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PRABILO m KORĖJOS KARO GALĄ 
"Taika" - slaptas 

tolino ginklas 
WASHINGTONAS, birž. 25. 

— Po Maliko netikėto pasiū
lymo padaryti Korėjos karo 
paliaubas daug kas stato šį 
klausimą: ar taika nėra slap
tas Stalino ginklas ? Politikai 
ir ekonomistai jau seniai spė
lioja, jog Stalinas dabar gali 
„paskelbti taiką", kad suardy 
tų apsiginklavimo kryptimi 
sukamą Amerikos ir kitų 
kraštų ūkio mašiną. Jei Mas
kvos pasiūlymai bus rimti, 
tai Amerikos kongresas gali 
susigundyti „atleisti diržą": 
sulėtins karinių pajėgų ir 
ūkio mobilizaciją, panaikins 
kontroles ir tuo būdu padidės 
infliacijos pavojai. Juk savo 
pasiūlymu sukviesti keturių 
konferenciją Vokietijos klau
simams svarstyti Maskva 
bent jau pusei metų, jei ne il
giau, nustūmė Vokietijos ap
ginklavimą. Tad ir su Korėjos 
taikos pasiūlymais Maskva 
tikriausiai siekia toliau, negu 
Korėjos karo laikino užbaigi
mo. Kaip ten bebūtų, prez. 
Trumano pasiūlymai kongre
se susilauks daug sunkių die 
nų. 

• Jei anglų technikai ap
leis Persiją, tai jų bus papra
šyta iš Sov. Rusijos. 

GERI PĖSTININKŲ FAGELBININKAI KORĖJOS KALNUOSE 

i 

Malikas siūlo tartis dėl paliaubų 
Tiriamos Sovietų pasiūlymo sąlygos 

NEW YORKAS, birž. 25. — šeštadieni per JT radiją 
sovietų atstovas Malikas pasiūlė Korėjos karo paliaubas ant 
38 paralelės. Jis mano, kad abi kariaujančios šalys ruo rei
kalu gali susitarti. 

Jo kalba susidėjo iš 1600 = = = « = . — — • = * = « = 
žodžių, iš kurių 1,470 buvo nuo platesnių pasisakymų to-
skirti įrodyti, kad Sov. Rusi- dėl, kad nežinomos jo užkuli-

I ja ir jos draugai sėja taikos, sinės mintys. 
j o JAV ir nuo jų priklausan- Dauguma linkusi manyti, 
| čios kitos valstybės karo sėk- kad tai yra eilinė Rusijos pro 

las. Tik 130 žodžių buvo skir-. pagandos „antis". Rusija, tur 
ti Korėjos karui. ibūt, nori kaip nors sulipdyti 

Malikas tvirtino, kad santy „penkių" konferenciją Azijos 
kiai tarp Sov. Rusijos ir JAV, reikalams, kadangi nepasise-
Anglijos ir Prancūzijos pablo !kė jos norėtu laiku ir tvarka 
gėjo todėl, kad yra sudarytas j sulipdyti „keturių44 konferen-
prieš S. Rusiją nukreiptas At
lanto paktas, kad JAV turi 
bazes užsieny, kad apginkluo 
ta V. Vokietija, kad skatina-

) mas Japonijos militarizmas, 
I kad Atlanto pakto valstybės 
' pradėjo beprotiškai ginkluo-
' tis, kad JAV ir kiti įsikišo į 
Korėjos karą. 

cijos Europos klausimams 
svarstyti. Pati Maskva dėl 
Maliko pasiūlymo nieko nesa
ko, tik vakar visą jo kalbą iš
spausdino be komentarų. 

Washingtonas tuojau išlei
do pareiškimą, kad durys de
ryboms visada buvo ir yra at
viros. 

Tuos kaltinimus patiekęs, j Londone ir Paryžiuje pasiū 
Malikas priminė, kad S. Rusi- i lymas priimtas labai atsar-
ja ir Kinija daug kartų pa- giai. Ten sakoma, kad viskas 
siūlė Korėjos konfliktą iš- priklauso nuo Kinijos ir Š. Ko 

Rytiniame fronto sparne komunistai laikosi įsikibę į kalnus ir sąjungininkų pėstininkams būtų labai sunku "juo® iš ten išmesti, 
jei jiems darbo nelengvintų artileristai, kurių grupe čia matome dirbant su patranka. (INS) 

Prancūzijos rinkimų daviniai 
Prancūzijos parlamento veidas baigia aiškėti. Iš 627 

atstovų 592 pavardės jau paskelbtos. 
Šių rinkimų sistema leido 

partijoms blokuotis. Jei su
siblokavusios partijos gau
na savo apylinkėje daugiau 
kaip pusę balsų, tada visus 
tos apylinkės atstovus pra
veda susiblokavusieji, o ki
tų balsai prapuola. Tokia 
sistema Prancūzijoje bando
ma pirmą kartą ir buvo 
{vesta tikslu užkirsti ke
lią "atskalūnams" komunis
tams kairėje ir gaulistams 
dešinėje. 

Ne visur susiblokavimai 

tai keliose vietose blokavosi 
su centro grupėmis: krikšč. 
demokratais, radikalais-li-
beralais, nepriklausomai
siais ir kitais (išskiriant so
cialistus ir komunistus). Vi
sos centro grupės blokavosi 
įvairiose formose — vieto
mis krikšč. demokratai su 
socialistais, vietomis socia
listai su liberalais, vietomis 
dėjosi į krūvą ir socialistai, 
ir krikšč. demokratai, ir li
beralai, ir nepriklausomieji. 
Juokdariai susiblokavimus 

davė rezultatų, nes ir patys) tarp partijų pavadino ves-
blokai ne visur buvo vieno
di. Jei komunistų niekas į 
kompaniją nepriėmė, gaulis-

Gavo balsų: 
Komunistai 4,553,000 

(mažiau 545,958) 
Socialistai 2,260,435 

(mažiau 620,253) 
Radikalai . . . . . . 1,868,706 

(mažiau 317,790) 
Krikš. demokratai 2,380,241 

(mažiau 2,635,199) 
Kitos grupės . . 2,025,318 

(mažiau 274,750) 
Gauliatai 3,664,533 

(1946 m. nebuvo) 

tuvėmis su pažadu skir t is . . . 
Jau žinomi daviniai kaip 

skirstosi partijomis: 
Pravedė atstovų: 

105 (mažiau 76) 

98 (mažiau vienu) 

97 (daugiau 26) 

86 (nustojo 59) 

102 (padaugėjo 20) 

114 

Tai nėra galutiniai rezul
tatai, bet jie daug nesikeis. 
Jau matome, kad susibloka
vimai pakenkė komunistams 
ir padėjo radikalams — libe-

riant komunistus). Dar ne-
suvesta statistika kiek iš
rinktųjų į parlamentą atsto
vų yra pasirašiusių pažadą 
įstoti į parlamentarų Moky-

ralams. Krikšč. demokratų I klų Laisvės Gynėjų grupę, 
balsų didelę dalį nutraukė Jau dabar galima tvirtinti, 
gaulistai ir tie kitų partijų*, kad naujame parlamente 
kandidatai, kurie šį kartą 
aiškiai pasisakė už moky
klų laisvę.. Mat, Prancūzi-

bu8 tvirta grupė Mokyklų 
Laisvės Gynėjų, išrinktų 
daugiausiai katalikų balsais. 

jos katalikai nebalsuoja už Rašančiojo šias eilutes apy 
vieną kurią partiją, bet už linkėję išrinkta 11 atstovų 
katalikus arba katalikų rei-l— 8 iš jų yra pasirašę už 
kalus palaikančius kandida- mokyklų laisvę (1 krikšč. 
tus visose partijose (išski- dem., 2 radikalai, 3 gaulistai 

ir 2 vidurio grupių). Nepasi
rašiusieji trys yra: 2 komu
nistai ir 1 socialistas. 

Ką dar įdomaus galima bū 
tų apie šiuos rinkimus pasa
kyti? Gal tai, kad naujas 
elementas, iki šiol parlamen
te beveik nedalyvavęs, yra 
gaulistai, kurie surinko 2 1 ^ 
visų balsų. Kitoje pusėje 
— kraštutinėje kairėje — y-
ra komunistai. Nors komu
nistų atstovų skaičius ir žy
miai sumažėjo, bet jie užima 
krašte pirmą vietą. Už juos 
balsavo 25% visųj rinkėjų. 
Tai šio krašto dėmė ir reikia 
tikėtis, kad naujasis parla
mentas ne žodžiais, o socia
linėmis reformomis kovos 
su staliniečiais, kurių d augu 
mą sudaro nepatenkintųjų 
mases. 

Paryžiaus dienraščiai ap
gailestauja, kad nebalsavu
siųjų skaičius buvo gana di
delis — 20,8%. Iš prakti
kos žinome, kad bolševikai 
visad balsuoja visu 100%. 
Reikia daryti išvada, kad 
tie 20% nesąmoningų pilie
čių yra ne komunistai, o tik 
tradiciniai sekmadienio žu-
vautojai, kurie pagal pran
cūziškąją tradiciją valdžią 
mėgsta keikti, bet ją rinkti 
palieka kitiems. 

Pats De Gaulle savo kan
didatūros nestatė, bet jo ša
lininkų tarpe buvo apsčiai 
generolų ir išrinkti net 8 ge
nerolai gaulistai. Prie jų 
pridėjus vieną vidurio gru
pės generolą ir vieną komu
nistą, gausime visą desėtką 
išrinktų generolų, žmonės 
linkę tai skaityti karo ženk
lu... 

Lietuviams įdomu matyti 
naujųjų atstovų tarpe išrink 
tą gaulistų sąraše prof. 
Schmittlein. Tai senas lie
tuvių draugas, prieš karą 
profesoriavęs Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune, 

W aukštas okupacinėj valdžioj 
pareigas, ii- labai daug pade 
jęs lietuviams ir lietuviš
kiems reikalams. Savo rin
kiminėje apylinkėje p r o f . 
Schmittlein ne tik gražiai iš 
sikovojo atstovo vietą, bet 
ir išstūmė per pereitus rin
kimus laimėjusį komunistą. 

Vidurio grupės, turėda
mos % visų atstovų, lengvai 
galės sudaryti pastovią vy
riausybę, kurios t r ū ksta 
šiam kraštui. Jei dešinysis 
centro sparnas imtų remtis 
gaulistais, tai galima laukti 
*'trapių" vyriausybių, konsti 
tucijos keitimo ir greit kitų 
parlamento rinkimų. 

Neišrinktųjų tarpe yra 
žymių komunistų, kaip gen. 
Petit, kompartijos organo 
Humanitė redaktorius, ko
munistų dienraščio Ce Soir 
redaktorius ir kt. Iš socialis 
tų į parlamentą nepraėjo 
buv. ministeris pirmininkas 
Ramadier — didžiausias ka
talikų mokyklų p r i e š as. 
Krikšč. demokratai netenka 
ir lietuviams gerai pažįsta
mos buv. parlamento vice
pirmininkes G. Peyrolles. 

Buvo ir tokių sąrašų, ku
rie tegavo vos po kelis bal
sus — tai komunistų išgal
votos visokios " Nepatenkin
tųjų Lygos", "Federistai" 
ir t. t , tačiau tokie "nume
riai' ' nepraėjo. Nepralindo 
ir komunistų trockistų arba 
titistų su dideliu trukšmu 
keliose vietose išstatyti kan 
didatai. Dingo i$ apyvartos 
ir komunistams talkininka
vusioji "progresistų" grupė 
— penki jos nariai nebeis^ 
rinkti, o žinomasis Pierre 
Got išėjo į rinkimus su kom
partijos etikete ir buvo iš
rinktas Lyono pramonės ra
jone. 

Korėjoje laukiama 
komunistu puolimo 

TOKIO, birž. 25.—Komunis
tų elgesys Korėjos fronte ne
rodo, kad Maliko kalbos apie 
paliaubas yra tikras pinigas. 
Komunistai traukia kariuo
menę veik visuose fronto ruo 
žuose besirengdami naujam 
puolimui, o rytiniame ruože 
suorganizavo net porą smar
kių puolimų Yanggu apylin
kėse. 

Kovos vakar užsimezgė ir 
vakarų ruože, Korangpo apy
linkėse, kur apie 3,000 komu
nistų bandė išmesti sąjungi
ninkus iš užimtų pozicijų. Są
jungininkų vadovybė mano, 
kad komunistai gali greit pra 
dėti puolimą centre ir vaka
ruose. 

Kongreso vadai ir 
Maliko pasiūlymai 

VVASHINGTONAS, birž. 25. 
— Maliko „taikos44 pasiūly
mai kongreso vadų nenudžiu
gino. Visi labai santūrūs ir 
atsargūs. Dauguma mano, 
kad tai tuščia propaganda., 
Taftas nenori taikos L t 38 f™Jm f. k e t u n ų d l d z l U J U 

spręsti taikiu būdu, tačiau jų 
pasiūlymai buvo atmesti. Bet 
Sov. Rusijos tautos mano, 
kad visi klausimai, jų tarpe ir 
Korėjos konfliktas, gali būti 
išspręsti taikingai. Sov. Ru
sijos tautos todėl mano, kad 
pirmai pradžiai kariaujan
čios šalys turi pradėti dery
bas dėl karo veiksmų sustab 
dymo ir armisticijos, kur bū 
tų numatyta atitraukti abie
jų kariaujančių šalių karines 
pajėgas nuo 38 paralelės. 

Malikas šį kartą nereikala
vo visai išvesti sąjungininkų 
kariuomenę iš Korėjos, tuo
jau priimti Kiniją į JT ir grą 
žinti Formozą. Dėl armistici
jos turėtų tart is „kariaujan
čios šalys". Jis nieko neužsi
minė apie Rusijos dalyvavi
mą tose derybose ir norėjo su 
daryti įspūdį, kad savo pasiū 
lymą daro kaip vienas iš dip
lomatų, besisielojančių Korė
jos karo užbaigimu, o ne kaip 
Sovietų Rusijos ar Kinijos 
reikalų gynėjas. 

Kaip kas reagavo? 
žinoma, kad tas Maliko pa

siūlymas buvo įdomus, ta
čiau visos sostinės susilaikė 

rėjos laikysenos. 
Diplomatai Maskvoje ir 

Peipinge aiškina pasiūlymo 
nuoširdumą ir derybų sąly
gas. 

Indija, Rusija, Kinija 
ir kviečiai 

NEW DELHI, birž. 25. — 
Indija pasirašė su Rusija pre
kybinį susitarimą, pagal kurį 
iš Rusijos gaus 100,000 tonų 
kviečių (vietoj skelbtų 500, 
000 tonų), o už tai duos arba
tos, tabako ir džiuto plaušų. 
Pasirašytas susitarimas ir su 
Kinija — vietoj išgarsinto mi 
liono tonų kviečių parduos 
tik 400,000 tonų. Indija mo
kės pinigais ir džiuto maišais. 

Vokietijos ginklavimas 
vėl skubinamas 

FRANKFURTAS, birž. 25. 
— Prancūzijos rinkimams 

o po karo Vokietijoje ėjęs 1 Liberijos džiunglėse. 

Afrikoje dingęs lėktuvas 
su 40 keleivių rastas sudužęs 

paralelės — tai būtų nuolaida 
agresoriui. S. Johnson sako: 
,,Saugokimės vilkų taikos kai 
liuose44. Kiti jau spėję pasi
sakyti mano, kad durų užda
ryti nereikia, bet sąjunginin
kai iš Korėjos gali pasitrauk
ti tik tada, kada išeis ir kinai 
ir visoje Korėjoje bus praves 
ti laisvi rinkimai. 

Kalendorius 

konferencijai pakibus ore, vėl 
skubinamas Vokietijos įjun
gimas į Atlanto pakto armi
ją. 

V. Vokieitjos kancleris Ade 
naueris jau patiekęs visus Vo 

Skotai nori pilnos 
savivaldos 

EDINBURGAS, birž. 25. .— 
Du milionu škotų atstovau
janti nacionalistinė organiza
cija nutarė prašyti Anglijos 
karalių suteikti Škotijai at
skirą parlamentą Škotijos vi
daus reikalams tvarkyti. Sko 
tijos parlamentas panaikin
tas 1707 m. 

Amerikiečiai provokavę 
prie Tolstojaus kapo 
MASKVA, birž. 25. — So

vietų žurnalas „Literatūra a -
ja gazieta44 skelbia, kad 8 J. 
A. V. ambasados tarnautojai, 
nuvykę aplankyti rašytojo 
Tolstojaus kapo ir muziejaus 
į Jasnaja Poliana, buvę girti 

Birželio 25 d.: šv. Vilhel
mas. Senovės: Mantminas ir 
Baniutė. 

Oras Chicagoje 
Giedra, temperatūra apie 

75 laipsnius. Vakare galimas 
lietus. 

Saulė teka 5:17, leidžiasi 
8:29. 

kietijos armijos sudarymo įr stumdę turistus. Kiekvie-
planus. Liepos mėn. Italijos, n a s amerikiečių veiksmas ro-
Prancūzijos, Vokietijos, Bei- dęs, kad jie norėję išprovo-
gijos ir Luxemburgo atstovai kuoti ten buvusių rusų neman 
pasirašys sutartį dėl Europos dagų elgesį, tačiau rusai pa* 
armijos sudarymo. Ji bus pa r o dę tokį ramumą ir santūru-
vesta gen. Eisenhowerio ži- m ą , kad amerikiečiai turėję 
niai. Numatoma, kad Vokie- susigėsti dėl savo antisovie-
tija duos tai armijai 15 divi- tįškų provokacijų. Jie išvažia 
zijų ir vokiškas vienetas bus Vę nepaprastai triukšmingai, 
ne mažesnis kaip divizija. Tuo jie parodę, kad esą tikri 
Prancūzija dar baidosi, bet chuliganai. 
Eisenhoweris tą planą remia 
ir prancūzai linkę nusileisti,' NEW YORKAS, biri. 25. 
nes ir taip jau Rusijai pavy- — Liepos pradžioje New Yor-
ko darbą sulaikyti bent pusę ko gubern. Dewey išvyksta į 
metų. Tol. Rytus ir Korėjos frontą. 

• 

• 
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MOŠŲ KOLONUOSE 
Kalbėjo gen. Raštikis 

ROCHESTER, N. Y. — Kru-

ra pasišventusios skaut ininkes 
Avižienė ir V Sadauskai te . 

— Rochesterio lietuvių ra-

vinojo Birželio ir Lietuvos oku- * * ™ l M d « veikia kas šešta-
pacijos minėj imas Roches tery * « l n u o 1 0 : 3 0 * * n v a L f * 
praėjo pakilioj ir darnioj dva- r a d l J ° s t o t * W R N Y -
šioje. Birželio m. 16 d. per lie- ^ 
tuvių radijo valandėlę buvo su- ! 

vaidintas rašytojo Ju rg io Jan
kaus radijo vaizdelis 2emė šau
kia, ku r buvo pavaizduotas da
bar t in is Lietuvos politinis i r 

TftVAS BRUŽIKAS 

r yra 
P H I L A D E L P H I A , Pa . — Mi 

nint baisiąsias birželio dienas, 
Darnius t-aetuvos puuiuua « " . « * * , . , ,-. , H ,. ..,» 

moralinis l ikimas. Vaidino: A. f f ^ m o vakarą (birzeho 16 
Cieminis, D. Saladžiūtė, p r ^ s v Andr ie jaus baznyc.oje 
Puidokas, Alf. Dziakonas ir M a l d o s V a l a n d o s m e t u š i e d o J ° 
Br. Velminskas. Suvaidino ge-

operos solistė J. Augai ty tė ir 
jungtinis okte tas . Pamokslą sa
kė iš New Yorko a tvykęs kun. 
P ik turna . 

Sekmadienį Lietuvių Muzikos 

ra i i r daugelis klausytojų pa
sakoja, kad klausydami verkę. 

Birželio 17 d, 11 vai. šv. Ju r 
gio parapi jos bažnyčioje įvyko _ 
iškilmingos pamaldos, kurių " g * m u s i * t a » t o * t r a f l s k j »> 
metu P. Armono vadovauja- l l k i m ą m a t e m e A ; G a i ? a l ° f " 

. • • *. • si • ruoš tame ir jaunimo ispildyta-
m a s choras seniai ta ip gražiai „ „ . . , . ; . 

. , . me montaže, ta lkininkaujant ok 
giedojo. «, . . _.. . 

t e t ams . Šisai .minėjimas buvo 
7 vai. vaka re parapi jos salė- naujas bandymas ilgokų kalbų 

j e minėjimo metu svečias gen. (kaip mūsuose įpras ta ! ) turinį 
St. Rašt ikis pasakė kalbą iškel- perduoti vaizdu. Reikia sakyt i , I 
d a m a s Sov. Rusijos pr ievar tos šis bandymas pavyko gerai . 
i r smur to veiksmus prieš ne- p 0 Maldos Valandos ir mon-
ka l tus užimtų kraš tų žmones, tažo žmonės susimąstę skirstė-
kuriuos Sov. S-ga stengiasi s i besišnekučiuodami: "Viskas 
per t rumpiausią laiką įvairiau- gerai i r gražu, be t ku r gi y r a 
šiais būdais išžudyti. žmonės?" Iš t ikrųjų, ku r bu-Į 

_, . „ . vo žmonės? J u k bažnyčioje ir 
Po paskai tos buvo pr i imtos ._. . v. ,_. 1 

. v o, salėje vargiai srmtą galėjai su-
pro tes to rezoliucijos p n e s Sov. . r. ., „ .. . ?, . 
L, .. i , ••• ska i ty t i ! Beveik kiekvienas su-
Rusijos vykdomus genocido ... . . , , ^ 

.. T r _ - . t i k t a s t r emt inys skundžiasi, 
veiksmus okupuotuose kras tuo- , , , . . 

_ , . . . . . kad anomis dienomis nus to jo 
se. Rezoliucijos n u t a r t a pasiųs- , . ». , . 

. . „ • 7TO keleto ar t imųjų ir pasakoja , 
t i kongresmanui Kea t ing ir US . .. . J - . / T \ 
~ . , kad ir j i s pa t s vos Sibire neat- Į 

sidūrė. Tai kodėl nesirinko savo 
Meninėje dalyje dalyvavo P . art imųjų vargo prisiminti ? A r 

Armonas pagrodamas violenče- t iems, kur ie kasdien kelis kar-
le kelis dalykėlius (akompana- tu s t a r i a Lietuvos vardą, nerū-
vo Z. Nomeika>, eilėraščius pa- pi jos kankinius pagerb t i? 
sakė Viliūnaitė R., Ar lauskai tė 
ir Iz. Stankai t ienė. 

SSSR slaptai perka vaistus 
Pastebėta , kad nuo šių metų* 

balandžio mėnesio Kommfor-
mas ėmė Italijoje, Austri joje, 
Šveicarijoje sudarinėti "priva
čias" f irmas, kurios supirkinėja 
Rusijai peniciliną, streptomici-
ną, auremiciną, sulfamidus ir 
kitus sėkmingus naujuosius 
vaistus. Supirkinėjimą tvarko 
Vienoje Įsteigta centrialė. SSSR 
sudarinėja karui svarbių vais
tų a t sa rgas . 

Nudūrė karo kapelionus 
Komunistai Vietmintho par t i 

zanai klastingai nudūrė gen. 
j P ier re Janson, vyriausį pran-
; cūzų kapelioną Rytuose ir su 
juo buvusį kitą karo kapelioną 
— J. Boullard. 

— Priešo a takos metu Korė
joje žuvo amerikietis ka ro ka
pelionas kpt. Pr . X. Coppens. 

STATYBAI IR NAM 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ R€SffŲ 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO, 

STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR P R E K I Ų P R I 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

Kastine atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir šeštadieniais 

iki 3 vai. vak. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

16 VV.G.E.S. s tot im — Banga 1390 
PIRMAD. iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte. 

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

iš tos pat stoties PIRMAD. 
vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Tel. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKWELL ST„ 
CHIOAGO 29, ILIi. 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

DEIMANTŲ 
H LAIKRODŽIŲ 

Brangenybių 
SIDABRINIŲ 

INDŲ 
SIENINIŲ 

LAIKRODŽIŲ 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
A P A R A T Ų 

ir kit. Prek ių 

Laikrodžiai 
Pata i somi 
Special isto 

. I oi m A. Kass D u o d a m a 1 m e t ų 
(Kazakauskas) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuve Br ighton P a r k e 

į s te igta 1915 metais . 

CONRAD PHOTO STUDIO 
(Lietuvis Fotografas ) 

Šį misijomeriaus tėvo Bružiko , 
atvaizdą įsidėjo "Chicago Herald ; 
American", paminėdamas baisiųjų 
įvykių sukaktį Lietuvoje. Laik
raštis sumini kruvinas Lietuvos 
kančias ir pažymi, kad pats tėvas 

Turėjo 26 vaikus 
Pres tone ( lancashire) , D. Bri 

tanijoje, mirė šv. Vilfredo pa-
Bružikas bolševikų kalėjime t a r - ' rapijos narė Mary Speariet t . J i 
domas turėjo pakelti sunkius ken- | b u v o m o t į n a 26 vaikų, jų t a rpe 
tejimus ir per devynis mėnesius 
nustojo 90 svarų. Paveikslas vaiz
duoja kaip tėv. Bružikas atrodė 
paleistas iš kalėjimo. 

Vienos dienos išvyka 

— vienų dvynukų. Išgyveno 69 
metus . 

Pe r savaitę ir kiek pirmiau 
"Atei t ies" klubas pradėjo | č i a ^ ė Kalėdienė, Kaveckas, 

ruošt is rugpjūčio 5 d. numaty- Lučinskas. 
ta i vienos dienos išvykai į Ra- Bastų šeima, a tvykusi iš 
venhill akademiją. Tai ideališ-1 t remties , prieš porą metų, įsi-

Baigiantis susirinkimui susi-

Reikia t ik džiaugtis 

Šv. Kazimiero parapijos mo

kiausia vieta pramogai ir po
ilsiui. Be klubo narių galės da
lyvauti visos Philaclelphijos ir 
apylinkių jaunimas , bičiuliai ir 
pažįstami. Tikimasi, kad šioje 
išvykoje dalyvaus ir kitų mies
tų (New Yorko, Balt imores, 
P i t t sburgho) ateit ininkai. 

— V y t a u t a s Seirijis 

gijo didoką namą ir tvarkos i 
gražiai. Ne t rukus a tvyks ta iš 
Vokietijos jų sūnus , s tudijavęs 
veterinariją Vokietijoje. » 

GŪROS ŽINIOS 
A P I E 

ŽILUS P L A U K U S į 
Jeigu jūsų plaukai žili, junis 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA, 
išgelbsti jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pašalina žilumą tik tru
pučiu tos mases perbraukus per 
plaukus kartą ) dieną. Jums te
reikia jį vartotti tol, kol įgau^itįe 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu* kii-
rluo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yrą taip paruoštas, kad 
jus gal i te gauti to nuostabaus 
preparato kiek} paprastai paštui 
pasiuntus š | kuponą J TRYSAN 
CO., I>ept. - 407, B O T 226, Peeks-
kill, N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa
prasčiausiai sumokėki te laiškane
šiui $2.60 — plius s iuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo ga l ima gauti. 
N a m e 
Address 
City * 
State 

SAFCTY OF YOUR V*«$£ 
rinkusieji Lietuvos vadavimo ^ k l o s * - £ • * " — « * • • Į ° 
re ikalams sumetė daugiau, kaip * > • suruoš tame mokslo metų 
280 dolerių. Kaip papras ta i . b a * m e i P ^ e t i , žiūrovai pa-
j au t r i aus ia s lietuviškiem.. rel. Jaute ne t l k nepapras ta i darbs-
ka l tms pasirodė senas lietuvis C1* i r P«fcgogiską sesehų kazi-
Fel iksas šlapelis paaukodamas m*enecių ^anką , bet ka r tu ir 

stebėjosi sio pasirodymo tv i r t a 
lietuviška dvasia. Niekas nedr įs 
tų reikalauti ko nors daugiau! 
Tai g rynas lietuviškos sielos kū 

25 dol. 

— P r a n a s Jurgelionis, ak ty
vus lietuvis, daug dirbęs liet. 
ka t . jaunimo organizacijose, i r y b a ! Jei tokia nuotaika vyrau-
šiomis dienomis su pasižymeji- j a įr mokykloje, reikm tik nuo
mų baigė Rochesterio universi 
t ė t e ekonomijos mokslus. Šiuo 
metu j is tu r i augštą ta rnybą 
E a s t m a n Kodak co. adminis
traci joj . 

- Ju rg i s Zla tkus birželio m 

širdžiai džiaugtis ir seselėms 
reikšti pelnytą pagarbą. 

Pirmoje p rogramos dalyje 
j regėjome giliai patr iot ini mon

tažą ir džiaugėmės, kad kiek
vienas mokyklos va ikas kalba 

11 d. Brockpor t St. sėkmingai! ir dainuoja lietuviškai. Ant ro je 
baigė mokytojų kolegiją. 'dalyje , kur i buvo sk i r t a auklė-
' — Birželio 2 d. a te i t in inku! jamaja i r i tmikai , pažinome mo-
(1 rainos būrelis pas ta tė Fuldoej kyklos tvarką ir harmoniją. 
Buvo keturi draugai . Režisavo 
J . Kar ibutas . 

— Lietuvių kalbos pamokos 
nuo ateinančių mokslo metų 
lietuvių parapijos mokykloje 
veiks normalių pamokų eilėje. 
Parapi jos klb. kun. Jonas Bak
šys tėvų komitetui ir Bendruo
menės a t s tovams pažadėjo, kad 
nuo ateinančių mokslo metų lie 
tuvių kalbos pamokas ir k i tus 
l i tuanist inius dalykus į t rauks 
į normalių pamokų skaičių. Li
tuanis t in iams dalykams dėsty
ti, greičiausia būsianti pakvies
t a dabar t inė mokyklos vedėja 
Josephina, be to, padidins ir 
seselių mokytojų skaičių. 

Reikia pastebėti , kad kun. 
kleb. Jonas Bakšys visados bu
vo j au t ru s lietuviškiems reika
lams ir anot jo, vaikams buvo 
skr iauda, kad jie buvo išskir t i 
iš kitų pamokų ir lietuvių kal
ba buvo mokoma po normalių 
pamokų. 

Kas girdėti pas mus 
BRIDGEPORT, Conn. — J . 

ir K. Grigaliūnu čia gimęs sū
nus Tomas pernai , baigė Brown 
kolegiją Providence, o šiemet 
gavo magis t ro laipsni Har t fo r 
do universi tete. 

Birželio 17 d. gražiai pami
nėtas Lietuvos kančių dešimt
metis. Trumpai apie tai para
še ir vietos amerik. laikrašt is . 
Iškilmes ruošė naujieji ateiviai. 

Birželio 18 d. palaidota S t ra t -
fordo kapuose senosios mūsų 
kar tos veikli a ts tovė Amelija 
Tatarūnienė . I lgus metus ji bu
vo kelių organizacijų narė ir ė-
jo pare igas valdybose. Rūpinosi 
ir t remtiniais . 

JONAS CONRAD 
TUCK POIIVTING BIZNY J K 

Atnauj iname nusidėvijuaj namą. pr> 
pildome l ietaus išplautus plytų tar 
pus. Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metg gera 
patyręs darbe lietuvis. Reikalui prt 
fijus kreipkitės: J. CONRAD, 5342 

; So Artestan Ave. GRovehtn ft-4177 

Tel.: ofiso V 1.7 -0000, rez. FR. 0-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-Califirnla Ave. 

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

VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 
Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kitimus, nulio, televizijos setus, va ikučiams baldtis. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai . Turime dideli pasirinkimą. 

GAMINAME? BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ? 

ROOSEVELT FURHITURE CO., 
LIETUVIŲ KRAUTUVE 

I 2&10 VVE8T ROOSEVELT RD. 

Inc. 
>•• 

^ 

Atidarą ir sekmadieniais nuo 11 ryto iki 4 vai. p. p 

^ 

V 

DR. I £. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
Tel.: P L l l m a n 5-8277 

VAIxA.NDOS:: pagal susitarimą 

TeL: Ofiso PR.6-0446 rez.HK.4-3150 

DR. F. C. WINSKUHAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir šeštad. pasui sutarti. 

Tel.: Ofiso \VA.8-3(Mi0, rez.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYL)YTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( išskyrus šeštad. ir s ekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. šeš 
tad. priima tik pagal susitarimą. 

Re/.id.: 10838 So. \Vabash Ave. 

Tel.: Ofiso YA7-5557 rez.RK.7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIEČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vaL iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

SPECIALYBĖ 
VESTUVES 

915.00 vertes 
dovana 

jaunavedžiams 
ats inešus šį 

skelbimą. 

414 WEST 63RD STREET 
Tel. ENg. 4-5883 — ENg. 4-5840 

f ei . : of iso H E - 4 - « 6 9 9 ; r e £ CL-4-0955 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDjYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—9 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te lefonas V Irginia 7-1886 

DR. AL. RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 vai. 

trečiad. ir sekmad. t ik susitarus. 

Ofiso te lefonas GRovehil l 6-4020 
Rezidencijos telef. HlUtop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marąuette Rd. 

VAL.: Nuo 2—4 v. p.p. ir 7—9 vak. 
trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

DR STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, rez.PR.6-1930 
Jei neatsi l ieps viršmineti telefonai 

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

— DLK Birutes draugoves 
skau tes širdingai dėkoja para
pijos klebonui Jonui Bakšiui už 
leidimą dovanai pasinaudoti 
skaučių sekminių vakarui pa
rapi jos sale. Birutės draugovei 
priklauso, beveik, visos lietu
vaites. Labiausiai šiam darbui y L-

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PKCIA1. ŠALDYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS I R 

VAIRIJ B A L D M . 

Didžiausias Pas ir inkimas 

MAŽIAUSIOS RAINOS 
l iengvtaust Išmokėjimai. 

» Baldai padaromi 
Pagal r i s a k y m a 

P R d G R E S S 
Furniture fompany 

8224 SO. HALSTED ST. * 

V 

T A U P Y K I T E P A S MUS DEL A T E I T I E S ! 
PASIDĖKITE SAVO TAUPOMUS PINIGUS f CHICAGO SAVING.N ANI> LOAN ASSOC1ATION ' 
EUR — kiekvieno taupomi indeliai yra apdraus- KITt T - pinigai kiekvienam taupytojų! buvo b 

ti iki $10,900 by an a«ency of the United yv» Išmokama ant pareikalavimo. 
State* Government __,„ v _ f. . L 

KUR — visada buvo Ir yra timokamaa Mikitas K l J R — patarnavimas visuose finansiniuos r*4 
dividendae vif4mne ««»n tanpytojams kainose yra teisingas ir mandagus. 

TURTAS VIRS 98,100,000 

GHfCAGO S A V I N G S ANl> L^AN A S S O C I A T I O N 
6234 So. Western ftve.. TeL GRovehill 6 - 7S75 Į PJIKEL. President A* 

^ 

Vlctory 2-4326 

4183 ARCHER AVE. 
TeL LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILI* 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

CIA ĮSIGYTI IR NAUJĄ AUTOMOBILĮ. 

MILDA BUICK SALI 
Dan Kuraitis, Jonas Rodinas, Lon Labanauskas ir Ant. Bačkys 

907 West 35th Street, Chicago, III. Telefonas — LAfayette 3 - 2022 

Tel.': Ofiso YA.7-0554 rez. Ml.3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras aukštas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto. 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:30 
v. v. JSokmad. nuo 10 iki 12 v. d ieaa 

Kmerg. Tel. KI d/.ie 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 Archer Ave., Chicago, 111. 
Tel. LAfayette 3-3210 

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

Tel. Sumini t 1580 
VAL.: penktad. 8:30 iki 8 vai. vak. 

šeštad. S:30 Iki 6 vai. vak. 

Telefonas OLympio 2-4276 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Court, Cicero 
VAL.: antr., ketvr. 10-12, 2-6, 7-9 pp. 

penkt. 3 — 6, 7 — 9p.p. 
3147 S. HaJsted S t , Chicago 

VAL.: pirm., treč., šešt. 3 — 8 p.p. 
penkt. 10 — 12 ryte 

Tel.: Ofiso PR.6-3838, re*. YT7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

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

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

Telefonas: REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAI : 2—4 popiet, 6:30—8:30 vaka
rais Trečiad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso YA.7-1166, rez.DA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

7 5 6 W e s t 3 5 t h S t r e e t 
(kampas Halsted tr 35-tos gatv.) 

V A L : 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 S. E M E R A M ) AVE. 

y 

Vel.: Ofiso HE.4-5840, rez.HE.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Tel.: Ofiso HE. 4-212:1, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6255 South Western Avenue 

V A L : kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak. 
šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 

sekmadieniais uždaryta. 

Tel.: Ofiso CA.6-0257, rez.PR.6-665» 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
l i e i i d . 6000 S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 

Tel.: Ofiso VI.7-6583, rez.RE.7-7868 

DR.JIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI* 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. vak 
treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

šeštad. tik nuo 1—3 •ai. popiet. 
Rezid. 3241 \V. OOTH P L A C E 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

44)03 Archer Avenue 
Truputį i rytus nuo California 

TeL YArds 7-7772 
T " 

TV!.: 'OTfsd Kr.3-»O0O, rez. OL.2-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9 So. Kedzie Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1-6 ir 6-8 pirmad., trečiad. ir 
penktad. Kitu laiku pagal susitarimą. 

l iez . 1635 S. 48TU CT.. CICERO 

DR. VAITUSH, Opt. 
(LIKTTJVISJ 

Mano 30 metu prakt ikavimas 
yra jums garantija 

Palengvina akių į tempimą, kuris esti 
priežastimi galvos skaudėj imo, svai
g imo, skaudama akių karštį, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
s i t ikimuose, egzaminavimas daromas 
su elektra parodančia mažiausias 
klaidas. Speciali a tyda kreipiama 1 
mokyklos vaikus. 

K R E I V O S A R Y S ATITAISOMOS 
VAŽIUOJU I NAMUS 

Daugely ats i t ikimų akys at i taisomos 
be akinių. 

Kainos pigesnes kaip pirma. 
4712 South Ashland Avenue 

YArds 7-1373 
VAL.: nuo 10:30 ryto iki 7:30 vak. 
šeštad. iki 6 v.v., sekmad. pagal su
sitarimą. Trečiad. ofisas uždarytas. 

I .g/.uiiiinuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:30—8 v. v., 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:30 iki 

12; 1:30 iki 6 vai. vak. 
( A n a i 0-0523. P la t i Blog. 

DR. SELMA E. SODEIKA 
O P T O M E T R I S T E 

Pr iėmimo valandos pagal sutarti 
Trečiadieniais uždaryta. 
5842 So. Kedzie Ave. 
Tel. P R o s p e c t 6-2635 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

25 m e t ų patyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 

756 W. S6th Street 
VAL,: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre-
•Had. nuo 10—12. fteatad. 10—t p.p 

užsisakykite "Draugę" 
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ledakciJv. straipsii-us taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsniu ne-
-ugo. juos grąžinu tik iA anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi-

uį neatsako. Skelbimų kainos prisiunčiamos gavus prašymą,. 

Baltijos valstybių teise į laisvę 
"The Saturday Evening Post" birželio 23 d. laida 

savo editoriale apie Baltijos valstybes, tarp kitko, rašo: 
"Nors strateginiu atžvilgiu Baltijos valstybės turi 

nelaimę būti mūšių lauku tarp Rylų ir Vakarų, bet jų 
legalė teise į nepriklausomybe yra taip stipri ir istoriškai 
autentiška, kaip ir bet kurios kitos laisvos tautos. Jų 
'inkorporacija' į Sovietų imperiją neturėjo kitokio patei
sinimo, kaip tik jėgą ir kad ji palaikoma tik represijomis, 
deportacijomis ir vergija". 

Esanti nemaža problema, kokių priemonių griebtis, 

VIESULAS SIAUTĖ 
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P. GUDAS 
Rusai apie save 

Katalikiškas savaitraštis 
"The Commonweal" gegužės 25 
dienos numeryje turėjo straips 

nj pavadinimu 'The Russian 
People". Straipsnio autorius —• 
Nikalojus S. Timaševas. Auto
rius jrodinėja, būk laisvajame 
pasaulyje esą tokių, kurie ne
sirūpiną komunizmą skirti nuo 
rusų tautos. Tai esą neteisinga 
ir pavojinga laisvajam pasau-
1* ' C*' vi* h- *'GL * m n e * , Į W I vuisiyuy praie«.e uiut/ns viešu ma, sugriuvęs įmuių n ^ n u a i c s imumų imv.ai.wm 
liui. LrUXU, Komunizmas ir ru- | p r i e R0bin.dale namui griūnant užmušta moteris VVendla Hakala ir sunkiai sužeistas jos giminaitis. 
sų tauta ne tas pat. Kovoje su 
komunizmu rusų tauta ne prie
šas, o sąjungininkas. 

Pei Minnesoto* valstybę pralėkė didelis viesulas, sugriovęs namų ir pridaręs kitokių nuostolių. 

Toliau autorius jrodinėja, būk 
klaidinga ir neteisinga rusų tau 
tai prikaišioti karų pamėgimą, 
militarizmą ir imperializmą. 
Girdi, istorija liudijanti, būk 
Prancūzija kariavus daugiau, ne 

"OPERA PYKINA STALINĄ" 
J. GOBIS, Clevedand. 

gu Rusija arba Vokietija. kad Baltijos valstybes išlaisvintų. Esą buvę sugestijų pa- T e g u b u g ^ J £ ^ ^ 
vesti jų valdžią Rusijai, kad tokiu būdu patenkintų jos lygybes ir teisingumo trokštan 
apetitą. Bet prie to einant, esą reiktų aplenkti visas mo
ralines konsideracijas. 

Editoriale primenamas Molotono pasižadėjimas, Bal
tijos tautos okupavus, nesikišti į jų vidaus reikalus. Girdi, 
būsią respektuoti visį susitarimai. Jų politinė, ekonomi
nė ir socialinė struktūra nebūsianti paliesta. Bet įvyko 
priešingai. Okupantai žiauriai pasielgė su tų kraštų žmo
nėmis, atimant jų turtą, tūkstančius deportuojant į Sibiro 
vergų stovyklas, visą politini, socialinį iš ekonominį gy
venimą paimant į savo rankas. 

' T h e Saturday Evening Post ' abejoja, ar vakarų 
demokratijos stos karan toms valstybėms išlaisvinti. Ta
čiau J03 ir toliau turi laikytis to paties nusistatymo — 
nepripažinti jų aneksijos. Jei kada pasaulis ir be karo 
"sugrįš į protą", Baltijos valstybėms turinčios susidaryti 
galimybės susijungti federuoton autonomijon Jungtinių 
Tautų globoje, jei toji organizacija turės pakankamai jė
gos ir prestyžiaus garantuoti tokį tinkamą sprendimą. 

Mūsų manymu, šis žurnalas, kalbėdamas apie Bal
tijos valstybių ateitį, kalba perdaug jau atsargiai, rezer
vuotai. Mes neabejojame, kad lietuviai, latviai ir estai 
sutiks federuotis, tačiau jų valstybes nebus autonomiškos, 
bet pilnai laisvos ir nepriklausomos. 

Svarbūs pasiūlymai 

čioms tautoms negana to, ką 
Timaševas pareiškė. Kad jo ir 
kitų baltųjų rusų vadų žodis 
pasidarytų tikrai reikšmingas, 
tai tepareiškia, kad jie atsiža
da visų svetimų žemių, pagrob
tų ne tik raudonųjų, o ir bal
tųjų carų laikais. 

Įmantrus anglo pasakymas 
Yra sakoma, kad Amerika la

biau jaudinasi del karo, negu 
Europa. Neseniai tą patvirtino 
vienas anglų diplomatas, atvy
kęs Amerikon. Tą reiškinį jis 
šitaip išaiškino: Anglija, girdi, 
drebėjus Ispanijos galybes lai
kais. Ji drebėjus Napoleono 
laikais. Ji drebėjus kaizerio ir 
Hitlerio laikais. Tai, girdi, Ang
lija per tiek laiko su pavojais 

traukli. Plyšys tarp Sovie
tų politinės klikos ir visuo
menės nuolat didėja ir na
tūraliai didės, nes tokia yra 
masių psichologija, kuri tu 
ri savo „diaJektiką", visai 
nepriklausoma nuo marksiz
mo. 

„Opera pykina Staliną; reiškia, kad jie tuo tiki, o taį 
du menininkai atleisti", to- reiškia, kad jei jie Stalino 
kia antrašte VCleveland Ne- nepašlovintų, ta.d jų veikalų 
ws" perdavė A ^ P. žinią, valstybinės leidyklos n e i š-
kad Stalinas atleido Mask- leistų, šiuo metu ne paslap 
vos Didžrcjo Teatro direkto- tis, jog jaunoji Sovietų Są-

naiptol ne tuo, kad Stalino 
Aukščiausiasis Sovietas deg įkvėpimo ir domisi tekiais Į J balsavimus pa
radavo Sovietų S ą j u ngos rašytojais ir filozofais, kaip| g t o v i a i a 9 g 4 ( ) r . baJ_ 
kompozitorių meno komiteto Dostojevskis, F e d o r o v, 

Sovietų rėžimas laikosi a-

pirmininką P. J. Lebedevą. 
Pats Stalinas dalyvavo epe-

Vlad. Solovjov, Nik. Berdi-
ajev, kurie yra aiškūs anti-

ros ,,Iš širdies gilumos" pre- marksistai ir kurių rastuo-
mieroje. Tą operą pasta- se ir galvosenoje yra tipin 
te Solodovnikov, o muzikinę 
kompoziciją s u k ūrė Lebe-
dev. Operai siužetas paim-

gai rusiško m i s t i cizmo. 
Lengviausiai prieinamas T. 
Dostojevskis; marksizmui 

tas iš Ukrainos kolchozinin- jis labai svetimas ir nere-
kų gyvenimo. „Pravda" a- komenduojamas, tačiau jo 
b ū d u apkaltino „rimtomisj kūriniai, kaip rusų rašytojo 
klaidomis" ir paskelbė, jog l klasiko, nėra „indeksuoti" ir 
juodu atleisti iš pareigų už tokie nesunkiai bibliotekose 

gaunami. 
Taigi „Opera pykina Sta

liną" turi platesnę prasmę, 

„blogą vadovavimą". 
Ši žinia nesudaro jokios 

ekstra Inaujienos, nes juk 

sų ir kad jo diplomatai U 
N posėdžiuose savo propa
gandai užima 40% laiko, 
kai tuo tarpu Amerikos ka
pitalizmo atstovams užten
ka 4% laiko. Stalino rėži
mas laikosi tuom, kad jo 
policija yra gerai ginkluota 
ir iš ėmės susitepusi nekal

tų žmonių krauju; be to, 
jų tarpe yra daug šlykščių 
sadistų. Ši o r ganizacija 
neseka Dostojevskiu Ras
kolnikovo pavyzdžiu ir ne
nori savo noru eiti į teisiną 
ir priimti iš jo bausmę sa
vo kruvinai sąžinei nuvaly
ti. Kol absoliutinė daugu
ma čekistų neapsispręs da
ryti atgailos už nekaltai 
pralietą kraują ir ašarų, tol 
Stalino rėžimas bus „tvir
tas" ir pati iš savęs nega
lės gauti jėgų persiorienta
vimui ir naujų ir geresnių 
idėjų jieškojimui. 

1949 m. man teko susi
pažinti su svarbiu bolševi
kų revoliucijos veikėju — 
generolu pulk. inž. Marozu, 
apdovanotu a ukščiausiais 
Sovietų ordenais. Lenino 
laikais jis buvo raudono
sios armijos šarvuotų dali
nių viršininku ir dalyvavo 
visuose anų laikų revoliuci
niuose karuose, vėliau, kaip 
inžinierius, vadovavo Juo
dosios jūros fortifikacijos 
darbams: kare su Hitlerio 
armijomis buvo Stalino pa
skirtas Ukrainos raudonų
jų partizanų vadu, pagaliau 
pateko vokiečiams į nelais
vę, buvo sunkiai kalinamas, 
tačiau, karui pasibaigus, ap 
sisprendė n e r epatrijuoti. 
Su ' juo susipažinau versda
mas jo politines revoliuci-

(Nukelta į 5 psl. 
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lino galybes laikais jau nebe-j tinės linijos, pet tlęmckratiš 
drebanti. 

Gen. VVedemeyer, vienas iš gen. MacArthur adjutantų, 
liudydamas senato komitetui, pasiūlė nutraukti su So
vietų Rusija visus ryšius. Sovietus jis aiškiai vadino tei
singu vardu — Amerikos ir kitų vakarų demokratijų prie
šais. Jis siūlė pradėti pilną visų kariškų jėgų mobilizaciją. 
Anot jo, Amerikai būtų didžiausias psychologiškas pra
laimėjimas susitarti su komunistais ir sustabdyti mūšius 
prie 38-tosios paralelės. Reikia bombarduoti komunistinę 
Kiniją, užblokuoti jos uostus. Jei negalima dėl to susitarti 
su savo sąjungininkais, Amerika viena tai turinti atlikti. 

Panašiai yra kalbėjęs ir gen. MacArthur. Ir jo many
mu, Korėjos karą reikia baigti greičiau, pradedant bom
barduoti Kinijos militarines bazes ir leidžiant stoti j 
karą Formozoj esančią kinų nacionalistų kariuomenę. 

Šitoks karas, koks dabar vedamas Korėjoj, eina ko
munistinės Kinijos naudai. Kaip mes jau rašėm, šitaip 
kariaujant, komunistai turi visus galimumus naikintį sa
vo opoziciją ir stiprinti savo režimą. 

Jis būtu geras atstovas 
Darbininkų organizacijos visur svarbų vaidmenį vai

dina. Politinės partijos jas bando į savo pusę patraukti. 
Sio krašto demokratai planuoją vienos stiprios Amerikos 
unijos (United Automobile Workers) pirmininką ir labai 
energingą vadą Walter Reuther paskirti atstovu į Jung
tinių Tautų pilnaties suvažiavimą, kuris bus šių metų ru
denį Paryžiuje. Tuo manoma patraukti organizuotųjų dar
bininkų simpatijas savo pusėn ir, be to, savotišku būdu 
paveikti į kitų kral tų darbininkų sąjūdžius. Kokie tie už
kulisiniai tikslai bebūtų, Reutherio paskyrimas Jungtinių 
Tautų suvažiavimo atstovu būtų sveikintinas dalykas. Jis 
būtų geras ir drąsus atstovas, sugebąs pasakyti tiesos 
žodį Kremliui ir jo satelitams, kurie darbininkus yra ver
gais padarę, jų net apie dvidešimt milionų: į vergų sto
vyklas sugrūdę. 

Stipri parama 
Jungtinės Valstybės savo zonoj Vokietijoj praleido 

per keturis bilionus dolerių. Tai buvo tiesioginė ir netiesio
ginė Vakarų Vokietijos respublikai ekonominė pagalba. 
Jei atimti okupacijos reikalams skirtas lėšas, apskaičiuo
jama kad tiesioginė ekonominė amerikiečių parama Va
karų Vokietijai siektų $2,357,135,509. 

Tai, žinoma, įmantrus pareis 
kimas, Anglija savo kinkų dre
bėjimo laikais plėtėsi ir taip iš
siplėtė, kad pasidarė jūrų ka
ralienė. Per tą drebėjimo lai
ką pasidarė tokia didelė impe
rija, kad joje saulė nenusileis
davo. O dabar, kai kinkos nu
stojo drebėti, tai pasijuto be
turinti visų galų suirimą. 
Tito gauna Amerikos ginklų 
Jugoslavijos raudonasis tiro

nas iki šiol iš Amerikos gau
davo įvairios finansinės para
mos, o dabar jau gausiąs ir 
karinės. 

Amerikos vadovybė mano, 
kad stiprinti Tito yra saugu 
ir yra išskaičiavimas. Jis rem
tinas ir pasitikėtinas. Ispanijos 
Franco tai ne. Taipgi nepasiti-
kėtini vokiečiai ir japonai. 
Apsivylimas rinkimų rezultatais 

Amerika, o kartu ir visas lais 
vasis pasaulis turi pergyventi 
du apsivylimu. Neseniai įvyku
sių rinkimų rezultatai Italijoj 
ir Prancūzijoj tik komunistus 
tepradžiugino. Abejose šalyse 
jie tik po truputį tesmuktelė-
jo. "p" 

Amerika nuolat tikėjo į 
Prancūzijos galybę. Tikėjo į 
jos prisikėlimą po pastarojo 
karo. Todėl jai nešykštėjo pa
ramos. Bet gausi Amerikos pa 
rama nepadėjo susmukdyti ko
munistų. 

Tuo tarpu prismaugta vaka
rų Vokietija ir prismaugta Ja
ponija atsilaiko nuo raifiapnirjų 
perų. Bet Amerika tomis tau
tomis vis nepasitiki, jų neri
kiuoja ir neginkluoja kovai su 
raudonąja bestija. 

Baisusis korėjiečiu birželis 
Šiemet birželio 25 d. sueina 

metai, kai Korėjoj komunistai 
pradėjo agresiją, kuri privertė 
Ameriką griebtis ginklo. Me
tams suėjus, karo galo Korė
joj nesimato. Raudonųjų su

kas pasaulis n e s u p rantą, 
kaip reikiant, ką tai reiškia. 
Jis net neatkreipė reikiamo 
dėmesio, kad per pastaruo
sius trejus metus marksiz
mo katedros faktiškai virto 
tituliarinėmis k a t edromis 
Sovietų universitetuose, nes 
rimti mokslininkai nenori jų 
užimti, o studentai — jų pa 
skaitų klausytis dėlto, kad 
marksizmo lenininzmo dok
trina kvailina žmogaus gal
vosena. Taip p a t Sovietų 
universitetuose niekas nebe
ima doktoratui temų iš mar
ksizmo. 1949 m. Sovietų 
Švietimo Ministerija oficia
liai paskelbė, jog atsirado 
tik vienas profesorius, kuris 
sutiko vadovauti kursams, 
rengiantiems studentus dok 
toratui iš Sovietų literatū
ros dėstymo metodikos. Jei 
Sovietų autoriai savo knygo 
se pavadina Staliną didžiau
siu istoriku, biologu, gydy
toju ir filologu, tad tatai ne-

Sovietų Sąjungoje dažnai pa būtent: Staliną ir visus jo 
smerkiami mokslininkai, mu čekistus (o principiališkai 
zikai, rašytojai už „nukry- kiekvienas komunistas įpa-

taip apsipratus, kad dabar Sta- ; pimą" nuo generalinės sovie reigojamas būti č e k i s t u ) 
pykina gerai žinomas fak
tas, kad sovietinė visuome
nė jau laiko marksizmą pa
senusiu idealu ir juo nebe
sidomi, nebesižavi; marksiz 
mas jau atidavė Rusijai vis 
ką, ką jis galėjo duoti; jau 
jis iki galo išgyventas ir 
todėl, kaipo pasenęs idea
las, nesukelia nei kūrybinio 
įkvėpimo nei socialinio en
tuziazmo. Kieno sąžinė nė 
ra artimo krauju ir ašaro
mis sutepta, tas aiškiai su
pranta, kad jau nieko ge
resnio ir įdomesnio neten
ka laukti iš marksizmo, ku 
ris yra iki galo išimtas ir 
sunaudotas ir kad jis nega
li žmonijai duoti to, ko 
Lenino revoliucijos pionie
riai iš jo tikėjosi. Staliną 
pykina faktas, kad Sovietų 
visuomenėje m a rksistinis 
entuziazmas yra perdėjęs 
ir nėra kuo jo iš naujo 
įžiebti. Jis mėgina jį pa
kelti milžiniškų kanalų sta 
tyba, panaudodamas darbui 
vergų raumenis, bet tarybi 
nė inteligentija žino, kad 
kapitalizmas iškasė .Sueso 
ir Panamos kanalus be jo
kios marksizmo — leniniz
mo inspiracijos ir dar lais
vu darbu tesinaudodamas. 

Šiuo atžvilgiu Stalino pa
dėtis sunkesnė negu Leni
no. Leninas atėjo su nau
ja marksizmo „evangelija" 
ir sugebėjo įkvėpti r u sų 
liaudžiai ir jaunajai inteli
gentijai revoliucinį e n turi-
ązrrią ir tiesiog religišką ti
kėjimą, kad m a r ksistinė 
dialektika galinti išspręsti 
bet kokią gyvenimo proble
mą. Šiandien visi, bent 
kiek sveiko proto ir sąžinės 
turį Sovietų Sąjungos pilie
čiai supranta, kad marksiz
mas nėra vaistas nuo visų 
socialinio gyvenimo ligų, 
amerikiečių lend lease pa
galba ne marksistiška, ta
čiau labai, efektyvi ir pa-
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PELNĄ... kas sėsi mėnesiai mokam* aukitcf 
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PATOGUMĄ . . . mūsų raštinė randasi 
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keltas gaisras Korėjoj, matyt, 
kurensis iki apims visą pašau-
lj. 

Taigi mūsų baisiojo birželio 
minėjimai dabar supuola Su ko
rėjiečių, kartu ir amerikiečių 
panašiu minėjimu. Kai šiemet 
mes minime dešimtmetinę su
kaktį, tai korėjiečiai ir kartu 
amerikiečiai mini metinę su
kaktį. 

Spėjimas 
j '•Laisvojo pasaulio augštieji 
pareigūnai spėja, o kiti yra įsi
tikinę, kad Kremliaus ponai y-
ra nutarę sekanti agresijos žy
gį daryti Persijoj. Nuodugnūs 
ir dideli tam žygiui prisirengi
mai jau esą baigti. Dabar tik 
vystoma politine painiava, ku
ri duotų Maskvai pateisinimą 
įsikišti j Persijos reikalus. Tam 
momentui atėjus, Persijoj pra
sidės kariniai veiksmai žai>K> 
greitumu ir perkūno smarkumu. 

N O R I M E T A U N U O L I U 
Sekti Kristų 

Gelbėti sielas 
Save pašvęsti 

TĖVAI KAPUCINAI - PRANCIŠKONAI 
kviečia jaunuolius, jaunus vyrus nuo aštunto skyriaus ir augs-
čiau tapti kunigais ir broliais pagal šv. Pranciškaus Regulas. Pa* 
mokslai, mokytojavimas, socialiniai darbai, namų ir užsienių mi
sijos, pagal asmeninius sugebėjimus ir polinkius. Neturtas nėra 
kliūtis nuoširdiems kandidatams. Kreipkitės tuo jaus: 

VERY REV. FATHER PROVINCIAL 
MT. CARMEL CHURCP, ORAJVGE, N. J. 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
III !• W M I M M W i » W B M W « M M B M I M ū « M n M W M M « W g « a M W t a « W W W W M M i 

G e r u s D i v i d e n d u s ! 

• Kiekvienas, kuri* kas savaite arba kas menes) taupo nors tru
puti — tauo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti. Taupyk nors mažai, bet reguliariai. 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savings 

moka gerus dividendus du kartu į metus. 

• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe-
«l«*ral Savinas and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

MUTUAL JeJerJimmz 
AND I O A N A S S O C I A T I O N 
2202 W. C*rmok Rd. • Chkogo 8, A 
tOm k KAZANAUSKĄSt * • » •Tol VI ifWa 7-774* 
SevMg, tnsorod to $10,000 by F. 1 L t C 

http://imv.ai.wm
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REAL ESTATE 

CICEROJE 
1814 So. 4 t t h Court 

t butų namas po 5 kamb. Karš tu 
vandeniu aliejinis apšildymas. Kreip
t is pas savininką. 2-me augšte. 

(CORNER 8 FLAT) 
P R I C E LESS THAN 4 APTS. 

2 STORY P R E S 9 E D BRICK 
STEAM H E AT STOCKER 

ALL 4 ROOM APTS. 
Inoome renta i $5200 pe r year 

MORTGAGE $21,500 
CA3H $ 10,000 

W H O L E P R I C E $31.500 

MARTIN 
1054 W. 79TH ST. 

STewart 3-4600 

HELP WANTED — VYRAI 

IRON WORKER 
Exp. Outsidr man to hang guard 

and gatcs, on contract 
ALPHA METAL 
FABRICATIONS 

506 West 79th Street 

VNITEJD STATES GOVERNMENT 
AND GENERAL MOTORS 

comprise tcnants occupants — new 
corner 1 story brick building of 5 
stores, unheated — rentai $9,000 
per year yields 15% on investment 

of $28,000 — balance mortgage. 

MARTIN 
1054 W. 79TH ST. 

STewart 3-4600 

MECHANIC 
>IIST B E ĮSI OLASS 

Top Wages—Steady job 
Good working conditions. 

SEE BILL BAILY 
NASH DEALER 

665 \ \ asbington St. 
GARY, INDIANA. 

CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS 
HELP WANTED — VYRAI 

D R Y E R MEN AND 
\V.VSH ROOM MEN. 

Steady work. 48 hr. week. 
salary plūs ovcr time. 

Good 

DY DEE WASH 
5527 North Maplewood 

RAvcnswood 8-4700 

REAL ESTATE 

MASON—ARTI IRVING P A R K 
BUNGALOW SU ĮPLAUKOM 

2 butai — 5 ir 2 kamb. 2 vonios. 
Uždaros verandos. Karš tu vandeniu 
aliejinis apšildymas. 2 auto. garažas. 

APLEIDŽIU MIESTĄ 
TURIM PARDUOTI 

$17,500. 
DIekens 2-8300 

6 kamb. bungalow — "Knotty Pine 
Dcn", virtuve, indams plauti mašina, 
"garbage diaposal", koklinių plytelių vo
nia, "Rumpus room", 2 automobilių ga
ražas. Gazinis apšildymas. "Air Condi-
tion System". Kiemas. Arti bažnyčios ir 
mokyklos. Gera transporuu iju. Kreiptis.j 
savininką, LAfayette 3-3058. 

WISCONSIN ,0 I K I VI 
Geriausiems ūkio pirkiniams rašyki
t e a r matyki te mus šiandien. 120 
a k r y pienininkystes ūkis ar t i Ba-
raboo. Wis. ant "highway". Kaina 
$5,500. Išimokėjimui. 

40 ak ru pienininkystes ūkis su 
Serais pastatais, elektra. $5.500. Virš į 
250 kitų nebrangių ūkių. JOHN R. 
I iEATUERMAN. Baraboo, \\ i>. 

SKELBKITES "DRACGE"! 

5 KAMB. "BUNGALQWM 

5 KAMBARIŲ '*BUNGALOW" 
Naujai dažytas. Automatiškas alieji
nis apšildymas. Gražus iš vidaus, 
puikus kiemas. Arti bažnyčia ir mo
kykla. Gera transportacija. Nepap
rastas pirkinys. Pamatę įvertinsite. 

Tel.. ENglevvood 4-1348 

-MATYKITE MUS ŠIANDIEN 
MOTEL bargenas ar t i Wisconsin 
Delis, S "cabins" su gyvenaraom pa
talpom. 500 pSdų ežero pakrante . 

20 "cabin'ų" turistų motelis a n t 
Highway 12, ar t i VViseonsin Delis, 
ka r tu ir 5 kamb. namas. 

Naujas 16 "cabin'ų" motelis. Mo
dernus namas. 4. W. Mani-. Wis-
consin Delis, Agent for John R. 
Leatherman, Realtor, Baraboo, Wis. 

2 BVTP" NAMAS 
PO'5 IR 6 KAMB. 

Mūrinis ir medinis su "siding". 2 
auto. garažus. Automatinis aliejinis 
ašpildymas. 4$xl 25. sklypas. Arti Ci
cero ir l rving Park . Pardavimo prie
žastis: sutvarkyti palikimą. 

Telefonas 
Ml ' lberry 5-0088 

— I 
Savininkas parduoda t ikra narna di
delei šeimai. Kampinis namas; 9 
kamb. ; "face briek" - "bungalovv". 
Plienine konstrukcija. Aliejinis ap
šildymas karštu vandeniu. Gražus 
vidus: 2 židiniai: 2 vonio.s. Gražiai 
apsodinta. Arti bažnyčia Ir mokyk
la. Geras susisiekimas. Teisinga kai
na. TAlcott 8-4208 

H E L P V V A V i E D — \ Y R A I 

TOP WAGES TOP MEN 
TOOL MAKERS 
GAUGE MAKERS 

(overtime) 
lst and 2nd Sliifts 

apply at once — Steady Jobs 

SMITU PAIMR MACH1NE CORP. 
3235 West Chicago Ave. 

PAINTERS - UNION 
ALL TYPES OF WORK 

IDEAL VVORKING CONDITIONS 
HOSPITAL INSURANCE 

NATIONAL DEGORATING SERVICE 
4035 S. Michigan BOulevard 8-9700 

MAŠINISTAS APŽIŪRĖTOJAS 
Ar jieškote idealaus darbo? 

Tokio, kur iame yra ugdomi geri darbininkų-**darbdavių' santykiai? 
Mes tur ime tokį darbu vyrui, kuris nuoširdžiai rūpinasi savo ateitimi. 
Žmogus, kurį mes tur ime mintyje, tur i mokėti instaliuoti, prižiūrėti 

ir pataisyti įvairius augštos produkcijos įrengimus. 

Kreipkitės 

LITTELFUSE, Inc. 
4757 N. RAVENSWOOD . 

P 

TOOL AND DIE MAKERS 
Ar jieškote idealių darbo sąlygų? 

Mes siūlome gera toolroom layout, augsta atlyginimą ir be to didžiuo
jamės, kad išlaikome tvirtus darbininkų—darbdavių santykius. 

Mes turime vietų geriausiams die makers, kurie gali dirbti prie kom
binaciniu blanking. piercing. dravving and forming dies augštos pro

dukcijos įrengimams, naudojamiems mažų elektrinig-mechaniškų 
įrankių gamybai. 

Kreipkitės 

LITTELFUSE, Inc. 
" 4757 N. RAVENSWOOD 

REIKIA SIENŲ popierotojaus — 
švarus ir tvarkingas. Dažytojų, ta ip 
pat švarūs h- tvarkingi dirbti rezi
dencijose prie North Shore; unijos 
šapą. Nuolatinis visiems metams dar
bas. Aukštas atlyginimas .patyru
siems vyrams. Lake Bluff 1148, call 
collect. 

TOOLrDIE MAKER 
APPRENTICE, MUŠT HAVE SOME 

JOB SHOP E X P E R I E N C E 
Overtime, paid vącation. Beneflts 

apply 
GEN.O-RAL PROCESSING 

CORPORATION 
000 W. LAKE STREET 

2NDCOOK 
FULL TIME 

EXCELLENT SALARY 
Good working conditions 

ROOM AND BOARD 

Call RIverside 7-3700 
ASK FOR C H E F 

PLUMBER NEEDS! 
EXPBRIKNCKI> 

SHOP MAN. 
5—9 HOUR DAYS 
SOME TRUCKING 

SOBER & STRONG 

Phone COlumbus 1-0416 
CARPENTERS 

ITNION 
SHELL HOMES, 

REMODELING' 
OVER SCALE FOR 

SKILLED MECHANICS 

Phone Klldare 5-0683 

HELP W A N T E D " — " MOTERYS 

MAID 
(NAMŲ PADKJEJA) 

Keikia moters 40-50 kuri miegsta 
vaikus. pad€t prižiūrėti 'J nm/.UB val
kus, jok io valymo nei skalbimo. 
Gyventi kartu. Proga turėti gerus 
namus. Maža alga. S' atnbinkitc va
karais. KVergbulc 4-74115-

GIRLS AND WOMEN 
for * 

LIGHT CLKAN WORK IN 
TOY FACTOUY 

Steady; 5 day. 40 h r. wk. 
Good working conditions 

1826 S. Wa3htenaw 

STENOGRAPHER 
TO PO STBNOORAPHY 

PART-TIME & HANDLK OTHBR 
OFFICE OPTIES 

pleasiint conditions. permanent, !> 
day wk. Many beneflts, good op
portunity. Can use eapable June 
graduate. 

THE VVARNER BROS., CO. 
367 W. Adams St. 

BRAKE MECHANIC 
E X P E R I E N C K P 

LATEST* EQU1PMHNT 
GOOD PAY PLŪS BONUS 

P D. VĄCATION 
FIRESTONE STORES 

»'2H LAKU OAR PARK 

A 1 BODY MEN 
AND 

ASSEMBLERS 
EDCPERIENCED 

STEADY. GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

SAcramento 2-0667 

PAYROLL CLERK 
VVith comptometer experience. 

Steady. Good working conditions. 

5 day week. 

Apply 

John E, Fast & Co. 
3123 N. PULASKI RD. 

STENOGRAPHER 
(EXPERIENCED) 

SOUTH SI 1)6 EDUCATIONAL AND 
RESEARCH ORGANIZATION. 

5 DAY WEEK. 
PLEASANT VVORKING 

CONDITIONS 
INTERESTING WORK. 

Phone MR. F 0 X 
CAlumet 5-9600 

WOMEN 
FOR 

CAFETERIA 
AND 

Counter Helpers 
SHORT HOURS 

10 a. m. to 2:30 p. m. 
Housevvives preferred 

Experience not necessary 
Mušt be neat 

Apply 
SUNBEAM CORP. 
5600 W. ROOSEVELT 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Reikalinga gera, angliškai kalbanti 
mergaitė a r moteris bendram namų 
ruošos darbui maloniose namuose. 
Jokio sunkaus skalbimo. Padėt i vir
ti ir prižiūrėti 2 vaikus 2 ir 4 m. 
amž. Gyventi kar tu ; atskiras kam
barys. Rekomendacijos reikalingos. 
Geras atlyginimas. Šiaurėje. 

AMbassador 2-1022. 

NORI GEROS, PATIKIMOS, ANG
LIŠKAI KALBANČIOS MOTERS 
bendriems ruošos darbams 5% die
nas, visą, dieną sekmadeinyje lais
va. Ne jokio virimo ar pirkimo, 
skalbia tik savo asmeniškus balti
nius. 3 mokyklinio amžiaus mergai-
t§8. Privatus kamb. 'ir prausykla. 
Gera alga. šiaurėje. 

BRiargate 4-30D8 
* 

Namų ruošos darbams 
Patyrusi, patikima moteris namų 
ruošos darbams ir virimui. Nuo 8:30 
p.p. iki vakaro. Nuo pirmad. iki 
penktad. Tik 2 suaugę asmenys. Rei
kia rekomendacijų- Skambinkite* po 
po 3:00 vai. p. p. 

EAstgate 7-3775 
i 

Tuojau reikalinga moteris—Patyrusi 
"ŠILK FINISHER" 
AUGŠTAS ATLYGINIMAS 

NUOLATINIS DARBAS 
40 VAL. SAV. 

APMOKAMOS ATOSTOGOS 

HOME TOWN CLEANERS 
GLRNEE, ILL. 

REIKALINGA PATYRUSI MOTERIS 
skudurams rūšiuoti "jung yard'e". Išim
tinai geras atlyginimas; nuolatinis darbas. 
Geros darbo sąlygos. 

PUBLIC IRON and METAL CO. 
8000 West 47th St. — Lyons 

Brookficld 8910 

m . l k V I J M i A V1RE.IA 
Senyvo amžiaus moterių poilsio na
muose. Turi būti .švari ; ypač prie 
valgių. Nuolatinė vieta vyresnio am
žiaus moteriai. Gyventi vietoje: at
skiras kambarys. Proga turėti ge
rus namus. Alga ?30. Gera t rans
portacija. Skambinkite prieš 10 v. 
ryto. 

HOllyeourt 5-9038 

DICTAPHONE 
OPERATORS 

for 
SALES DEPARTMENT 

Experienced ar will consider 
«capable beginnner. 
Steady; 5 day week. 

Good working conditions. 
Apply 

JOHN E. FAST & CO. 
3123 N. Pulaski Rd. 

GIRL 
GENERAL OFFICE W1TH TYPING 

5 DAY W E E K 
HOURS 8:30 to 5. 

7014 S. STATE 
Vili. 6-7100 

ask for Mr. Pold 

YOUNG VVOMAN 
FOR GENERAL OFFICE \VOKK. 

H1GH SCHOOL GRADUATE 
SOME STENOGUAPHY SMALL 

OFFICE—PERMANENT POSITION 
Phone M. Oslmrne 

PRospect 6-5035 
o r call a t 

ACME ALUMINUM 
FOUNDRY CO. 

6831 S. Bell Ave. 

Poilsio namuose pageidaujama D.P. 
moteris, bet Kurio amžiaus bend
riems namų ruošos darbams. Vie
na dienu sav. laisva. Kreiptis: — 
"Draugas ' , Bos 35, 2334 S. Oaklcy 
Ave , Chicago 8,- III. 

SECRETARY 
MUŠT SPEAK AND YVRITE 

GERMAN 
VVonderful opportunity. Pleasant 
surroundings. English correspon-

dence. — Apply: 
GERMAN TOURIST INF. 

OFFICE 
127 N. DEARBORN 

ANdover 3-2958 

Bendras namų ruošos darbas, jo
kio skalbimo. 4V> dienos. Būti 2 
naktis arba vietoje gyventi nuola
tos. Atskilas kamb. Rekomendaci

jos. ItOgers Park 1-4244. 

FOINTAIN H E L P OVER 23 YRS. 
EXPER1ENCED 

Good salary. Steady vvork, 40 hr vvk. 
I 'leasant working conditions. 

EVENING VVORK. 
Ti;ui>p«»rtntion liome piovided 

Apply 
TAB-ELL 

4852 Archer VI. 7-5045 

Reikalinga gera. pat ikima moteris, 
30-45 m., bendram namų ruošos 
darbui ir padėti virti, naujuose na
muose. Padėti prižiūrėti 6 m. vaiką. 
Gyventi kar tu ; atskiras kambarys. 
Proga turėti gerus namus. Atlygi
nimas. Rekomendacijos reikalingos. 
Gera transportacija. 

2850 ESTES AVE. 
AMbose>ador 2-7590 

PROGOS — OPPOBTUN1TIES 

OVVNER JLEAVING CITY 
Will Sacrifice for ąuick sale 

N.W. side (transit corner) 

DELICATESSEN,. 
complete stock all new fixtures— 
with living ąuarters (3 rooms) do-
ing wonderful business. 

PAlisade 5-0553 
•' ' • " imlu • • ^ ' " • • • • «• "» - • • 

DELICATESSEN — Ice Cream, School 
Supplics Etc. Good going business, near 
schools and churches. Living ąuarters. 
Rent $40. Good lease. Excellent oppty. 
for couple. Mušt see to appreciate. Sac
rifice $2,750 for ąuick sale. 

3447 WEST DRUMMOND 
CApital 7-%42 

. . I - - — • • ! . . ! » • • • • I I . . „ I 

LIQUOR STORE. Fountain - Lunch 
i Drug Sundries. Busy corner location. 
Doing excellent business. Reasonable 

[ rent. Good lease. Ideal for partners. 
Priced right for ųuick sale, due to other 
intejrests. 

4092 BROADWAY 
GRaceland 2-0370 

RŪBŲ VALYKLA I R SIUVYKLA 
įsteigta prieš 15 metų. Pilnai jreng-
ta, įskaitant New Hoffman Press. 
Gražus 3% kamb. butas užpakaly. 
Apšildoma. Pr ie inama nuoma, gera 
sutartis. Gera proga siuvėjui ir kai
lių siuvėjui. Įkainuota nebrangiai, 
noriu skubiai parduoti dėl ligos. 

5128 W. l rving Pa rk , 
A V eime 3-7087. 

Rūbų valykla ir siuvykla 
Gerai einąs biznis; pilnai įrengtas; 
gyvenimo patalpos; prieinama nuo
ma ,gera sutartis. Nepaprasta pro
ga siuvėjui. Pamatę jvertinslte. Ide
ali vieta porai. Vienas negaliu ap-
scit, noriu skubiai *»arduoti.. 

SPRING 7-2650. 

UŽKANDINĖ 
(Lunch Room). Pilnai jrengta. Jud
rioj vietoj. Prieinama nuoma. Gera 
sutartis. Puiki proga porai. Negali 
vienas apscitl ir tur i skubiai per-
loisti už $1,500 

5645 W. North Avenue 
ItLErrimnc 7-9771 

TAVERN 
At soutbwest side strcet car t rans-
fer corner. Good going business. All 
modern fixtuies. Reasonably priced 
for immediate sale or will accept 
good offer. Call. 

YArds 7-3796 
4700 S. \VESTERN AVK 

SCOTTY'S TAVERN 
1528 N. PAULINA ST. 

PARSIDUODA. Tiesioginio t raukimo 
kranai , televizija. Nuoma $75. Bil-
jardų stalas, alaus bačkų šaldytuvas. 
'i šaldytuvai alaus buteliams. 

HUmboldt 6-9313 

DĖMESIO VAISTININKAI! 
Vaistinė — išnuomojama a rba par
duosiu su fikčeriais — be prekių — 
naujai dekoruota — prie kampo— 
įsteigta prieš 2 5 metus. Pr ie inama 
nuoma. 

1000 N. CALIFORMA AVF. 
EVerglade 4-9854 

TAVERN—KITCHEN 
Gerai cinas biznis, puiki apylinkes 
klijentūra. Visi modernūs įrengimai; 
prieinama nuoma, gera sutartis. Pui
ki proga porai. Vienas negaliu ap-
soit, noriu skubiai parduoti . 

2451 N . Cicero Ave. 
ALbany 2-9147 

VYRAI IR MOTERYS 

Reikalinga Patyrusi 
Pora 

mažai šeimai Winnetkoj'e. Žmona privalo 
būti gera virėja: vyrui teks kiek važinėti 
ir pagelbėti prie namų. Yra daugiau pa
dėjėjų. Geras atlyginimas. Gražūs gyve
namieji kambariai. Smulkias informacijas 
ir rekomendacijas prašau siųsti. 

PETER MERO 
418 Greenleaf St. 
Evanston, Illinois 

VYRAI AR MOTERYS 
Patyi'e vilnos presuotojai (vvool pres 
ser) . Augštas atlyginimas patyrusiam 
asmeniui. 40 vai. sav. Apmokamos 

atostogos. Nuolatinis darbas. 
Seniai veikianti firma. 

HOME TOWN CLEANERS 
t G I R N E E , lLLu 

HELP WANTED — MOTERYS 

STENOGRAPHER 
General Office. High School graduates. 
Light dietation. Modern medium sized 
Ins. Brokerage office, good starting 
salary, employee benefits. Excellent op
portunity. 

LUBIN & SUSLICK 
1425 South Racine 

Call CAnal 6-3217 for appt. 

"DRAUGAS" AGENCY 
23 E. Jackson Blvd. 

Tel.: — VVEbster 9-3196 

PROGOS •!•" OPTORTU^TIEŠ" 

MANUFACTURING TOOL, D I E 
AND STAMPING SHOP. i 

Puikus biznis, gerai Įsteigta, 6 dar
bininkai netoli Roosevelt ir Ogden. 
{kainuota grei tam pardavimui su a r 
be namo. Skambinkite savininkui 
susitarimui apžiūrėti. 

įMO.NROi: 6-6873 
a r NEwcastle 1-5522 

LIQUOR STORE 
and service bar oxcellent West side 
location. Good going business. All 
modern £ixtures. Reasonable rent . 
Good lease. Mušt see to appreciate. 
Sacrifice $2,500 plūs stock for ųuick 
sale. 

MAnsficld 6-8538 

MEAT jMAHKKT AND 
GROCERY 

Frozen foods. Ideal N.W. location 
^7,000 dn. plūs inventory. Will lease 
or sell building. Real opportunity 
for good buteher. Gross $2,000 week-
iy. 

H 'ALTER D E R E R 
BErksh i re 7-4526 

SALDAINIŲ ir Mokyklos reikmenų 
krautuvė. "Steam table". Gerai ei-! 
nąs biznis skersai gatvės nuo mo
kyklos. Puiki proga porai. Nuoma 
$55, jskaltant 4 kamb. butą užpa
kaly. Naujai dekoruotas; 3 m. su
tartis. Pamatę jversinsite. Būtinai 
tur ime parduot i ; nebrangiai . 4438 S. 
Whlpplc St. VIrginia 7-6083. 
a rba LAffayettc 3-3657 

Auto taisymo dirbtuve 
Garažas gerai įsteigtas. Elektr inis 
liftas pilnai įrengtas "body" ir "fen-
der" darbams. Judrioj pietryčių da
ly. Pr ie inama nuoma. Gera sutart is . 
Dėl ligos priverstas skubiai par
duot j . 

MUseum 1-5850 

Batų taisymo dirbtuve 
Kepurių valymas. Batų valymui 
"stand". Pilnai įrengta. Toj pačioj 
vietoj veikia jau 28 metus. Gyvena
mieji * kambariai . Labai gera proga 
porai. Dėl ligos priverstas skubiai 
parduoti. 

Rlshop 7-5497 a rba 
HVde P a r k 3-2158 

Grosernė ir delikatesų krautuvė Ge
rai einųs biznis, įsigyvenęs. Gražus 
3 kamb. butas užoakaly. "Self-serv-
įce". Modernūs fikčerlai, daug pre
kių, prieinama nuoma, gera sutar
tis. Puiki proga mėsininkui. Nori 
skubiai pardiioti, vienas negali ap-
seit. Kaina $4.000. Pamatę įvertin
site. 8316 Muskcgon. ESsex 5-7337. 

Delikatesų Ir maisto produktų krau
tuvė. Judrioje Bclmont ir Central 
apylinkėj, [steigta prieš 25 metus. 
Modernūs fikčeriai, švarios prekės. 
Naujai dekoruota. Pr ieinama nuo
ma, gera sutartis. Puiki proga po
rai. Pamatę įvertinsite. Nori skubiai 
parduoti. Kaina $.r).!*nn. Kl ldare 5-
5951, 3207 N. Central Ave. * 

Di:LlCATi:SKK\ and GROCERY 
FROZEN FOODS. 

Good going business. All modern fix-
tures. Well stoeked. Rent $62.50. 
Heatcd. Good lease. Mušt see to 
appreciate. Sacrifice for immediate 
sale. 

944 S. OAK PARK AVE. 
E l e l i d 6-4741 

RflBU VALYKLA 
Prie autobuso sustojimo vietos, 

įplaukos $1,000 mėn., gali būti pa
didintos. Puiki proga siuvėjui. Pil
nai įrengta, visi įrengimai nauji, 
modernūs. Nuoma $75 su apšildy
mu, H metų sutartis. Del ligos ver
čiamas skubiai parduoti už $2,500. 

2859 N. DAMEN, 
GRaceland 7-0374 

• 

RE8TAURANT 

Complctely eaulpped, seats 30. 
Busy l*ptown District, low overhead 
No Sundays, (clean) Ideal for 
couple. Mušt see to appreciate. Real | 
buy for immediate sale, due to 
Other interests. Call owner for ap-
pointment. L 'Ptoun 8-4267 or LOog-
beach 1-3860. 

KRAUTUVE su Būvamąją medžiaga, 
gerai aprūpinta siūlais, nėrimams, 
išsiuvinėjimams. medvilnė ir tt. 3 
gražūs ii- patogūs gyvenamieji kam
bariai. Gera proga jaunavedžiams. 
Labai pigiai parduos dėl mirties. Šv. 
HAROLD parapijoj. 

AMbassador 2-6181 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Maisto, delikatesų ir užšaldytų produktų 
krautuvė. Veikia 27 metai. Gerai einąs 
biznis. Gražus 5 kamb. butas užpakaly. 
Nuoma $80. Gera sutartis. Modernūs 
įrengimai. Daug prekių. Apžiūrėję įver
tinsite. Išsikelia iš miesto ir skubiai par
duoda už $3,500. 
3828 Lincoln Ave. GRaceland 7-0607 

GROŽIO SALIONAS 
įplaukos $12,000 metams; gali bū
ti padidintos. Gerai įsigyvenusi kli
jentūra . Visi modernūs įrengimai; 
jokios kompeticijos. Pr ieinama nuo
ma; gera sutartis. Pamatę įvertinsi
te. Kaina $2,000 a rba geras pa
siūlymas; nori skubiai parduoti. 

618 S. PULASKI RD. 
SAcramento 2-9284 

SUPER MKT. ROSELAND AREA 
Groceries and meats; parking facil-
ities for 50 cars; one of the finest 
new buildings outside the loop. Ovcr 
1,000 new homes in alrcady well 
built up area, Gross $10,000 mo. 
Will sacrifice, due to siekness, 
$15,000 in new fitxtures and $7,000 
in stock for $16,000. Terms. 
Goo. Ar.jiiilla Co. \VAt. 8-8500 

Ladies' Apparel Shop 
New mondern interior. Heavy bu
siness locality; well establisbcd. Ex-
cellent opportunity for couple. Rea
sonable rent; long lease. Mušt sell; 
priced r ight for quick sale. 

1057 W. 79TH ST. 

VTncennes 6-6619 

DRIVE INN GRILLS 
Short orders (3) . All Modern Low 
overhead. Opportunity. of a lifetime 
for r ight party. Will sacrifice a t 
actual inventory due to illness. Call 
owrier 7 A.M. to 7 P.M. for appt. 

SHeldrake 3-9352 

A RARE BUY 
DRIVE-INN RESTAŲRANT 
Ice Cream Etc. Excellcnt N. W. Loca
tion. $100,000 ycarly business. Com
plctely equipped. Reasonable rent. 5 year 
lease. Sacrifice $15,000 for immediate 
sale. 

TUxcdo 9-3312 

Mėsos ir maisto produktų krautuve, gerai 
įsteigta, žema nuoma, didelis pelnas ir 
didele apyvarta; labai geroj vietoj. Dėl 
sunkios ligos perleidžia už $8,500 arba 
geriausią pasiūlymą. 

Skambinkite 
Bluc Island 4252 arba 

Blue Island 6057 

MAISTO PARDIOTI VK 
IR NAMAS 

5 kamb. butas, garažas. Ktokeris, 
karštu vandeniu apšild. Gerai einas 
biznis. įsigyvenęs. Pamatę įvertinsi
te. Drl ligos norime skubiai parduo
ti. Kaina $17.000. 

9629 O O M M E R C I A I J AVE. 
ESscx 5-7758 

TAVERNA-LOUNGE. Pilnai įrengta, 
moderni: $500 apyvartos j)cr savaitę. Ge
ra sutartis. Savininkas skubiai perleidžia 
už $3,500. 

1034 N. MILVVAUKEE AVE. 
HUmboldt 6-9687 

SANDVVICH SHOP 
Labai gerai einąs biznis, geroj West 
Side apylinkėje. Pilnai įrentga, mo
derni; daug prekių. Pr ie inama nuo
ma, gera sutartis. Puiki proga po
rai. Dėl ligos noriu skubiai parduo
ti. Susitarimui del apžiūrėjimo skam
binkite savininkui. EVerglade 4-4917 

PRANEŠIMAS 

"Draugo" Administracijoje 
galima gauti įvairių spalvų 

R O Ž A N Č I Ų 
Jų kainos: paprasti $1.00; su 
nerūdyjančio metalo grandinė
le ir sidabriniu kryželiu $2.50; 
Su sidabrine grandinėle ir si
dabriniu kryželiu $4.00. 

.T*aakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago 8, UI. 

Draugai tai viena siela gy
venanti dviejuose kūnuose. 

PLYMOUTHS 
1950 S|tccial Delu.ve 4-dr. Bcau-
tiful da r k blue. Likę new con-
dition. 
1948 Special 1 Kluse 4-dr. IUulio 
antį Heater. 

1919 S|>ecial Delu>e 4-door. Com
plctely equipt>ed. An out^tanding 
car in every resi»eet. 
1947 Si»ecial Dcluzc 4-dr. I ladio 
and Hcatcr. 

ALL OF THESE ARE OUTSTANDING VALL'ES 
COME Ui AXD S E E F O B VOLKSELF 

BRUCE W. STRONG, Inc. 
CHRYSLER, PLYMOUTH DEALER 

2926 N. CICERO AVENUE MUlberry 5-3500 

Biznieriams apsimoka skelbtis "Drauge M 
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Pirmadienis, birželis 25, 1951 

IIETUVUJ KRAUJO AUKA 
Mūsų tautos dešimtmečio trage- Ponui Noreikai, kuris paauka-

dijai atžymėti buvę bolševikų ka- vęs kraują pasiliko patalpose kaip 
Įėjimuose politin ai kaliniai viešu foto reporteris ir dirbo vtaą laiką, 
atsišaukimu kreipiamės j visuome- Dariaus — Girėno lietuvių pos-
nę kviesdami šią sukaktį atžymėti to vadovybei už leidimą nemoka-
aukojant kraują sužeistiems ka- mai naudotis didžiosios salės ir ki-
riams kovojantiems prieš bolševiz- tomis patlpomis ištisas 2 paras. 

J1EŠKOMAS FBI 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
sasss 

mą. Tuo norėjome pabrėžti, kad 
mes, lietuviai, aktyviai įsijungia-
em j kovotojų eiles duodami savo 
kraują prilygstame kariams, ko
vojantiems fronte. Su pasigerėji-

Visiems tauriesiems Broliams ir 
Sesėms lietuviams, kurie aukavo 
kraują prieš bolševizmą kavojan-
Uems Kariams, tuo prisidėdami 
prie lietuvių gero vardo pakėlimo 

xnu turime konstatuoti, kad Seses ' ir parodydami savo tikrąjį patrio-
ir Broliai, lietuviai, taurieji patrio 
tai, mūsų atsišaukimą išgirdo ir 
suprato. Ir birželio 15 dieną Da
riaus — Girėno t posto užleistose 
patalpose šią garbingą pareigą at
liko. Mes buvome tik pradininkai 
ir sumanytojai. Be pagalbos spau 

Katalikų laikraštis rusų 
kalba 

Paryžiuje pradėtas leisti dvi-
menesinis katalikų laikraštis ru 

i sų kalba. Pirmas jo numeris iš
ėjo šią vasarą. 

dos, radijo ir prityrusių ir ankš 
čiau šį darbą dirbusių žmonių ne- Augustinaitis, Zigmas Bakaitis 
būtume šio darbo pajėgę atlikti, j K a z y a Balčiūnas, Agota Balsiene 
Tad ir priklauso didžioji padėka ' O t { * *-) , Eleonora Belžiene, Juo-
Juzei Daužvardienei, kuri mūsų Į za& Bernotas, Wsewolod ir Marija 
prašoma sutiko bųt tarpininke tarp ! Boyevai, Dan. Brazauskas (5-tą 
tarp Ameriko* Raudonojo Kry- ( k.),Kun. P. Cinikas (3-čią k.), Jur 
žiaus ir aukotojų, priimti registrą- \ S*3 Butikas, Antanas Butkevičius, 
ciją, informuoti spaudą, bei radijo. E i e n a Butkus, Jadvyga Čepuliene 

Sophiai Barčus, kuri su didžiau- (*•** k->. J a n e Daunonene, Marta 
siu nuoširdumu garsino ir kitiems Drochnerienė ir sesuo, Jūrate Du-
leido per savo vadovaujamą pro- tanskaite, Antanina Encenenė (6-
gramą garsinti kraujo vajų. Taip tą k.), Vaclovas Feiferis. 
pat S. Barčus 15 birželio Dariaus ° n a Gudienė (6-tą k,), Jonas 
— Girėno patalpose padėjo atvy- Gaidelis, Vytautas Galvydis, Alek 
kusiems kraują aukoti. Sandras Gaška, Ona Giedraitis, 

Ponui Saltimierui, kuris pats Pranas Gudas, Eugenia Gudziū-
garsino ir kitiems užleido savo ra- j n a s> Vladas Ilginis, Natalija Jaki-
dijo programos laiką, o taip pat mienė, Juzė Janulevičienė, Jonas 
asmeniškai radio studijoj pasiža
dėjo ir aukavo pantį kraujo. 

Poniai Lilijai Vanagaitienei už 
nuoširdų prisidėjimą ir paskyrimą 
daug laiko "Margučio" programo
je garsinant kraujo vajų. Dienraš
čio "Draugas" redaktoriui p. Ši
mučiui ir Tėvams Marijonams už 
leidimą naudotis laikraščio skilti
mis garsinant kraujo vajų. 

"Naujienų" dienraščio redakto
riui daktarui Grigaičiui, kuris ne 

tizmą ir norą prisidėti prie bolše
vizmo sunaikinimo. 

Užsiregistravusieji kraujo 
aukotojai 

Antanina Abaravičiene, Magda
lena Adomaitienė (4-tą kartą) , • Henry Randolph Mitchell yra 
Dr. Jonas Adomavičius, Albertas! jieškomas FBI, kaipo vienas iš de-

1 šimties "most vvanted". Mitchell 
yra pagrobęs $10,353 iš Floridos 
banko. Jis yra 55 metų, 5 pėdų 
ir 5 colių augščio, sveria 155 sva-1 
rus. (INS) 

Stasys Šantaras, Vladas Sieliukas, 
Henrikas M. šilinis, Viktoras Ši
maitis, Valerijonas ir Ona Šimkai, 
Antanina Suopys. 

Bušu kompanija kelia 
mokestį 

Chicago Motor Coach Co. 
kreipėsi į Ulinois Prekybos 
Komisiją, prašydama leidi
mo reikalauti 15 c. mokes
čio nuo tų keleivių., kurie 
nori gauti "transferą" į 
tramvajų, ir 17 c. nuo tų, 
kurie nori gauti "trsmsferą" 
į viršutinį geležinkelį. 

Dabartinis mokestis 
važiavimą busu yra 13 c 

Geras katalikiškas laikraštis 
yra nuolatine misija. 

—Leonas XIII 

uz 

Mineralų, augalų ir gyvulių 
pasaulyje aš užtinku vieno, am 
žino, visagalinčio, išmintingo ir 
mylinčio Dievo pėdsakus. Nu
stebęs ir susimąstęs aš puolu 

Juozaitis — Jatis (5-tą k.), Bro
nius Juodelis, Jonas Juozaitis, Ma 
rija Juozėnas, Alfonsas Kairelis, 
Stasys ir Maria Kalvaičiai, Ona 
Karanauskaitė, Vincas Karnočius, 
Jonas Kaunas, Pranas Kavaliaus
kas, Agatha Kilkus (2-rą k.), Juo 
zaa Rojalis, Juze Kontrimienė (11Į k-> Domicėle Žukas, 
-tą k.), Veronika Krasewski, FeU-Į B u v e s Bolševikų Kalėjimuose Po 
cija Kupcikevičiene. litiniai Kaliniai virš išvardintiems 

Barbora Tamošiūniene, Juozas 
Tarasevičius, Stasys Tiškevičius,' a n t ^e]įų įr garbinu ji . 
Maria Tumiene, Dr. Vytautas 
Tupčiauskas, Emilija Urbonas, 
Kazimiera Vainauskis, Aldona Va 
leišaitė, Elena Vaičeliūnienė, Alė 
ir Simas Velbasiai, Ignas Vielec-
kis, Eugenius Vilkas, Aleksas ir 
Ona Vinogradovai, Vladas Vira-
tas, Mary Widugeres, Ona Zails-
kienė, Rapolas Zakaras, Ona Ža-
landauskienė (4-tą k.), Bronius 
Zaniauskas, Nellie Žerolis (3-čią 

Linnė 

Jadvyga Lapatinskiene, Geno
vaite Laučienė, Antanas Lember-

tik daug vietos skyrė "Naujienų" 1 gas, Alfonsas, Kazys ir Marija 
dienraštyje, bet ir pats asmeniškai Lietuvninkai, Uršulė Lipčienė, Pet 
parašė vedamąjį. I r as Mačys, Vitas Manelis, Sarah 

Daktarui Biežiui ir daktarui Da į Markus (5-tą k.), Marija Mataitie 
nilevičiui už pasakytas kalbas per n ė . Vincas Matekūnas, Antanas 
radijo, informuojant kraujo auko- t MatijošAitis, Ona Meistininkienė, 
tojus. Daktaras Biežis kalbėjo 
per "Margučio" radijo stotį, o 15 
birželio, kiek jam laikas leido, da
lyvavo Daritus — Girėno poste 
padėdamas aukotojams atlikti pa
reigą. Dr. Danilevičius savo kal
ba rekordavo. kuri buvo les ta per 
"Margučio" radijo stotį, o asme
niškai atvykęs kalbėjo per Sophie 
Barčus vedamą radijo programą. 

Ponioms Onai Biežienei, Norai 
Gugienei, ir Bronei.Jonikienei, ku
rios padėjo pravesti kraujo vajų 
birželio 15 dieną Dariaus — Girė
no patalpose. 

Viktoras Mickūnas, Vladas Mieže
lis, Vytautas Mikolajūnas (2-rą 
k.), jo motina Ona Mikalojūnienė, 
Vytautas Mušinskas, Justinas 
Naujokas, Bronius Navickas, Vac
lovas Noreika, Ona Norvilienė, 
Vacys Numgaudas, Stasys, Leo
kadija, Algirdas ir Danute Pač-
kauskai, Leonidą Paškevičienė, 
Vacys Numgaudas, Stasys, Leoka
dija, Algirdas ir Danutė Pačkaus-
kai, Leonidą Paškevičienė, Anta
nas ir Genovaitė Peškiai, Liudas 
Ramanauskas, Filmena Rekašiūtė 
(2-rą k.), Juozas Rimkevičius, Bi
rutė Sabaliauskienė, Albinas Sa-

Kun. 

Pranui Gudui, žinomam senosios 
kartos veikėjui, žurnalistui, kuris , į « ~ J J « £ * * * * £ ? 
paaukavęs savo kraujo pantį, pa- (o-tą KJ, Jonas bamaitis, 
liko visą dieną su aukotojais, m 
juos padrąsindamas, jiems pade- į 
damas ir būdamas tarpinininku Į 
t a rp aukotojų, JAV Raudonojo , 
Kryžiaus personalo ir amerikiečių 
laikraščių prisiųstų reporterių. 

OPERA PYKINA STALINĄ 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

jas j anglų kalbą. Jis atvi
rai sake, kad Miliukovo — 
Kerenskio revoliucija n e i 
rusų liaudžiai, nei jaunai 
revoliucinei i nteligentijai 
nepatiko del to, kad buvo 
nenuosekli, nelogiška, nes 
neturėjo aiškios socialines 
programos. J is buvo nuo
širdus komunistas, bet pa
galiau apsivylė marksizmu, 
kaipo pasenusiu idealu, ne
davusiu revoliucijai to, ko 
laudis iš jos lauke. Sėdė
damas DP stovykloje gen. 
Maroz skaitė Dostojevskį 
ir Berdiajevą ir sake, kad 
jis toli gražu nebepirmas iš 
rusų komunistų, Lenino re
voliucijos pionierių, yra at
šalęs komunizmui, bet So
vietų Sąjungoje kelio atgal 
nėra, todėl ten einama „pir 
myn" be atodairos į tai, 
kad ir protas, ir sąžine sa 
Ko, kad kelias „pirmyn 
yra pražūtingas. 

I r „opera pykina Stali
ną" tik dėl to, kad jis žino, 
jog sovietiniai k ū r ė j a i ne
beranda įkvėpimo pasenu
sioje ir iki dugno išgyvento 
je, visiems įgrisusioje mar-
ksiszmo leninizmo ideologi
joje. Kas žino, gal ir Sta
linas abejoja savo doktri
nos teisingumu, bet juk jo 
režimo mašina taip užsuk
ta, kad ir jam nėra kelio 
atgal. 

A. A. 
PETRONĖLĖ RIMKUS 

ŠAKULSKAITE) 
Gyv. 9154 Esscx Ave. 

-Mii-5 birž. 22 d., 1961, 9:30 
vai. ryto, sulaukusi senatvės. 

Gimė Lietuvoje. Vainuto pa-
rap.. Girininkų kaime. 

Amerikoje išgyveno 41 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdi

me sūnus Antanas, sesuo Ona 
Rudminienė, brolis Jonas ša-
kulskis, brolio vaikai ir kiti gi
mines. 

Kūnas pašarvotas Brovvn's 
koplyčioje, 9500 Commereial 
Avenue. 

Laidotuves įvyks antradieni, 
birželio 26. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j švento 
Jurgio pai. baž. S. Chicago. ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už, velionės siela- Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

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

Nuliūdę: Sūnus, Sesuo, Bro
li*, ir kiti Gimines. 

.^aidotuvių direkt. Brown. 
Tel. So. Chicago 8-0155. 

tauriesiems lietuviams taria užtar 
nautą dėkui. 

Futbolininkas į seminariją 
Sėkmingas futbolo treneris 

(coach) Fr. Baldwin, devyne
rius metus išdirbęs tose parei
gose, pranešė apie savo nusi
statymą stoti į krikščioniškųjų 
brolių vienuolyną. 

REIKALINGAS BUTAS 

Savininkai! Skubu! Atsakingai šei
mai, Veteranui su žmona ir 3 vai
kais, skubiai reikia 3-5 kamb. ne-
apstatyto, apšildomo buto šiaurinėj 
ar šiaurvakarių daly. Namas remon
tuojamas. Geriausios rekomendaci
jos, mokės iki $60; patys dekoruos. 

Skambinkite SUnnyside 4-5875. 

Savininkai — štai jūsų nuomininkai. 
Atsakingai mažai šeimai reikia 4-
5 kamb. neapstatyto, apšild. buto. 
Pageidauja vakarų priemiestyje ar
ba kitoj geroj apylinkėj. Puikios re
komendacijos. Skambinkite. OOrnc-
lia 7-1989. 

Tuojau reikia buto jaunai porai (biz
nierius su mažu vaiku). Pageidauja 
5-6 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly; nuoma $75 iki $80. Naujas 
savininkas perima butą. sau. Geros 
rekomendacijos. Ska m bi n k ite 

ABordeen 4-7880 

Rusų vergijoje 
Europos spauda praneša, kad 

šiuo metu sovietų vergijoje yra 
65 milionai katalikų. 

Turėdami išnuomoti butą ar 
kambarį, pasiskelbę pasieksite ge
riausių rezultato, nes "Draugas" 
yra plačiai skaitomas. 

A. A. 
MYKOLAS LEPARSKIS 
Gyveno 3358 I.ituanlca Ave. 

Tel. YArds 7-06S6. 
Mirt birželio 22 d. 1951. 

10:37 vai., vakare. Gimė" Lietu
voje. Kilo iš Šiaulių apskričio. 
Kriukų parapijos, Ititužių kai
mo. Amerikoj išgyveno 3S me
tus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
žmona Ona (Beleckait$>, sūnų 
L.eo ir marčią Jennie, sūnų 
Stanley ir marčia Eleonor, 
anūkus Valeriu ir Leo Jr.. se
sers dukteris Anna Kuehins-
kas Ir Sophie Mat tas. sesers 
sūnų Joną Jonaitį ir kitus gi
mines. 

Kūnas pašarvotas M. Phil
lips koplyčioje 33<»7 Lituanica 
Ave. Laidotuves jvyk.s trečia
dienį, birželio 27 d. Iš koply
čios 8 vai. ryto bus atlydytas 
į Šv. Jurgio parapijos bažny
čią, kurioje įvyks gedulinRos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę: žmona. Sūnūs, Mar-
<vi<w**4c. kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Tel. YArdS 7-3401. 

Savininkai, turime išsikelti, savinin
kas perima butų. Biznierių pora, be 
vaikų, ieško 4-6 kamb. neapsatyto 
buto šiaurinėj ar šiaurvakarių daly. 
Pageidauja su apšildymu. PatyB de
koruos. Geros rekomendacijos. Skam
binkite MIchigan 2-4461 po 8 v.r. 

Savininkai, štai jūsų, puikūs nuomi
ninkai! Pora, laukianti pirmagimio, 
jleško 3-4 kamb. neapstatyto, ap
šilti yto buto. Pageidauja vakaruose 
arte vakarų priemiestyje. Nori tuo
jau užimti. Geros rekomendacijos. 
Skambinkite HAymarket 1-8973. 

šeimininkai, tuojau reikia buto. At
sakingai 4 suaugusių šeimai reikia 
6 kamb. neapstatyto buto, su ap-
šildumu ar be apšild. šiaurinėj ar 
šiaurvakarinėj daly arti katalikiš
kos bažnyčios. 15 m. gyv. šioj vie
toje. Naujas su v. užima butą. Patys 
dekoruosime. Telcfonuokite Kiehard 
Cleik. l Kanklių 2-9(100 nuo 3 iki 
I 1 v. v. 

Savininkai—Prašome gelbėti! Atsa
kinga jauna pora su kūdikiu (da
bar gyvena pas gimines) skubiai 
jieško 4 ar 5 kamb. neapstatyto, 
apšildomo, ar ne, huto pietvakarių 
daly. Geros rekomendacijos. Skam
binkite CLiffside 4-0774. 

Jei gyvenate su kitais, tar
naukite jiems, nereikalaudami 
meiles už meilę ir padėkos už 
patarnavimą. —Ermolova 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

Skaudančių Žaizdų 
NUO UŽSISENftJUSIŲ 

IR 1TVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tie, ku?ie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybės palengvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pašalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S POOT, su
stabdo džiovinimų odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduolės nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums 
pagalba nuo nuvar
gusių, perštamų Ir 
nležlnčių kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 75c, 
$1.25 ir $3.50. Pirki-
te vaistinėse ChicagoJ 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at
siųskite money or
deri į — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St., Cicero 50, DL 

PAMINKLAI TIESIAI IŠ DIRBTUVES 
VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ. 

Nuo akmens šlifavimo iki raidžių iška
limo ir paveikslų įdėjimo — BITTIN'S 
ir KAMENSKY'S ekspertų darbas jui 

patenkins. Dirbtuvė veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

M0NUMENT W0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

3938 W. 111TH STREET Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoji paminklų dirbtuve nuo Sv. Kazimiero kapinių vartų 

SKNIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ IŠTAIGOS 

A M B U L A N C E D I E N Ą I R N A K T Į 

4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7-9481 
4330-34 SOUTH CALIFORNIA AVENUE Tel. Blshop 7-9719 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ^ m o p R O G R A M O S 
iš stoties WGES (1390 k) 
Leidžiama kas šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 vaL ryto. JOHN F. EUDEIKIS 

Paskutinis Juozo 
Krumino veikalas 

ZUOZAS *«U*J t *> ! . 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— Savininko — 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West i l i th Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklams 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

VĮBSUM 
ŠIRDIES 

» A * i i A 
• „ • ; - • 

Apysaka, vaizduojanti dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų konflik
tų niuansus, dvasinius apsisprendimus 
ir tragiškų įvykių pasekmes. 141 psl., 
kaina $1.50. 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, 111. 

3 Buaugę (2 dirbantieji) skubiai 
jieško 5 ar «» kamb. neapstatyto bu
to, pletvakrlų daly j pietus už 67th 
St. Pageidauja apšild. He "pets". 
Vienoj firmoj 2'1 m. Geros rekomen
dacijos. Skambinkite po 6 v.v. KX-
gtotNMd 4-8884. 

Štai idealūs nuomininkai. Patikima 
vyr. atnž. pora skubiai jieško 5 kam
barių neapstatyto buto pietvakarių 
daly. Dirba vienoj firmoj 20 m. Jei 
galima, nori tuojau užimti. Geros 
rekomendacijos. \ I lantie 5-3500, 
Km. 430. 

G f J L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE IS GU2AUSKŲ 

8901 S. VVentworth Ave. 
Beverly Hills Florai Co. 

STewart 3-2454 
1H dson 2-2224 

BUSINESS SERVICES 

Dėmesio kontraktui I.H ir 
namų savininkai! 

J0HHS0NS MILLW0RK 
SPINTKDftS PAGAL UŽSAKTMA 

VISOKĮ MEDŽIO DAUBAI 
Levvis ave. Wadsworth rd, 

VVAI. KI;GAX, ILL . 
MA.I. 285-U-l. 

LIODĖSIO VALANDOJ 
šaukitt 

MAŽEIKA « EVANS 
LAlDOTUVtų Df*£KTOtfAf 

6845 So. Western Ave. A4r Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčia arčiau iūsų namų. 

. 

A N T H O N Y B . PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. VVESTERN AVE., CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEIIILL 6-0142 

1410 S0. 50TH AVE., CICERO, ILL. 
Telefonas TOYVNHALL 3-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

DRi;SSMARI\G & ALTERATIONS 
GENERAL REMODELING 

K539 VY. Cermak Road 
MRS. RL'TH THOMPSON 

STauley 7-<647 

»» 

SS %. 
Gautas nedidelis kiekis 

FAUSTO KIRŠOS 

"TO L U M O S" 
Knyga gausiai ir gražiai iliustruota originaliais dail. Viktoro 

PETRAVIČIAUS lino raižiniais. 
Tai tikras poezijos ir grafikos meniškas derinys. Kaina $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS", 2334 S. Oakley Ave. Chicago 8, III. 
Užsakytos knygos pasiunčiamos paštu 

3 suaugusių lietuvių šeima 
ieško 4 kambarių neapsta
tyto buto Brighton Parke 
arba West Sidėje. Skambin-į^t 
kitę: KAZYS JUŠKA, RE- a 

public 7-5262. 
gyventi. Kol namas taps namais). 
Tad nesiduokite kad kas jus įkalbi
nėtų skubiai pirkti namus, kol ne-

* • * — — » — • n II 11 w i i n II i, —, , j guiandatje tokių, kokių jūs norite. 
Atsakinga jauna pora laukdama pirmo j Mes turime laiko jieškinėti su ju 

mis ir turime ilga saraša namų vi
sokio dydžio ir visokių kainų jums 
parodyti. HKLKN D. WELLS, I M -
versity 4-8300, 1712 Central St., 
K.vanston, UI. 

Jf 

'Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 
— 

"Drauge" rasite vėliausių, geriausių žinių. 

kūdikio labai reikalauja 3-4 kamb. ne
apstatyto ar apstatyto buto pietvakariuo
se ar kitoj gražioj rezidencinej apylinkėj. 
Mokės 65-75 už ncapstatytą butą. Ge
riausi liudijimai. Malonėkite skambinti 
MIdvvay 3-0232 tarp 9 ryto ir 1 vai 
p. p. 

Television produeer'is su dirbančia 
žmona jieško 4, 5, 6 kamb. neapsta- 1 $10; white enam. new kit. base 
tyto buto bet kurioje gražioje mies- \ cab.. $30.; new brown enam. steel 

PARDAVIMUI 

BIRNKR KIT. STOVK with OVEN, 

to daly. Be vaikų, be "pets". Ge 
ros rekomendacijos. Skambinkit šio
kiadieniais. VIrginia 7-0822, klaus
kite Mrs. Borgan. 8:30 iki 4:40. 

Savininkai, paskambinkite mums. I 
suagę, visi dirbantieji, jieško 4-5 
kamb. neapstatyto buto. apšild. ar 
ne, pietvakarių daly. Vidutine nuo
ma. 6 metai dabartinėj vietoj. Nau
jas sav. perįma butą sau. Skam
binkite BTshop 7-3880 po 6 v.v. ar
ba 'visą, dieną sekmad. 

Skaitykite ir pasinaudokite smul
kiais skelbimais* 

wardrobe with side drawers, $30; 
oakwood doors 3x6 f t. $8; canvas 
auning, 8, 6 & 4 ft. $16, $10 & $8; 
dbl. In-a-door bed $10: 4 cu. feet. 
Frig. $30 ea.; lge. wal. din. tb.. 
chrs., $18.; Console Philo Radio $12. 

WEllington 5-1206 

1947 
4 DOOR SUPER 6 SEDAN 

REASONABEY PRICKD FOR 
QUICK SALE BY OAVNER 

5470 W. Iowa St. 
COlumbus 1-2435 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIEftJVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ 

Ambulansų patarnavi- ^fCį +**_ Otes turim* koplyčias 
nias y r a teikiamas 
dieną, i r naktį. Itei-
k ai e, saukite 
mus. 

visose Chfteagos i r 
Roselando talyse ir 
tuojau p a t a r 
naujama. 

LACHAWiCZ IR SŪNUS 
2314 W. 23rd PLACE • Tel. VIrgiala 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VV. 18th STREET Tel. SEeley 3-5711 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 S. 50fch AVE., CICERO, ILL. Tel. OLyrajAc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S, HALSTED STREET 710 VV. 18tT 4TREET 

Telephone: .YArds 7-1911 

LEONARDAS L BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PUllntfM 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. Tet YArds 7-8401 

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

JULIUS UULEVIcIUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. Tel. LAfayette 3-357« 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 W. 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

Perskaitę "Dranįu", duokite jį kitiems. 
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\% ARTI IR TOLI DINGO LĖKTUVAS I 

A. J. VALSTYBĖSE 
— (ja itsios moterų reko

lekcijos įvyko Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyne 

X P. ir R Čižauskai i š i Paname , Ccnn^, birželio 15-
Brighton Parko, organizaci-

i mus 
17 dienomis. Rekolektantes 
labai patenkintos. Rekolek-

Ind. 

X Jonas Parakininkas iš 
Brightcn Park, Kelly aukš
tesnes mokyklos studentas, 
Illinois Institute of Techno
logy braižybos konkurse lai 
mėjo premiją. 

jų veikėjai, išvyko porai sa 
vaičių atostogų į Bass Lake, c l J a s P r a v e d e k u n - B. Grauš-

lys. Buvo prašymų, kad se
selės suruoštų naujai atvy
kusioms motinoms rekolek
cijas bei religinio vaikų auk
lėjimo kursus, nes naujoj ša 
lyje kyla naujų problemų bei 
sunkumų. 

— J. Staricenka iš Wor-
X Liūtas Grinius, buv. Lie c e s t ! r i o ' M

v
a s s ; J A ^ k a _ r i u ° -

tuvos prezidento dr. K. CH-! T.eneJ S U 2 * l s t a s K o r e J°J e -
niaus sūnus, išrinktas Chi-; ; J « . y » apdovanotas garbes 
cagos lietuvių skautų ętuden Į *»**? mi!f^rflmM^:!^m 

tų atstovybės pirmininku. 
Jis bando suorganizuoti spe-

timųjų kautynių medaliu, 
pėstininkų pirmos klasės 

cialią kilnojamą lietuvišką faulio ž e n k l u i r p r o s tarny 
parodą. 

CHKAliOJ IR APYLINKĖSE 
Milionine byla filmų 

gamintojams 
o- , . _ . j kūrėjai, čia sutaupys didelius nuo-
S t a d l U m t e a t r o E v a n s t o n e š|m«%ius. Parduodame urmo ka'lno-

b n v t v i r t i n i m o f p H p r n l i n i f l - I m i s baldus viešbučiams, Kooruiu* 
i a I House, apartmentams. Karpetal—ki-

N'uoslrdžial užkviečiame visus atsi
lankyti | mūsų sandėli 1951 metų 
vasaros prekių Išpardavimą. 

Namams rakandų, ela rasite visų 
žymiausiu išdirbysčiu. Pagaminame 
rakandus pagal užsakymus. 

JI NE BRIDES — naujų seimų 

Chicagos parkuose 
Šią savaitę Chicagos par

kuose «-»us sekncios pramo
gos: 

BirzeLo ZD a. bolcher b įe.a m e teisme iškėlė bylą visai amai, kiejonkos, Parior setai, ga*i 
berniukų skaudu s^kryuis | e i l e i k i l i 0 f i l m u k o r p o r a c i j u , Z n ^ ^ ^ o ^ ^ ^ s ^ u 
ir įdomi programa. Tarpe . i n i m a n t i r B a l a b a n a n d K a t z į į j ^ J ^ į J ^ J g r į g*SL 
laiKO bud minuojami indė- j teatrus, už "konspiraciją" menys.' 
nų šokiai. | n eduoti pasirinktų filmų pir-

Birželio 27 d. S o 1 d i e r ; m a m r odymui ekrane. 
Fi'eld uLtomobiiių lenktynės, j 

Birželio 27 d. Grant parke • Naujos filmos visuomet 
atidarymas vasarinių kcn-, pradedamos rodyti tam tik-
certų. Koncertus pradės Chi r u ° se didžiuosiuose teatruo-
cagos Simfonijos orkestras,! s e ^a i jau kiek pasensta, 

tuomet perleidžiamos ki
tiems teatrams. 

Prieš kiek metų panašią 

X Kun. JuOzevičius, Balfo 
Chicagoj pareigūnas, prašo 
paskelbti, kad tremtinių pus 

Amerikos keleivinis lėktuvas, skrendantis iš Accra į Monrovia, 
DOS medaliu. DaDar reKO-, A f r i k o j e ding(> s u 39 keleiviais. Tarp jų 12 amerikiečių (viršutinis 

| menduojamas Sidabro Kry-j paveikslas) iš kairės į dešinę: Ray Turnstall, iždininkas, Bea C. Picon, 
žiui antros klasės. 

— "The Sun", išeinantis 

patarnautoja ir George Alcock, first officer. 

metinių raportų blankai gau Baltimorėj, Md., birželio 19 
nami tiktai Chicagos cent
riniame palte prie Canal ir 
Van Buren gatvių, bet ne 
Balfo centre. 

X I*r. I>aukša, su savo šei 
ma prieš du metus iš trem
ties atvykęs į Chicagą, jau 
įsigijo net dvejus senus na
mus, kuriuos pats atremon
tavo, o trečią naują mūrini 
pradėjo statyti. Iš amato jis 
yra statybininkas. 

X Kun. Jonas Burkus, 
paskutiniu laiku gyvenęs 
Chicagoi, o dabar priimtas j 
Grand Rapids, Mich., diecezi 
ją ir paskirtas vikaru į Šv. 
Patriko parapiją Grand Ha-
vene, Mich., turi paruošęs 
spaudaį vertingp studiją a-
pie Teresę Neumanaitę. 

X Moterų Sąjungos Cent
ro valdybos priešseiminis po 
sedis įvyko vakar centro raš 
tinės patalpose 4559 S. Pau
lina St. Moterų Sąjungos šie 

d. editorialų puslapyje įsi 
dėjo E. L. J. straipsnį "The 
D. P. Situation Tcday", ku
riame parodyta palankumo 
tremtiniams jų s u n kiose 
emigracijos problemose. 

— Julius Valončikas gyv. 
Springfielde, 111., buvo ne 
tik žymus lietuvių veikėjas, 
bet ir didelis knygų mėgė
jas. Jo knygyne yra apie 
1.600 tomų knygų. Sūnus 
Povilas taip pat yra knygų 
mėgėjas. 

—- Jonas G. Salatka ir Jo
nas B. Mitus iš Grand Ra
pids, Mich., baigė advokatū
rą Katalikų universitete Wa 
shingtone. Vienas Salatkų 
sūnus yra kunigas. 

( I N S ) 

Birželio įvykiai Vasario 16 Gimnazijoje 
_ _ 

Vasario 16 g i m n a z i j a, i dinasi dėl vieno nukritusio 
Diepholze (Vokietijoje) iškil lėktuvo... Baigdamas kvie-
mirigai paminėjo birželio 14-
15 dienų įvykius. 

Birželio 14 d. rytą gim
nazijos aikštėje išsirikiavo 

te visus lietuvius telkti jė
gas didžiai tautos ir tėvy
nės gelbėjimo ir išlaisvini
mo kovai, branginti visa, 
kas sava, lietuviška, kad iš-

vadovaujamas Nicolai Mal-
co. 

Birželio 30 d. toje pat pa
talpoje (band shell) Apollo b y l ą laimėjo vienas" Chica-
Muzikinio Klubo Cnicagoj g0s teatras 
choras, vedamas Edgar Nel
sone išpildys Mendelsono 
oratoriją 'Eiijah". Solistai 
bus: Nancy Carr, sopranas, 
Lillian Chookasin, kontral
tas, William Miller, tenoras 
ir Louis Sudler, bosas. 

Vasariniai koncertai publi 
kai nemokami. Anksčiau at
vykus galima gauti suolas. 

Koncerto patalpa yra prie 
šais Gamtos muziejų. Roo-
sevelt tramvajai priveža ne
toli patalpos. 

lygios gretos gimnazijos ir g i • * ^ ^ ' t r e m t i e s 
pradžios mokyklas mokslei-į k e h a i ^ p a r n e š t u m ė m k a r t ą 
vių, skautų, susirinko bū 
riai stovykloje gyvenančių 
lietuvių ir, Tautos himno 
garsams aidint, pakilo ir nu
sileido iki pusiau stiebo mū-

į vargstančią ir kenčiančią 
brangią tėvynę — Lietuvą! 

Oficialiąją dalį baigus, 
meninę programą gražiai iš
pildė gimnazijos ir pradžios sų trispalve. Susikaupę ir 

I - - J • J, i • J • A» .1 mokyklos moksleiviai, pa-
hudni dalyvių veidai, jų dau , . 
gumos krūtines puošiantys 
juodi kaspinėliai ir pusiau 
stiebo gūdžiai prigludusi vė
liava bylojo kiekvienam, jog 

Rekordinis mėnuo 
Illinois kelių departamen

to direktorius skelbia, kad 
š. m. gegužės mėnesį susi
siekimo nelaimėse visoj Illi
nois valstybėj buvo užmušti 
166 žmonės. Per dešimts 
pastarųjų metų gegužės mė
nesį nėra buvę tiek tokių 
nelaimių. 

"DAINAVOS" ANSAMBLIS 
ir CHICAGOS BALF apskr. 
Liepos 1 d., sekmadienį, 

Riverview didžiajame parke, 
(važiuoti Western A ve. j šiaurę 

iki Belmont Avenue.), 
— ruošia — 

KONCERTA-PIKNIKA 
Ansamblis stato lietuvišką montažą 

ŠV JONO VABALĖLIAI 
SPORTO RUNGTYNĖS. 

Veiks bufetai, ft&lU-šilti išgėrimai, 
šokiai, maudynes, poilsis — 

karnavalas. 

T. V. TELEVIZIJOS APARATAI 
12 colių su automatišku phonogra-
fu F.M. ir A.M Radio gražiame ka
binete už $199.50 
14 colių Televizija už $138.00 
16 colių Televizija už $175.00 
17 colių Televizija už $195.o0 
20 colių Televizija už . . . . $245.00 

Pilna garantija už dalis (parts) 
per visus metus. 

- F n u i k KnowIes (Nevu-! t a i m ū s u t a u t o s S e d u l ° d i e" 
lis) iš ^orcesterio, Mass.,' 
buvo instruktorius Don Wil-
liams, "welter vveight" čem
piono Naujojoj Anglijoj. 
Knowles turi sporto gimnas-

met seimas įvyks rugpjūčio I t i k o s s a l e Worcesteryje. 
20-23 dienomis Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyne 
Putnam, Conn. Seimą ruošia 
Worcesterio, Mass., kuopa. 

X Labdarių Sąjungos miš 
kas piknikams yra mėgia
mas ne tik Chicagos, bet ir 
kitų kolonijų lietuvių. Kiek
vieną sekmadienį suvažiuoja 
žmonių iš arti ir toliau. Dau
gelis tiktai pageidauja, kad 
kelias į mišką būtų prapla
tintas ir asfaltu nupiltas, 
kad lengva būtų prasilenkti 
ir nedulkėtų. 

X Vienas Chicagos lietu
vis, žymus filatelistas ir nu- tų šiais mokclo metais lan-
mizmatikas, yra suprojekta- kė Toronto universiteto įvai-
vęs propagandinę etiketę i r ius fakultetus. A. Paulai-
(seal) ant voko. Etiketėj tis gavo magistro laipsnį; L 

Vakare tie patys dalyviai, 
po vėliavos nuleidimo, iškil
mingoj eisenoj nužygiavo 
prie Lietuviškojo Kryžiaus ir 
tų dienų kankiniams atmin
ti padėjo gražų vainiką, pa
puoštą kaspinu ir įrašu. Iš
kilmėms į p r asminti LSS 
"Aušros" tunto tuntininkas 
psktn. O. Gešventas perskai
tė aktą. 

Birželio 15 d. rytą, po vė
liavos pakėlimo, dalyvau
jant visiems moksleiviams, 
mokytojams ir visuomenei, 
stovyklos bažnyčioje įvyko 
iškilmingos pamaldos. Trum 
pas, bet jautrus gimnazijos 
kapeliono kun. P. Girčiaus 
pamokslas nukėlė visų min
tis į tas baisiąsias dienas. 
Pamokslininkas kvietė visus 

— Apie 18 lietuvhi studen p r a š y t i Visagalį išvesti mū
sų tautą iš vergijos namų. 
Pamaldoms pasibaigus moks 

— L. Vyčių kuopa Pitts-
burghe, Pa. (Esplene), yra 
atkreipus ypatingą dėmesį į 
scenos meną. Susidaręs vai
dintojų būrelis per trumpą 
laiką atvaidino du veikalus. 

— Prof. K. Alni inu uskas 
dėsto vokiečių kalbą Loyol-
os universitete Los Angeles, 
Calif. Jo žmona yra veikli 
moterų advokačių draugijo
je. 

deklamuodami rinktinių eilė 
raščių ir sudainuodami kele
tą liūdnųjų mūsų liaudies 
dainų. Minėjimas buvo baig
tas gimnazijoa choro ir visų 
svečių bendrai giedamu Tau
tos himnu. 

Alnis 

Ir paminklams bus 
nustatytos kainos 

Federalinis kainų kontro
lės Chicagoi ir apylinkėse 
direktorius įsakė visiems pa 
minklų gamintojams įsire
gistruoti jo raštinėj. 

FLOOR TILE 
and CARPETS 

• RUBBER • ASPHALT 
• LINOLEUM ©VINYL TILE 
CARPETS S AM PLĖS SLASHED! 

Fatnous Name Carp<"t Saniplrs 
Ideal for throw rūgs, rtc. 

SPECIALS ON 
Kitehen Cabinets - Formiea Tops -
Window Shades. Also a FulI Line of 
ACME Paints. 

DuPAGE INTERIORS 
113 ADDISON AVE. Elmhurst, 111. 

Elmhurst 531 

Rašomos mašin61§s Royal lšdlrbys-
t6s ir Smith-Corona išdirbystės po 
$69.50 ir aukščiau su lietuviškais 
akcentais. 

Bulovą, Elg-in, Longlnes, Wittnauer 
rankiniai laikrodėliai, visokios do
vanos iš aukso ir sidabro už že
miausias kainas ir lengvais išmo
kėjimais. 

KANADOJ 

Dr. Kupčinskas apie sveikatos uždavinius 
Žinomas veikėjas dr. Kup- si..." Baigdamas pabrėžia, 

činskas, kuris jau pirmosios kad institutas turi išauginti 
okupacijos metu besąlygi- "naujus augštai kvalifikuo-
niai žygiavo su okupantu,' tus spec. kadrus, visiškai at-
"Tiesoje" Nr. 79-tamef kaipo sidavusius tarybinei tėvy-
Kauno Medicinos Instituto nei, Lenino — Stalino parti-
direktorius, sekančiai pasisa I jos reikalui", 
ko apie medicinos institutą 
ir jo uždavinius: 

"Medicinos fakulteto dar
be... yra katedrų vedėjų, 
kaip vyr. dėst. Misevičius, 
doc. Tumas, kurie nepakan
kamai kelia savo kvalifika
cijas, nepakankamai priside
da prie naujų moksle dar
buotojų ugdymo. Prof. Gir-

Vežio liga Brazilijoj 
Tautinės Vėžio Druagijos 

direktorius skelbia spaudoj, 
kad Brazilijoj kasmet vėžio 
liga miršta 36,400 žmonių. 

Baikite savo kančias 

Tikėkit ar ne 

pjautuvo apjuostos visos 
trys Pabaltijo valstybes: Es
tija, Latvija ir Lietuva, iš 
kurių varva kraujas. Pjautu 
vo rankena visa kraujuota. 
Ant pjautuvo šono įrašas: 
"Liberated from Liberty, 
Bread and Homes" (Išlais
vintos iš laisvės duonos ir 
namų). Žemiau Stalino pro
filis. 

X Ona Shulmistras Ame
rikos Legiono 4-tam distrik-
te, kuris apima visą Cook 
apskritį, yra labdarybės sky 
riaus vedėja. Jo^ priežiūroj 
yra vaikai, kurių tėvai mirę 
a r b a g y v i , b e t n e i š g a l i t e i k t i 
vaikams tinkamos globos 
bei mokslo. Neseniai ji su M. 
Bernotaite, kaipo (Don Var
nas posto atstovės, apknkė 
kareivių vaikų prieglaudą 
Normai, 111., nuveždamos į-
vairių dovanų. 

Stasiulis Gaižauskas ir Ber-! 
o vakare gimnazijos salėje 

•įvyko iškilmingas aktas, į 
natonis taip pat baigė u n i - | k u r į p r į s į r į n ko pilna salė 
versitetą. | s v e č i ų 

Kad vienas vokiečių inži-
dzijauskas šešerius metus; n i e r i ų b ū k sukonstruktavęs 
vadovavo dviem mikrobiolo-, n a u j ą r ašomąja mašinėlę, 

lemai išsiskirstė j pamokas, gijog k a t edroms (Kaune ir k u r į y ^ tokia maža kad 

— Toronto liet. parapijos 
lituanistinėje šeštadienių mo 
kykloje šiemet darbavosi 5 
mokytojai: kun. kap. F. Gu-

Bendruomenės vardu ati
darydamas minėjimą Komi
teto pirmininkas Bliumfel-
das trumpai nušvietė to mi-

reckas, Pr. Stočkutė - Abro- nėjimo reikšmę ir paprašė 
maitienė, M. Daukšytė, Pr. pagerbti mūsų tautos kanki-
Vilėniškaitė ir Br. Mackevi-1 nius atsistojimu tylos mi-
čius. Lietuvių visuomenė la
bai dėkinga uoliems mokyto 
jams už švietimą lietuvių 
jaunuomenės. 

— Š v. J o n o Palaipine 
Draugija Toronte birželio 
24 d. šventė savo globėjo 
dieną. Rytą buvo drau-gijos 
pamaldos, o po pietų gegu
žinė seselių juozapiečių so
de. 

— Tort>nto lietuvių para
pijoje pirmoji vaikų Komu
nija įvyks liepos mėn. 1 d. 

T _ 

nutei. Gimnazijos direkto
rius Dr. A. Palaitis skaitė 
visus sujaudinusią paskaitą 
apie mūsų tautos kančias, 
prasidėjusias prieš dešimtį 
metųt besikartojančias kas
dien ir nepasibaigusias iki 
šiol. Nupiešė diddžiąją bir
želio įvykių tragediją, tebe-
vykstančią Lietuvoje ir šian 
dien, ir apgailestavo, kad 
laisvasis pasaulis, mtyda-
mas nekaltai žūstančią visą 
lietuvių tautą, yra kurčias ir 
nebylys; daug daugiau jau-

Vilniuje) ir niekas dar iš jo 
vadovaujamos katedros dar
buotojų per tą laiką neapgy
nė nė vienos disertacijos. 
Šie trūkumai medicinos ins
tituto darbo sistemoje turi 
būti pašalinti." 

"Studentų politinis išsila
vinimas nėra reikiamame ly
gyje. Pasitaiko studentų, te 
betikinčių religiniais prieta
rais. Tai rodo, kad auklėja
mąjį darbą reikia būtinai 
išplėsti ir sustiprinti." 

"Sparčiai žengia pirmyn 
tarybinis medicinos moks
las. Pavlovo mokslo įsigalė-
j i m a . s , B o š j a n o i r L e p e s i n s -
kos darbai išstūmė iš medi
cinos įvairiausias mokslui 
žalingas idealistines Vircho-
vo ir kitų buržuazinių moks
lininkų teorijas, davė teisin
gą ir tvirtą pagrindą toles-
nam medicinos vystymui-

net moterys gali nešiotis sa
vo rankinukyje. 

arthritis, reumatizmo, skausmus, 
raumeuu įtampa, kosėjimą s u 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rion ejo iŠ kartos į karta. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G. tOLlU ARBATA No. 2— 
($1.25 — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių. 

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

STANĮ S Aualgesls SALVE — 
$1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

Ateikite arba atsiųskite "money 
order". Gaunama geresniose ap-
tiekose ir Wieboldt krautuvėse. 

Z-G STANIS C0MPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8,111. . Dept. D. 

SKELBKITĖS "LRA"GE" 

Didžiausią nuolaidą duodame ant 
viau naujausio stiliaus laikrodSlių, 
briliantų, deimantų, auksinių žiedų, 
rašomų plunksnų ir sidabrinių daik
tų. 

Deimanto akutes turintieji Solid 
Gold žiedai, kurių vertž yra $42.00, 
parduodami už $19.50 

Rankiniai vyriški ir moteriški 15 
akmenų Gold Filled laikro
dėliai $9.95 

Sidabro šaukštai, peiliai, šakutes 
po 3 8 centus 

Maži nešiojamieji radijo aparatai 
po $19.50 

Automatiški $22.00 tosteriai par
duodami už $13.95 

JOS. F. BUDRIK, inc. 
3241 S0. HALSTED ST. 

CALUMET 5-7237 

Atidaryta pirmadienio ir ketvii* 
tadienio vakarais. Sekmadieniais už
daryta. 

WCFL 1,000 kil. 50.000 Watts jė
gos Radijo Stoties programos lei
džiamos sekmadienio vakarais 5:30 
p.m. Chicagos laiku. 

r^" ^ , 

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

TURTAS $28,000,000.00 
ATSARGOS FONDAS $2,800,000.00 

Federal Savings & Loan Insurance Corporatiod bei Federal Home Loan Bank System narys 

^K '̂ STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue,, kampas Sacramenio Avenue 
TELEFONAS: VIRGINIA 7-1141 

> JUSTTN MACKIEWICH, prezidentas 

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

^ 

• • — ^ 


