaros rei- j lietuviškame darbe, o Euro-
kalu. šiemet kalbų ta tema | P°s unijoj atstovavo Lietuvą, 
konkurse tarpe viešųjų pra- _ A r c h j ^ P o g k l l S j J A V 
džios mokyklų Burroughs 
mokykla laimėjo pirmą vie
tą. 

X fD2.1L Povilas Kaupas, 
kuris su dail. Česlovu Janu
su "Nemunas žydi" pasta
tymui piešė dekoracijas trem 
tyje — Vokietijoj, dabar ruo 
šia dekoracijas šiai Daina
vos ansamblio premjerai Chi 

mokestis. Užsiregistruoti rei-j nežinojo, ką tokiu atveju pa 
ic.ivui jttugjrvcud ju i a i k i gegrUžės 14. Kursams g a j bolševikišką tvarką rei-
Gyvendamas btras-1 p r a s i d e j u s nauji kursantai ne k i a daryti, tad paprasčiau-

bus priimami. 8 i a i "užtepėM. 
— Toronte susidarė komi

tetas pastatymui paminklo 
ant muziko A. Dvariono ka-: J a u 2 m e t a i p r a s i i n k o 
po. Komitetą sutiko globoti' ^ „ „ „ „ ^ _ XT„ « _ _ 
lietuvių parapijos klebonas ir 
Toronto LOK. Muz. A. Dva
rionas mirė 1950 m. gegužės 
19 d. 

gimęs ir augęs, Brocktone, 
Mass., turi projektavimo 
kontorą, kartu su kitais 
dviem amerikiečiais archi
tektais. 

— Choro koncertas. V. J. 
Atsimainymo parapijos Broo 
klyne choras gegužės 5 d. pa
rapijos salėj suruošė koncer
tą. Vaidino operetę "Kamin-

Ir tokie dalykai dedasi sos 
tinėje. 

Vilniaus "buržuazėjimo 

Gauna daug sveikinimų 
Meras Kennelly praneša, 

kad jis ir kiti miesto parei
gūnai gauna daug sveikini
mų už gen. MacArthuro pa
kvietimą į Chicagą ir šau
nias jam priimtuves. 

Įvairenybes 

Nusisekus gyvačių 
medžiokle 

Tarptautinė B a rš kančių-
Priklauso nuo kongreso | j ų Gyvačių Gaudymo Sąjun-
Chicagpj veikia Continen-i ga kasmet Oklahomos vais

tai Press Service, kuri pa-j tybėje Okeene apylinkėje su 
ruošia barškančiųjų gyvačių 
medžioklę - gaudymą. 

šiemet į tą nepaprastą 

.*T . , . - i net ir meaziotoj Ne geriau, kaip praneša', ., xx. J *. r « c T f i \ T ocn • TT \ baugu vaikščioti 
ta pati "SL Nr. 250. ir Kau & 

cagoj. Vaidinimas bus ge- j krėtys ir malūnininkas". 
gūžės 13 d. 4 vai. popiet, 
Sokol salėj. 

— Inž. Dr. L. Bajorūnas 
dirba valstybinėje "Corps of 

X Aldona Sakalaite, Igno Į Engineers" tarnyboje, prie 
ir Sofijos Sakalų duktė, pa- i užtvankos ant Missoun upes 
skutiniuoju laiku išlaikė kvo 
timus New Yorko valstybėj 
ir priimta narifu į American 
Society of MedicaKTechno-
logists. Ji dirba vienoj New 
Yorko priemiesčio (Mt. Kis-
co) ligoninėj. 

X Leo ir Mary Petkefiai 
perėmė Rockvvell Lounge, 
4535 S. Rockwell st. Nauji 
prekybininkai yra seni Brig 
h ton Parko gyventojai. 

X Juozas Draugelis gy
dosi Michael Reese ligoni
nėj. 

N: Dakota valstybėj. 

— Lanke gimines Toronte 

Griunvaldo g. Nr. 6 gyven
tojai kreipėsi į ra j . butų vai 
dybą, kad atremontuotų sto 
gą, bet atsakymo nesulaukė. 
Tada jie kreipėsi į m. vykd. 
k-tąr iš ten prašymas buvo 

duoda naujausias arklių len 
ktynių žinias. Kefauverio nu 
sikaltimų tyrinėjimo komisi-

nejrodys nė Vilniaus medžio j jos raporte toji spaustuvė j sportą suvažiavo net 7,500 
tojų vardu suruošta medžio i priskaitoma taip pat prie ru sąjungos narių ir jie sugavo 
klė, kurioj buvę nušauti 4, sikaltėlių (gemblininkų). Pa daugiau kaip 2,000 gyvačių, 
vilkai. Faktai ką kita rodo. • klaustas valstybės gynėjas: Sąjungos sekretorius sako, 
Ta pati "SL" skelbia, kad to j Boyle, ką ji s tuo reikalu da- kad niek,-d ten nėra buvę 
kiomis Labdarių, Liejyklos, ro, Boyle atsakęs: tiek s:vv?čių, kaip šiemet. 
Dzeržinskio ir kt. gatvėmis "Spaustuvė, kaipo tokia, Didžiausia sugauta gyvatė 
net ir medžiotojams naktį j veikia pagal įstatymus. Mes buvo 71 colio ilf*io 

nieko negalim daryti iki kon 
gresas nepraveš tam tikro 
įstatymo". 

pas gimines ir pažįstamus lan I nukreiptas į Vaj. Vykd. k-tą. 
kėsi dailininkė - grafikė ir 
pedagogė I. Ralkevičiūtė, gy
venanti Š. Amerikoj New Bri-
taine, Conn. 

ARGENTINOJ 
Davė pavyzdį atslliku 

šioms šeimoms. C. Rivadavi 

etc. Vėl praėjo keli mėnesiai 
— ir taip pat nieko. Namas 
griūva, bet Kauno m.v. k-to 
nei šis faktas, nei panašūs 
nejaudina, skundžiasi "SL". 

— "Tėvynės Balsas" pas
kelbė, kad V. Mykolaitis -
Putinas paruošė eilėraščių 
rinkinį "Sveikinu žemę", o 
P. Cvirka pasaką jaunesnio 
amžiaus vaikams "Aukso 
obelis". Tas pats laikraštis 
praneša, kad "Lietuvos TSR 
operos ir baleto teatras rųo 
šia pastatymui naują operą 
"Prie Nemuno". 

— Dail. J. Vitkus su savo; . l i e t u v i u k o l o n i l
:

o i a k a į t_ I pat reikalingi remonto. Gal 
akvarelės piešiniais dalyvavoj ^ J ^ ^ ^ L ^ t I ir dėl to Vilniaus 1950 m. 

— Kauno universitete pro 
Tik ką pastatytuose ir ko-i fesoriaus darbą tebedirba: 

misijų priimtuose namuose I Vasiliauskas, Indriūnas, Juo 
prateka stogai, ir vos pasta- į dėlė, Mošinskis, Janickis, 
tyti daugumas namų tuoj j Saulginskis, Sčesnulevičius, Į 

Kolumbo Vyčių seimas 
Skaitlinga Kolumbo Vy

čių Chicagoj atstovybė ruo
šias į metinį savo organiza
cijos Illinois valstybėj suva
žiavimą, kuris įvyks gegu
žės 14 -15 dienomis Peori-
joj, 111. I 

Daug palaidų šunų 
Su pavasariu gatvėse at-j 

sirado daug palaidu šunų, 
kurių policija nespėja sugau 
dyti. Sakoma, kad miesto 

Po medžioklės Okeene su
ruoštas banketas, kuriame 
svečiai buvo vaišinami gy
vačių mėsa. Per banketą 
vienas gaudytojų gavo $300 
dovanų už sueavimą nepa
prastos (marked) gyvatės. 

Sugautas gyvates nuperka 
Okeene Junior Chamber of 
Commerce mokėdamas po 
50 centų už svarą, o paskui 
parduoda Žvėrynų gyvaty
nams, medicinos laboratori
joms ir dėjimui į skardi
nes — vplo-vrrmi. 

JAU IŠSPAUSDINTA 

įfamfktldktss 

X B. .Nenartonis, senas 
Chicagos lietuvių veikėjas, 
dabar atostogauja Los An
geles, Calif. Negalėdamas 
dalyvauti Šv. Kazimiero A-
kademijos Rėmėjų statybos 
seime, paštu atsiuntė savo j pos 4 d. 
sveikinimus seselėms ir vi
soms rėmėjoms. 

New Yorko anglų ir ameri
konų dailininkų parodoj, bu v. 
nuo balandžio 23 iki gegužės 
6 d. 

— Dr. H. Lukoševičius, 
buvęs ėjusio s a v a itraščio 
"Amerika" Brooklyne redak
torius, išėjo draudimo agen
tų kursus ir dabar dirba vie
noj draudimo įstaigoj. 

— Prof. K. Pakštas ukrai
niečių tremtinių įsikūrusios 
organizacijos P i ttsburghe, 
Pa., buvo pakviestas su pas
kaita apie Vidurio Europos 
federalinę idėją. 

— Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų Elmhurste, Pa., nau
dai piknikas ruošiamas lie-

— Inž. Walter J. Dyis tu-

lingauisios šeimos tėvai Lau 
reliai pakrikštijo visus aš-
tuonius savo vaikus. Po krik 
štynų buvo suruoštas pobū
vis, kuriame dalyvavo kleb. 
kun. Mendez ir būrys sve
čių. 

— Pranas Baltakis, SLA 
darbuotojas Buenos Airėse, 
įsitaisė vamzdelių traukimo 
įmonę nuosavam sklype. 
Įmonės atidaryme dalyvavo 
visa eilė žymių vietos veikė-
jų. 

—Paaukojo 2,000 plytų, 
Jonas Šimkus, Rosario gy
ventojas, naujos lietuvių 
bažnyčios statybai paaukojo 
2,000 plytų. 

— Steigia bendruomenę. 
Kordobos lietuviai sujudo 

biudžeto vykdyme per 7 
men. butų pajamos pasiekė 
tik 48,4 proc. plano, o kom. 
ūkio tik 28 proc. Ypač blo
gai veikė remonto statybos 
trestas, kurio valdytojas Su-
choručkin. Treste nėra eko
nomijos, rasta 400,000 ne
teisėtų išlaidų., 

Verbickas Bielinis Lukošai j šunų sarginė (dog pound) 
tis, Kaulakis, Kaunas, Vid-Jtaip pat pilna sugaudytų 
mantas, Sližys ir k. i šunų. 

LIETUVIO LAIŠKAS IS KORĖJOS 
Ignas Daugus gavo nuo sa

vo pusbrolio Felikso laišką iš 
Korėios. Feliksas ten tarnau
ja JT kariuomenėje. Laiške 

ogai p a nninmos I "Frontas dunda už kelių 
rengimų! ir kinų pajamos, \^AUn I X U 4^_S mU*iA- s- w J 

nes be galo nuskurdę ir api
plyšę, nešvara didžiausia. Na
mai daugiausiai sukrėsti iš 
molio su šiaudiniais stogais. 
Kaimai išdeginti, likę tik pe
lenų krūvos. Keliai blogi. Tad 

ŽODIS 4 

f7^\_ 
K* W i Į , , 

,., • J- v, ^ofrvhTnrnkaT i myliu, lėktuvai skraido ir beii j nei "pasižiūrėti nėra ko Kai 
blogai dirbo P r e k ^ " " 3 ' drai didelis kariuomenės ju-1 kur matosi apkasų laukai su-
Bazės sandeliuose DUVO P r e - | j - , . . T^ U -U- . J: :- -x!-iAmvfl;ft«r«QSirina nuillri tai 

v / ' . 
kių už 10 mil., o krautuves 
stovėjo tuščios. Pernai pir 

dėjimas. Po kelių dienų ir "aš įdegusios mašinos, rusiški tan 
ten vyksiu, o kol kas laukiu 
isakymo būdamas palapinių 

SKELBKTTES ••DRAUGE". I East Orange, N."Y. 
ri savo inžinerijos įstaigą j steigti Argentinos Lietuvių j planus per kvartalą, paveli-

mą kartą po karo Vilniuje m i e s t e B l o g i a u s i a fla, k a d 
imtas teikti vanduo visą Pa

?; |v r a l a b a i kraštutinis klima-
rą. Apsileidęs "Lietmedzio 
trestas, atsilieka ž. ū. mas. 
fabr "Komunaras". Viet. 
Pr M-ja keičia kelis kartus 

Bendruomenės skyrių. na fabrikus aprūpinti žalia-

kai ir išdaužyti traukiniai. 
Vaizdas nekoks". 

tas, drėgna, visur purvas, ly
ja ir šalta. Bet esu sveikas. 
Nežinau, kaip bus toliau., 5 1 0 64133 lst. F. A. 
Kraštas visas kalvotas, berne I c l u a ' v o ^ x v __ . _ 

Šis karys — neseniai atvy
kęs iš tremties. Jo pažįsta
mi galėtų jam parašyti. Adre 
sas: Pfc Felix A. Dobkevi-

džių, grynas molis, slėniai 
šlapi, visur ryžių laukai. Žmo 

Obsv. Bn., APO 301, c/o P. 
M. San Francisco, Calif. 

%y ' • ' 

Marijos apsireiškimų Fatimoje 
1917 metais aprašymas . 

Pritaikytas gegužes men. 
skaitymams 

12a pusi. Kaina $1.00 
Užsakymus su pinigrais siuskite: 

"DRAUGAS", 
2384 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, 111. 
Užsakytos knygos siunčiamos paštu. 
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