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MASKVA NURODĖ KARO DERYBININKUS 
— 

\ Lietuvoje medžioja radijo stotis 
Organizuoja priešlėktuvinę apsaugą 

PRANAS RUPEIKA, Lietuvos pasienis 

-

Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vienodai siaučia bolše
vikų teroras. Visi trys kraštai sudaro Sov. Rusijos karinių 
pasirengimų labai svarbią zoną, nes visi trys kraštai guli 
ant Baltijos jūros krantų ir dengia priėjimą prie Leningra-

Todėl nereikia stebėtis, kad 
bolševikai, besirengdami ka-jrenos ir suorganizuotos oro 

' __• m _ . * • _ _ i . . . rui, vis ką nors ypatingo da
ro Pabaltijo kraštuose. 
Lietuvoje jieško radijo stočių 

Gegužės mėn. Lietuvos pa
jūry pasirodė nauji, dar ik
šiol nematyti, sovietų dali- dėjimai, 
niai. Jie landžioja po miškus, Į Paldiski uostą iš Lenin-
laksto ir mažais keliukais, grado transporto laivais per-
Kad galėtų ir netvirtais ke- vežtas V šarvuočių korpusas, 

pavojų aliarmo sargybos 
Estijoje juda kariuomenė 
Gegužės gale ir birželio pir 

moję pusėje Estijoje vyko di
deli Sovietų kariuomenės Ju

liais judėti, sunkvežimiai yra 
vikšriniai. Juose pilna ne tik 
žmonių, bet ir aparatų. Prie 
kiekvieno sunkvežimio yra il-

VIENAS IS SJJ NUTEISTAS MIRTI 

kuris pavasarį darė pratimus 
Jaroslavlio ir Kalinino apy
gardose. 

Tuo pačiu laiku per Narvos 
ga radijo antena. Jie važinėja j uostą laivais atvežtas didelis 
dieną ir naktį nuo miestelio .skaičius parašiutininkų. Da-
iki miestelio. Laikosi pajūrio f lis atgabenta lėktuvais. Para-
zonos nuo Rytprūsių iki Lie
pojos. 

Jie pastebėti Lietuvoj apie 
gegužės 10 d. Atvyko, grei
čiausiai, iš Minsko ir ryšių 

šiutininkai telkėsi Ossmusar 
saloje. Jie, turbūt, atvyko iš 
Ukrainos. 

Estijos salose Saremaa ir 
Humaa, kur yra sovietų lai-

Vengrijos bolševikų teisiamas arkiv. Gro«az ^kairėje) ir kun. 
Ferenc Vezer teismo >alėje prieš mikrofoną. Užpakaly matosi labai 
nevengriško veido sargybinis. Fotografija yra daryta pačių Vengri
jos bolševikų ir radijo keliu perduota už Vengrijos sienų. Arkiv. 
Groejz paskirta 15 metų kalėjimo bausme, o kun. Vezer miritea baus
me. Visi 9 teisiami "prisipažino" norėję nuversti komunistų režimą 
su Amerikos pagalba. (INS) 

Arkv. Groesz nuteistas 
fcrij^ti 15 mėty 

EUDAPEšfAS, tii-ž. 29. — 
Arkv. Groesz ir kitu byloje 
^.ruiiimas, paskelbtas. Visi 
rasti kalti norčję nuvei*ati_re-
žirną su Amerikos pagalba. 

Arkv. Grosi nuteistas ka
lėti 15 metų, Paulistų ordino 
narys kun. Ferenc Vecer nu
teistas mirties bausme, nes 
prisipažinęs nužudęs sovietų 
kareivį, kun. dr. Eoszik gavo 
10 metų, advokatas Parkas 8 
metus, cistsrsų vienuolyno 
viršininkas 14 metų, buv. se
nato narys Kovacs 13 metų, 
Paulistų ordino generolas Ist-
van Cserrlar 10 metų. 

Kitų dviejų bylos sulaiky
tos, nes paaiškėję, kad jie or
ganizavo teroristines grupes 
ir todėl turi būti surinkta pa
pildoma medžiaga. Jie bus 
perduoti teisti karo teismui. 
Arkivyskupą ir kitus teisė 
„liaudies teismas". 

Kinija prie derybų nejungiama 
Del paliaubų tariasi frontų vadai 

* 

IVASHINCTONAS, birž. 29. — Višinskio pavaduotojas 
Gromyko paaiškino JAV ambasadoriui, kad pasitarimai dėl 
karo paliaubų Korėjoje turėtų būti vedami pačioje Korėjoje 
tarp Š. Korėjos fronto vado ir JT kariuomenės vado. 

JAV ambasadorius Kirk 

______ 

centrą įkūrė Rytprūsiuose, j vyn0t aviacijos ir raketų ba 
Maiskoje karo bazėje. Sunk- z § s ,darbas verda dieną ir 
vežimiuose yra aparatai slap naktį. Iš ten girdimi dideli 
toms trumpų bangų radijo sprogimai, o naktimis žybčio-
stotims jieškoti. | j a dideli šviesos kamuoliai. 

Ii Persijos atšaukiami technikai 
Prez. Trumanas paprašytas tarpininkauti 

Kada britai pasirengę 
pulti Persijoje?p 

LONDONAS, _ birž. 29. — liesti grynai kariškus klausi 

kalbėjosi su Gromyko Krem.-
liuje tik 20 minučių ir negavo 
atsakymo į visus išaiškinti 
norėtus klausimus. Gromyko 
patvirtinęs jau Maliko prieš 
savaitę pareikštą pageidavi
mą, kad norima karo paliau
bų Korėjoje ir kariuomenių 
atitraukimo nuo 38 paralelės. 
Kai ambasadorius Kirk no
rėjęs gauti daugiau paaiški
nimų, Gromyko atsisakęs jų 
suteikti, nors Maskvos laik
raščiuose paskelbtas oficialus 
pareiškimas sako, kad Gro
myko davęs atsakymus į vi
sus Kirk klausimus. 

Iš tikrųjų gi Gromyko pa
pildė Maliko pareiškimą tik 
tiek, kad paaiškino, jog dery
bas dėl karo paliaubų turėtų 
vesti Š. Korėjos fronto vadas 
su JT kariuomenės Korėjoje 
vadu. Jų pasitarimai turėtų 

Lietuvos bolševikų vadai 
savo propagandinėse kalbose 
dar nėra užsiminę apie ,,liau
dies priešų" slaptas radijo 
stotis Lietuvoje, tačiau jei
gu sovietų karo vadovybė tų 
stočių pradėjo jieškoti, tai 
galima nebijant suklysti tvir 
tinti, kad jų tikrai yra. Oku
pantas jų bijo daugiau negu 
maro. 

„Amerikos balsui" pradė
jus lietuviškas transliacijas, 
Lietuvoje jau vasario mėn. 
gale buvo konfiskuoti visi ba 
terijiniai radijo priimtuvai ir 
įvesta stipri radijo priimtuvų 
kontrolė. Okupantai bijo, kad 
Lietuvos žmonės negautų ži
nių iš laisvojo pasaulio. 

Rygoje kaukia sirenos 

Tai yra dalis aviacijos ir ka
ro laivyno pratimų, kuriuos 
Sovietai įvykdo Baltijos erdvė 
je nuo balandžio mėn. 

Tarėsi DP reikalais 
CHICAGO, birž. 29. — Va

kar Chicagoje Blackstone i 
viešbutyje vyko NCWC Re-; 
setlement Council pasitari
mai. Buvo susirinkę apie 40 
atstovų. Atidarant posėdį 
maldą sukalbėti buvo pakvies 
tas lietuvių delegacijos na
rys kan. J. Končius. Be jo pa
sitarimuose iš lietuvių dar 
dalyvavo N. Gugienė, St. Pie-
ža, kun. Vaičiūnas ir kun. dr. 
A. Juška. 

Pietų metu kalbėjo prof. 
Lemkin genocido klausimu. 

Kai Lietuvoje jieškoma S a v o kalboje jis priminė, kad 
slaptų radijo stočių, Latvi jo- Lietuvoje beliko tik apie 100 je pasiruošiama priešlėktuvi
nei apsaugai ir Rygoje nuolat 
kaukia aliarmo sirenos. Nuo 
gegužės 15 d. visoms Rygos 
karo pramonės įmonėms įsa
kyta organizuoti priešlėktu
vinės apsaugos savaites. 

Pagal sudarytą tvarkaraš
tį kiekviena įmonė visą sa
vaitę apmoko darbininkus 
kaip organizuoti darbą orinių 
bombardavimų metu ir kaip 
gesinti gaisrus. Kiekvienoje 
įmonėje tam tikslui sudaro
mos iš darbininkų gaisrinin
kų komandos. Priešlėktuvinės 
apsaugos instruktorių parei
gas eina Rygos uoste stovį 
Sovietų karo laivyno jūrinin
kai. 

VEF, „Aurora" ir kitų įmo
nių, kur gaminami povande 

kunigų. Pabrėžė reikalą rati
fikuoti genocido konvenciją, 
kurią jau ratifikavo 16 vals
tybių ; šiomis dienomis tai pa
darė Danija. Tais reikalais jis 
lankėsi pas kard. Stritch, ku
ris pažadėjo tą reikalą parem 
ti. 

Pasitarime paaiškėjo, kad \ 
lietuvių tremtinių reikalai, 
kas liečia afidavitus, yra ge
riausi: lietuviai aprūpino be
veik visus tremtinius afidavi-
tais, ko kitos tautos neįsten
gė padaryti; ypač afidavitų 
trūksta lenkams. 

Pasitarimams pirmininka
vo msgr. Swanstrom, atvykęs 
iš New Yorko. Posėdyje pra
nešta, kad DP įstatymas pra
tęstas ir dar iki liepos 31 d. 
galima užpildyti garantijas 

TEHERANAS, birž. 29. — Persijos naftos pramonės1 

ateitis besilaiko tik ant plonyčio siūlo, kuris gali nutrūkti 
valandų bėgy, jei persai nesulėtins nacionalisacijos vykdy
mo. | 

Iš viešai žinomų faktų ir ' —••—•i—> 
veiksmų darytina išvada, kad ultimatumą dirbti arba iš-
persai nenori sustoti pusiau-1 vykti. Bendrovės vadovybė 
kelėje, kaip tai juos paragino \ vadovaujančiam techniškam 
vakar padaryti* JAV valsty
bės sekretorius D. Acheson. 
Be jokio susitarimo su anglų 
bendrove dėl turto likimo ir 
ginčo sprendimo būdų persai 
įvairiomis priemonėmis nori 
priversti britus padaryti to
kius veiksmus, kurie vėliau 
apsunkintų jiems savo teisių 
gynimą. Tiesa, jie prašo bri
tus pasilikti tarnauti, tačiau 
visai nieko nesako bendrovės 
vadovybei apie jos turto at
eitį. 

JAV vakar paragino Persi
jos vyriausybę tuojau pada
ryti su anglais laikiną susita
rimą, kad anglų technikai ga
lėtų toliau savo darbą tęsti ir 
kad šaltiniai bei valyklos ga
lėtų veikti. D. Acheson apkal-

Kalendorius 
Birželio 29 d.: šv. šv. Petras 

ir Povilas, apaštalai. Seno-
tino persus vedant savo kraš-1 vės: Parajus ir Gedrime. 

personalui įsakė apleisti Per 
siją. 

Persijos premjeras vakar 
naktį persiuntė per ambasa
dorių asmenišką laišką pre
zidentui Trumanui, prašyda
mas jį padėti apginti Persijos 
interesus. Laiške nėra jokių 
naujų pasiūlymų, tik bend
rais žodžiais išreikšti anglų 
apkaltinimai. 

Britams atšaukus vadovau 
jantį technišką personalą, 
Abadano valyklos turės, būti 
uždarytos. Jei nepatyrusios 
rankos jas pradės tvarkyti, 
jos gali išlėkti į padanges 

Britų vyriausybės nuomones 
žiną asmens tvirtiną, kad bri
tai savo bendrovės turto Per
sijoje jėga negins, bet jei įsi
tempimo metu paaiškėtų, kad 
komunistų Tudeh partija ban 
dytų pagrobti valdžią, tai tas 
bandymas būtų tuojau už
gniaužtas karišku jsikišimjį. 
Visi kariško įsikišimo planai 
esą gatavi ir su amerikiečiais 
aptarti. 

Kad Tudeh partija gali da
bartine padėtimi pasinaudoti, 
laikoma labai patikima gali
mybe. 

mus, surištus su karo veiks
mų sustabdymu. 

Paklaustas, kokį vaidmenį 
derybose norėtų turėti Kini
ja, Gromyko atsakęs, kad 
JAV vyriausybė, turbūt, tu
rinti galimybes tuo reikalu 
pati sužinoti Kinijos vyriau
sybės nuomonę. Kitas šalti
nis praneša, kad Gromyko pa 

sakęs, jog Kinijos karinė va
dovybė veiks tiktai kaip š. 
Korėjos karo vado patarėjas. 

Tad iš visko, kas dabar ži
noma, aišku, kad Maskva ne
laiko Kinijos kariaujančia ša 
limi Korėjos kare ir nenori, 
kad ji susirištų kokiais nors 
įsipareigojimais ryšium su 
paliaubomis. 

Abejotina, kad tokia daly
kų padėtis būtų sąjunginin
kams priimtina. Bent jau aiš
kus yra vienas dalykas — ka
ro paliaubų greit nebus. Pra
eis savaites, kol sąjunginin
kai išaiškins ar iš viso dery
bas verta pradėti, nes jie su
interesuoti ne tik paliaubo
mis, bet ir pastovios taikos 
atstatymo garantijomis. Iš 
Maskvos reikės pešioti po žo
delį, nes ji neskubės visas sa
vo kortas atidengti. 

Spėjama, kad Maskva ne
nori visko pasakyti tol, kol 
sąjungininkai neatidengs vi
sas savąsias. Tik po to ji ap
sispręs kiek verta užsiprašyti 
ir kiek nusileisti. 

ir amerikiečiu laivai 
apleido Abadaną 

NEW YORKAS, birž. 29 . -
Pasirodo, kad persus spau 
džia ne tik anglai, bet ir ame 
rikiečiai. Su valstybės dep. i kaklumaT "aišk7na"mas~ 
žinia ir persų naftą pirkusios k a d j i e nebenori sąjunginin 
amerikiečių :irmos prisijun- k ų p r a i e į s t į toliau į g. Korėją. 

Fronte be Tfmainij 
TOKIO, birž. 29. — Komu

nistai bandė vakar prasilauž
ti Kumsong apylinkėse, kur 
jie telkia savo jėgas „geleži
niam trikampiui" atsiimti. 
Buvo atmušti su kruvinais 
nuostoliais. 

Sąjungininkų v a d o v y b ė 
skelbia, kad bus einama pir
myn be atodairos, nors ir lau 
kiama taikos. Komunistų at-

tuo, 

tą prie katastrofos 
Tas įspėjimas, turbūt, ne

bus išgirstas, nes Persijos vy 
riausybė vakar užėmė Aba
dano valyklų vadovybės ofi
sus ir įteikė britų personalui 

Oras Chicagoje 
Apsiniaukus, dar galimas 

lietus. Temperatūra apie 75 
laipsnius. 

Saulė teka 5:18, leidžiasi 
8:30. 

gė prie anglų vykdomo persų 
naftos pirkimo boikoto — 
amerikiečių tanklaiviai aplei
do Abadano uostą, nes laivų 
kapitonai atsisakė pasirašyti 
raštus, kad nafta yra Persi
jos bendrovės nuosavybė. Per 
sijos bendrovė tanklaivių ne
turi ir savo naftos niekur ne
gali išvežti. 

niniams laivams įrengimai, tremtinių atgabenimui į JAV. 
motorai ir uostų mašinos, dar Į Didžiausią problemą sudaro 
bininkams jau išdalintos vokiečių DP, kurių ten yra 
priešdujinės kaukės. Nakti- apie 4 milionus. 
nių pamainų darbininkai ir 
Rygos uosto darbininkų bri
gados gavo priešgaisrinius ir 
priešdujinius batus ir drabu-

• Malikas paprašė Ameri
kos vizų dviem Pasaulio Tai
kos Tarybos nariams, kurie 
turį patiekti JT pasaulio tal

žius. Visose Rygos miesto gat kos planą. Toji Taryba yra 
vėse ir fabrikuose įrengtos si-i komunistų padaras. 

KAIP SUSITIKTI SU MALIKU? 

Franco pasitrauks? 
MADRIDAS, birž. 29. — 

Ispanijos monarchistų eilėse 
pasklido gandai, kad gen. 
Franco esąs nutaręs iš vals
tybės galvos pareigų pasi
traukti ir atstatyti monarchi
ją. Tuo tarpu tėra tikras ta
me gande tik vienas elemen
tas — gen. Franco turi būti 
operuojamas. Kadangi patys 
monarchistai dėl kandidato 
yra suskilę, tai ir jų žinios 
gali būti tik gandai be pagrin 
do. 

Šiuo atveju paliaubų derybo-

• Adm. Sherman buvo ant 
kreiserio New Jersey, kai ko
munistų pakrančių artilerija 
Korėjoje pradėjo laivą ap
šaudyti. Viskas pasibaigė lai-

se jie tikisi turėti geresnes mingai. Admirolas šią savai-
pozicijas. 1 tę lankėsi Korėjoje. 

Persija kabinasi 
prie Irako 

JT gen. sekretorius Trygvę Lie tariasi su sesijos pirmininku Nas 
solah Entezam kaip išgauti iš Rusijos daugiau žinių apie jos pasiū
lytą Korėjos taiką. Nė" vienas negali susitikti su Rusijos Maliku, nes 
šis savo pasiūlymą padaręs tuojau "susirgo". (INS) 

TEHERANAS, birž. 29. — 
Britų kreiseriui atvykus į Ira 
ko vandenis prieš Abadano 
valyklas, Persijos vyriausybė 
pasiuntė Irakui protesto no
tą ir prašymą neleisti ang
lams stiprinti karines pajė
gas savo Basros bazėje. Pra
šo laikytis solidarumo ir pa
dėti kovoti su anglais. Jei Ira 
ko vyriausybė nekreips į notą 
dėmesio, tai jos veiksmą Per
sijos vyriausybl laikys ne
draugiškumu. 

• Peipingas skelbia, kad 
Kinijos žmonės suaukojo tiek 
pinigų, jog Korėjos karui ves 
ti būsią galima nupirkti 1,216 
lėktuvų. Tiek, manyti, yra gau 
ta jų iš Maskvos. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Pranešama, kad JAV vyriausybe yra nusistačiusi rei

kalauti, jog Korėjos karo paliaubų derybose turi dalyvauti 
ir Kinija ir ten turi būti svarstomi grynai kariški reikalai. 
Politiniai klausimai iš paliaubų derybų turi būti išjungti. 

— Kašmiro vyriausybė atsisakė kalbėti su Jungt. Tau
tų tarpininku, paskirtu išspręsti Indijos ir Pakistano ginčą 

j dėl Kašmiro likimo. 
— Pietų korėjiečiai tiki, kad taika arti, nes danguje pa

matę „laimingos ateities" žvaigždę. Toji žvaigždė paskutini 
kartą buvusi matoma 1945 m. liepos 5 d. ir po mėnesio pasi
baigusi japonų okupacija. 

— Britų kvakerių grupė rengiasi vykti į Rusiją kalbėtis 
MI vadovaujančiais jos vadais apie taikos reikalus. Jeigu so
vietai jiems duos vizas, tai delegacijos sąstatas bus įtarti
nas. 

— Persijoje esą diplomatai mano, kad paskutinis D. 
Acheson probritiškas pareiškimas anglų - persų naftos kri
zės reikalu gali padėtį ne pagerinti, bet pasunkinti. Persai 
nori ne Amerikos pabarimų, bet pagalbos nuo britų kuo grei
čiausiai atsikratyti. Tik tokiu būdu esą galima naftos šalti
nius nuo uždarymo išgelbėti. 

— Finansų sekretorius Snyder vakar senato finansų 
komisijoje atnaujino prezidento prašymą parūpinti daugiau 
pinigų naujais mokesčiais. 

— Senatas pratęsė ūkio kontrolės įstatymo galiojimą 
vienam mėnesiui. Per tą laiką bus bandoma senąjį įstatymą 
pataisyti. Atstovų rūmai vakar atmetė visas pataisas, sie
kiančias panaikinti draudimą sumažinti jautienos mėsos 
kainas. Taigi vyriausybe šį reikalą yra pralaimėjusi. 

-
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L. Vyčių veikla 
CLEVELAND, Ohio. — Bir

želio 24 d. J. Norio darže L. 
Vyčių 25-ta kp. turėjo išvažia
vimą. Nariai ir jų draugai su
darė gana gražų būrelį. Komi
sija buvo sudarusi gražią pro
gramėlę, kurioje dalyvavo įvai
raus amžiaus jaunimas. Už skir 
tingus atsižymejimus buvo su
teiktos dovanos. 

Šiuo kartu teko matyti dau
giausiai besidarbuojant šiuos 
narius: A. Arunskiene, L. Al
bertas, A. Buknis, V. Smitas, 
Ad. Kunigiškis, O. Akeliute ir 
kp. vice pirm. J. Baltrus. 

Dalyvaus pamaldose 
Liepos 1 d., 10-ta vai. ryto, 

Švč. P-lės N. Pagalbos parap. 
bažnyčioje L. vyčių 25-tos kp. 
nariai bendrai išklausys šv. mi
šias, kurios bus atnašaujamos 
už a. a. Mykolo Norkūno sielą. 
Visi nariai ir jų draugai ragi
nami dalyvauti šiose pamaldo-

Susirinkimas 
Liepos 10 d. 7:30 vai. vak. 

Liet. svet. L. vičių 25-tos kp. 
įvyks mėnesinis sus-mas. Na
riai ir norintieji stoti į vyčių 
eiles prašomi atsilankyti į šį 
sus-mą, nes šis jaunimas ver
tas draugiškos ir morališkos 
paramos. Po sus-mo bus užkan
džiai. —Senelis 

Įvairios žinios 
CLEVELAND, Ohio. — Ame 

rikos Lietuvių Tarybos pikni
kas — gegužine įvyks liepos 8 

d. Pikniko vieta: 2295 Green 
Rd., viena mylia nuo Euclid 
ave. x 

Vyt. Neimonas buvo staiga 
apimtas kraujoplūdžio. Jis yra 
dr. Degėsio priežiūroje. 

Ig. Visockis birželio 23 d. lai
mėjo iš K. B. Co. deimontą už 
$1,000 vertes, ir iš Chrysler 
F. Porries Co. naują 1951 m. 
Dodge automobilį. 

Dainos choras liepos 1 d. ren
gė gegužinę prie ežero kranto 
— J. Chapienes vasarvietėje. 

Birželio 17 d. Lietuvos vada
vimo reikalui aukojo šie asme
nys: 

V. Kasokaitis $15.00, K. O. 
Karpiai $10.00. 

Po $5. 
K. Gaižutis. A. Mauciute, A. 

Spirikaitis, J. Yakštas, P. Bra-
ziuliene, Stravinskiene, V. Min-
kūnas, Aleika, A. Mikalauskas, 
Yuknys> M. Kalvaičiai, M. Dro-
SUČMU, Yogai, kun. Alb. Spur-
gis, kun. K. Širvaitis, Laniaus-
kas, Plikutskiene, Dapkiene, 
Talat Kelpšai, H. Telyčenas, Y. 
Staniškis, Y. Lienonas, Pr. A-
lekna, St. Nasvytis , A. Damu-
šiai, Vermauskas, Syras, M. 
Puškoriūtė. 

Po $3. 
Venclova, P. Yurgaitis, K. 

Augulis, Grigaliūnas, P. Meke-
sis, V. Valys. 

Kiti aukojo po mažiau. 
Surinkta $488.17. 
Visiems nuoširdžiai dėkoja-

me. 
—ALT Vaidyba 

Espleno lietuviif parapijos mokykla - Į19 mQkini* 9*vo d iP l omu8 
* M - ROCHESTER, N. Y. — Lie-

PITTSBURGH, Pa. — Nusi- kas visus nepaprastai gerai nu- t u v i ų ž v J u r g i o parapijos pra
leidus Tabor St. į pakalnę, kai- teikė savo linksma muzika ir d ž i o j J m o k y j d O B moksĮo metų 
rėje gatvės pusėje, greta se- gana komiškomis scenomis. Vy užbaigimas įvyko birželio men. 
sėlių gyvenamojo namo, iškyla liausi veikėjai Princesita-Patri- 34 d. 10 vai. pamaldomis. Prieš 
prieš akis ryškiausias šioj gat- cija Globis ir Pedro-Lease Gil- p a m a l d a / p a r a p i j o s kleb. kun. 
ve j pastatas, — tai šv. Vin- » ert savo t-oles puikiai atliko j B a k š y s n u o altoriaus 19 mo-
cento liet. parapijos mokykla, ir žiūrovu buvo plojimais paly- k i n i ų į t e i k § m o k y M o s baigimo 
Šiai mokyklai, vadovauja ener- dėti. Šokiai ir dainos taip pat p a ž y m š j i m u s palinkėdamas jau 
gingos ir pedagoginiam darbui spalvotoje scenoje neblogą įs- n u o l i a m s visokiariopos Dievo 
pasišventusios seseles pranciš- pūd| sudarė. palaimos. Jis savo gražioj ir pa 
kietės. Vedėja, seselė Mary An- j A p s k r R a i v i s a p r o g r a m a b u - triotinėje kalboje iškėlė Dievo 
gėla, mokt. sesele Mary A l v e r - , . ^ v y k u g i a i p a r u o s t a ir daug ir tėvynės meilės reikšmę atei
na, Mary Ignation, Mary Rou- k r u o p S U u s d a r b o j d ė t a . Ypač ties gyvenime, ragindamas bū-
sarija ir Mary Pettronela s. m.; d a u g d a r b o ^ j u g . ^ ^ M u i š t ikimais savo tėvų gimtą-
biržeho men. 17 dieną buvo n e , E l v e r n a k u r i p a r u o š e muzikinę jai kalbai ir jos gražiesiems pa 
kasdieniškai nusiteikusios. I s

d a ų | r i a į k e y ^ vaidinimo proČiams Jie turį žinoti, kad 
jų veidų buvo galima išskaityti, g k a m b m o p l f t f m Dekoracijos jų tėvai lietuviai, todėl jie ki-
kažkokį nuovargi, susirūpini- vykusios, pagamintos pa- tokiais ir negali būti. Žmonės 
mą, bet kartu ir džiaugsmą, bei ..ų m M ų y [ m r ^ ^ g k o . I b f t n d e įasižadėti savo kilmės, 
pasitenkinimą savo darbo vai- m g ^ k r u o p f t t U € ^ r b a s . ,tik pasirodę silpnavaliais ir pra 
šiais. Ši diena buvo ne eilinis 
sekmadienis. Tai buvo mokslo 
metų užbaigimo diena. Tai die
na, kurią' kiekvienas jautrus 
pedagogas išgyvena su tam tik
ra lyg ir sąžinės sąskaita, gal
vodamas, kad gal šiais mokslo 

žįsta lietuviais ir tai jiems nie- j 
kas netrukdę gauti gerai ap
mokamas tarnybas svarbiose 
valdžios įstaigose. Ragino ne-

| pamiršti ir savo parapijos, ku
rią jų tėvai įsteigė ir išlaiko, 
nes tai lietuvybės pagrindinis 
r a m s t i 

Kun. Dom. Mockevičius per 
savo pamokslą anglų kalba taip 
pat drąsiai iškėlė didžiuosius 
lietuvybės privalumus asmens 

1 gyvenime. Kad jie yra lietu
viai, tai jie gali tik didžiuotis. 

Mokyklą baigė 19 mokinių, 
8 iš jų tremtinių vaikai. 12 lan
kė lietuvių kalbos pamokas ir ] 
beveik visi egzaminus išlaikė 
gerai ir labai gerai. Lietuvių 
kalbos pažymiai įrašyti drauge 
su kitų dalykų pažymiais. 

—So

mėtais ir ne tiek nudirbo, kiek t o j ų d a r b u i r pasakyti, kad jos 
• šalia religinės meilės skiepija 

u stais Amerikos piliečiais. Ir tai 
pailiustravo pa-

b o n M kun. P U « k » J W k 8 a i g £ a t v i r k š č i a i | j a u . 
baigustems mokyklos taigm» ^ . ^ ^ g i m ę ^ ^ ^ 

pazy j . tuosius mokslus drąsiai prisipa 
Baigiant reikia dar kartą pa 

sidžiaugti šios mokyklos auklė 

savo auklėtinių širdyse ir tė
vynes meilę, dažnai priminda
mos jiems Lietuvą, jos žmonių 
kalbą, papročius, kiek žinoma, 
šiose sąlygose joms yra gali-
ma. 

—V. Stasas 

Lietuvių kalba privaloma 
ROCHESTER, N. Y. — Lie- , 

tuvių kalbos mokykla (ji čia Į 
taip vadinama) baigė antruo
sius savo darbo merus. Pirmai
siais metais lankė 24 mokiniai. 
Pamokos vykdavo šeštadieniais 
po pietų. Šiais mokslo metais 
mokyklą lankė 62 mokiniai, 
70 ci visų šv. Jurgio parapijos 
pradžios mokyklos mokinių. Pa 
mokos būdavo kasdien po re
guliarių mokyklos pamokų, šias 
truputį sutrumpinant ir užlei
džiant laiką lietuvių kalbos pa
mokoms. Lietuvių kalbos pa
žymiai įrašyti į mokyklos išduo
damus vaikams mokslo pažytnė 
jimus. 

Tokia lietuvių kalbos padėtis 
atrodė patenkinama ir ją rei
kėtų tik palaikyti. Bet para
pijos kleb. kun. Jonas Bakšys 
pirmas pastebėjo, kad neviskas 
yra tvarkoje. Jo nuomone lie
tuvių kalbai reikėtų daugiau 
pamokų skirti ir pakviesti dau
giau mokytojų. Antra, regulia
riom pamokom pasibaigus, vie 
ni vaikai eina namon, o kiti tu
ri likti ir dar mokytis, kas su
daro vaikams tam tikrą skriau
dą ir nepasitenkinimą. Trečia 
— vaikai jautė, kad Tetuvių 
kalba yra ne visiems reikalin
ga ir privaloma. Dėl to buvo 
sunkiau palaikyti lietuvių kal
bos pamokose drausmę ir su
siklausymą. Kaip šias legero-
ves pašalinti, jis pasiūlė naują 
ir sveikintiną projektą. Lietu
vių kalbą padaryti piliete, įve
dant į normaliųjų pamokų tar
pą, kaip privalomą dalyką. Lie
tuvių kalbą pavesti dėstyti mo

kyklos vedėjai seselei Josephi-
nai. Tik, pareiškė jis, reikėtų 
gauti dar vieną papildomai se
selę — mokytoją, kuri galėtų 
mokyklos vedėją atpalaiduoti 
nuo kitų pamokų ir leisti jai 
pasišvęsti lietuvių kalbai. 

Tėvai savo susirinkiaie išgir
dę tokį gražų ir kilnų parapi
jos kleb. kun. Jono Bakš'o į-
vertinimą lietuvių kalbas, sv 
didžiausiu entuzijazmu vier bal
siai sutiko ir priėmė visą tai, 
ką klebonas siūlė. Iš daugelio 
tėvų lūpų girdėjosi, kad ir vel 
Rocbesteris eina pirmuoju. Tė
vai pilnai pasitiki sesele Jose-
phina, kaip lietuvių kalbos mo
kytoja, nors ji čia yra gimusi, 
Lietuvoje niekad nėra buvusi,' 
bet, anot rašytojo Jurgio Jan-j 
kaus, kalba kaip tikra šakietė, 
jai galį pavydėti daugelis lie
tuvių. Jai lietuvių kalbos ir lie
tuvių literatūra yra gerai ži
noma. 

Kadangi šv. Jurgio parapi
nės mokyklos seselės mokyto
jos priklauso šv. Pranciškaus 
vienuolijai, Pittsburghe, todėl 
rochesteriečiai lietuviai tiki, 
kad jų viršininkė paskers vie
ną naują seselę — mokytoją 
Rochesterin. Mes gerai prisi
mename, kad pereitais metais 
ALRK Federacijos suvažiavi
me šio vienuolyno viršininke 
rodė didelio susirūpinimo lietu
vių kalbos ir bendrai lietuvybės 
išlaikymo reikalais. 

Rochestsrio lietuviai savo pa 
rapijos kleboną kun. Joną Bak
šį dėl jo sielojimosi ir dideles 
meilės lietuvių kalbai gerbia ir 
myli. Linki jam geros sveika-

pradžioje metų užsibrėžęs bu 
vo, o gal ir daug klaidų pada
ręs ar savo auklėtinius ne taip 
supratęs ir t.t. 

Tačiau vakaro programa ir 
iškilmingu mokslo metų baigi
mo aktu, bei baigusiųjų apdo
vanojimo diplomais, šios darbš
čios pedagogės, seselės mums 
vaizdžiai parodė savo visų me
tų kruopštaus darbo vaisius. S o v i e t ų j a u n i m a s 

"J mokslą, jaunieji, į tą moks g Q i a i k r a š t i s „ K o m s o -
lą, kur Dievas, tėvyne ir dora m o l g k a j & p r a v d a « n e a e n i a i 

gerbiami , skambėjo is jaunų- k e l b § l a i š k u s d v i e j ų j a u n ų 
jų artistų lūpų šio vakaro pro- k o m u n i 8 t ų > s u s į r ū p i n u s i ų dėl 
gramos metu. Programa pra-. j^ i įg įnjų įdejų bes ire i šk ian-
sidėįo lietuvišku vaidinimu: a ų s o v i e t ų j a u n i m o tarpe . J i e 
"Mokinės pagundos". Nors ne
ilgas, bet gana vykęs veika
lėlis. Pagrindinę šio veikaliu-
ko rolę atliko tremtinė Irmgri-
da Stasaitė. Tačiau ir čia gi
musių lietuviukų taisykl ingos'j įmo į Dievą , 
kalbos atžvilgiu šis veikaiiukas 
buvo gerai išpildytas. Antruo
ju programos punktu sekė ope-

tv ir t ina , kad, než iūr int vi
s i e m s pr iva lomo m a r k s i s t i n i o 
auklė j imo, s o v i e t ų j a u n i m a s 
v i sdė l to nes i l iauja t ikėt i s ie
los b u v i m u ir n e p a m e t a t ikė-

J O N A S C O N R A D 

rete anglu kalboje: "Behind * " * «**»* • » • " " • 
. , * _ Al „ . . . „ A . . . ^ : u » i : „ I Atnaujiname nturidfcvijual namą, pri-
t h e C a s t l e VVallS \. SIS v e i k a l l U r pi ldome lietaus lftplautus p l y t u tar-

' p u a Taip pat pataisome kamlnua Ir 
*—™————————————————— a t ) J e < a n g U 8 pw daug. m e t ų gerai 

patyręs darbe lietuvis. Reikalui prl-tos ir kad jo darbai pasiskleis-
tų šviesiausiais spinduliais po 
visą kraštą ir neštų geriausius 
vaisius* 

—Dr. VI. Lelevičius 

• jus kreipkitės: J. CONRAD, 524S 
So AfftMten Ave, GRoTehUl 6-4177. 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
M 9 H A I , ŠALDYTUVAI, T E L E 
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS .MAŠINOS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIAI \ l . LOVOS I R 

VAI K V BALDAI. 
Didžiausias Pas ir inkimas 

MAŽIAUSIOS KAINUS 
Lengviausi i šmokėj imai . 

Baldai padaromi 
Paga l Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST." 
Tel. Vlc toty 2-4226 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 3-3171 

CHICAGO, ILL. 

STATYBAI EB NAMŲj 
PATAISYMAMS 

PRISTATOME 
V1SORIV ROfilŲ 

MED2IAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LTTWINAS, Pres. 
3039 SO HALSTED 8T. 

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

STATYMĄ T E I K I A M E 
NEMOKAMAI 

RafttinS atidaryta kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. ir Šeštadieniais 

iki 3 vai. vak. 

CONRAD PHOTO STU0IO 
(Lietuvis Fotografas) 

SAFETY OF YOUR 
SAVINOS 

^ ^ 

SPECIALYBĖ 
V E S T U V 8 8 

S 15.00 vertė* 
dovana 

Jaunavedžiams 
ats inešus šį 

skelbimą. 

Tel.: ofiso VI.7-0000, rez. FR.6-4922 

DR. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4055 Archer Ave. 
Kamp. Archer-Califirnla Ave. 

VAL.: 2—4 Ir 6—9 p.p., 
išskyrus sekmadienius . ' , i 

DR. I £. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Paniel 
Tel.: ITIIinan 5-82771 

VALANDOS:: pagal susitarimą 

TeL: Ofiso P R 6 - 0 4 4 6 rez.HB.4-3150 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marąuette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir fteštad. pagul sutartį. 

1 Į _ _ 
Tel.: Ofiso WA.8-30«0, rez.CO.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYD|YTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. Michigan Ave. 
VAL.: ( i šskyrus šeštad. ir s ekmad. ) 
Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. š e š 
tad. pri ima tik pagal susitarimą. 

Rezid.: 10838 So. \Vabash Ave. 

TeL: Ofiso YA.7-5557 rez.RU.7-4966 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVlKČIx\SKAS) 

GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 West 47th Street 

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

TURIME DIDEU 
PASIRINKIMĄ: 

D E I M A N T Ų 
LAIKRODfcnj 
Brangenybių 

S I D A B R I N I Ų 
INDŲ 

SIENINIŲ 
LAIKRODŽIŲ 

RADI O I R 
TELEVIZIJOS 

A P A R A T Ų 
ir kit. Prek ių 

la ikrodž ia i 
Pata i somi 
Special isto 

John A. Kass D u o d a m a 1 metų 
(Kazakauskas ) Garantija. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayette 3-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuvė Brighton P a r k e 

Įsteigta 1915 metais . 

Tel.: ofiso H E - 4 - 6 6 9 9 ; rez. CL-4-0955 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1957 W. Garfield Blvd. 
VAL.: 1—4 ir 6—8 

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso te lefonas Vlrcinia 7-1886 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

trečiad. ir sekmad. t ik susitarus. 

Ofiso te lefonas GRovehi l l 6-4020 
Rezidencijos telef. UI 11 to p 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 W e s t M a r ą u e t t e R d . 

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

DR STRIK0L 
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.PR6-19. iO 
Jei neatsi l ieps viršmin€ti te lefonai 

sauki te : Mldvva.v 3-0001 

Jr 

414 WEST 6SRD STREET 
Tel. ENg. 4-5888 — ENg. 4-5846 

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

ki l imus, radto, televizijos setus, va ikučiams baldus. 
l e m o s kainos, lengvi išmokėjimai . Turime di<lel{ pasirinkimą. 

GAMINAME BALDUS IR PAGAL I Š S A K Y M Ą . 

: ^ , 

I . -

139th & Main 
JARABAK DRUGS 

Phone I. H. 6300 'Indiana Harbor, Indiana 
Isl'ILDOMh VISUS RECEPTUS 
LAIKOME DEOTINĘ IR VYN4 

KALBAME LENKIŠKAI 

4 

ROOSEVELT FURNITURE C0., Inc. 
LIKTUMŲ KRAl TIVE 

2510 WKST ROOSEVELT RD. SEeley S-4711 
Atidarą ir sekmadieniais nuo 11 ryto iki 4 vai. p. p. 

• ' • - " • • " - ' . . . . . . . 

Tel.: Ofiso VA.7-0554 rez. MI.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. Sekmad. nuo 10 iki 12 v. dieną 

Kmerg. Tel. KEdzie 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. Kiimmii 1580 
VAL.: penktad. S:30 iki 8 vai. vak. 

Šeštad, 8:80 iki 6 vai. vak. 

Telefonas OLympic 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. Halsted St., Chicago 

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

Tel.: Ofiso PR.6-3838, rez. VL7-2421 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 \Vest 63rd Street 

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

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 
i — • - - ^ •••—•• i i. _ 

Telefonas: REl iance 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 West 59th Street 

VAI : 2—4 popiet, 6:30—8:80 vaka
rais Trečiad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso CA.0-0257, rez .PR.6-665? 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
l iezkL uuuo S. Artesian Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 

Tel.: Ofiso Vl .7-6583, rez.HK.7-7888 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet ir 7—8 v. v a k 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždaryta*, 

šeštad. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
l iezid. 3241 W. ttOTH PLACJb: 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputį į rytus nuo Californla 

Tel. YArds 7-7772 

Tel.: Ofiso KK.3-9000, ret . 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 susivarimą 

Ke*. 1035 S. 48TH OT.. CICKRO 

l-K/aininuoja P u t a l k o 
A k j s Akinius 

DR. J. J. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL.: pirmad. antrad. ketv»rtad.. 
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Mažai žmogui ko tereikia šia
me pasaulyje, ir to mažo tik 
trumpam laikui. 

Jei gyvenate su kitais, tar
naukite jiems, nereikalaudami 
meiles už meilę ir padėkos už 
patarnavimą. —Krmolova 
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Užsieniu colitikos aktualijos 
Atrodo, kad politinių įvykių komentatoriai nedaug 

dėmesio ekreipe į prez. Trumano pasakytąją kalbą Tul-
lanhomoj, Tenw. Nors kalba buvo pasakyta Korėjos karo 
metin!'3e, tačiau ji lietė ne vien to karo reikalus, bet 
visą užsienių reikalų politiką. Tiesa, ją galėjo kiek pa
keisti veik tuo pačiu laiku Maliko padarytas pasiūlymas 
sustabdyti mūnus ir derėtis taikos klausimu. 

Šiuo vėliausiu klausimu Prezidentas, kaip jau žino
me, gana aiškiai ir griežtai pasisakė: taika turi būti tikra, 
kuri padarys galą agresijai ir užikrins saugumą. Tuo 
pareiškimu visuomenė, atrodo, buvo pateikinta. Vadinas, 
nepakanka siūlyti sustabdyti mūšius karo fronte, bet 

SPAUDOJ IR GYVENIME 
DR. J. I>AI (iAll.ls 

'a* 

Filmų pasaulyje 

Kas mėgsta garsiųjų žmo
nių biografijas, gražią muziką 
ir skambų dainavimą, nesigai
lės pamatęs "The Creat Caru-
so" — puikiai pastatytą didžio
jo dainininko — Caruso — gy
venimą. Atrodo, kad vertas dė
mesio ir "Fabiolos" filmas. 

Labai rekomenduotina pama
tyti "I was a Communist for 
the FBI". Tai istorija žmogaus, 
kuris Įstojo j komunistų parti
ją, kad galėtų JAV įstaigas in
formuoti apie slaptus komunis-; 
tų planas Amerikoje, šeima jfj 
laikė išdaviku ir jis pergvvenoj 
gilias tragedijas, bet ištesėjo i 
keletą metų, kol komunistų va-' 
dų teisme New Yorke dalyva
vo kaip liudininkas. 

, PRAŠO LYGIŲ TEISIŲ 

Filmas gerai pastatytas, stip 
ri intryga, gerai pavaizduoja ko: 

r e i k i a ' p a r o d ^ 'aiškų planą"'*, pagaTfau, geros valios! Tuo ! » « t a k t i k * v e r ž i a n t i s Į Korėjos karo veteranai, be kojų ar rankų, prašo tokių pat t * 
darbininkų unijos vadovybes, sių, kokias turi antrojo pasaulinio karo veteranai. (INS) tarpu Maliko pasiūlyme Prezidentas negalėjo įžiūrėti nei 

vieno nei antro. Jei bus garantija, kad Korėjos žmonėms 
bus sudaryti galimumai atstatyti savo kraštą laisvo, 
nepriklausomo ir demokratinio gyvenimo pagrindais, pra
šom, galime sustabdyti mūšiug ir kalbėti. Jei tokios ga
rantijos nėr, neverta ir laikas gaišinti. Karas turi eiti tol, 
kol kraštas visai nebus išvalytas nuo komunistinio ele
mento ir sovietinių įtakų. 

KAS PRAŽUDĖ KINIJĄ? 

Prezidentas, užsimindamas ginčus dėl gen. MacArthu-
r'o pašalinimo, komplimentavo Senato komisiją, gerai pra-
veduaią liudininkų išklausinėjimą. Kalbėdamas apie Ki
niją, jis pareiškė savo įsitikinimą, kad ji patekusi į ko
munistų rankas dėl to, kad nacionalistų vyriausybė ne
pajėgusi sumobilizuoti visų krašto jėgų gintis nuo komu
nistų antplūdžio. 

Su to daug kas nesutiks, nes JAV valstybių departa
mentas tuo metu, dėl jam žinomų išrokavimų, atsisakė 
duoti nacionalistams ir moraline ir medžiaginę paramą 
ir net bandė (per savo specialų ambasadorių gen. Mar-
shall'ą) sutaikinti nacionalis.us su komunistais, sudarant 
iš jų bendrą vyriausybę. Kremlius tuo puikiai pasinau
dojo. Jis surtiprino rusų paramą komunistams ir nacio
nalistai, netekę Amerikos pagalbos, turėjo pasitraukti iš 
žemyno J Formozos salą. 

GELBSTINT EUROPĄ 

Prezidentas stipriai gynė savo vyriausybes užsienių 
politiką ryšium su įvykiais Europoje. Toji politika tikrai 
nesanti ''apyzmentinė". Tai rodo skubiai suteikta pagal
ba Turkijai ir Graikijai, kai jom s grėsė dideli pavojai iš 
Sovietų Rusijos pusės. Jis nurodė ir Šiaurės Atlanto Sau
gumo Sąjungą, kuri suorganizuota JAV vyriausybes ini
ciatyva ir jos vadovavimu. 

Teisybe, š ie mūsų vyriausybės veiksmai (inimant ir 
Marehallo planą) išgelbėjo Vakarų Europą nuo komu
nizmo. % 

Mums patiko Prezidento kalboj pabrėžtas reikalas pa
laikyti nepartinę užsienių politiką. ''Neturi būti nei de
mokrato nei respublikono užsienių politikos dirvoj" — 
pasakė prez. Trumanas. Vadinas, abi partijos turi su
tarti užsienių politikos klausimuose. Kongresas į tai tu
rėtų rimtai atsižvelgti. Neturėtų būti užmirštos velionies 
senatoriaus Vandenbergo pastangos palaikyti partijų vie-

organizuojant streikus, likvi
duojant atpuolėlius nuo jų są
jūdžio. Šį filmą turėtų pama
tyti kaip galima daugiau JAV 
darbininkų. Gerai būtų, kad lie 
tuviai paragintų savo darbo 
draugus nueiti j teatrus, kur ro 
doma "I was a communist for 
the FBI". 
Girdėjo varpą, tik nežino kur 

Juozas Tysliava, aplankęs 
Chicagą, gerai aprašė "Vieny
bėje" bankus, saliūnus, tačiau 
kai palietė kultūrines jstaigas, 
tai ir suklupo. Rašo, kad "vys
kupai pavydi lietuviškumo" ir 
kaip argumentą sumini: "Šv. 
Kryžiaus ligoninei net neleista 
vartoti šv. Kazimiero vardo". 

Nei penki, nei devyni... Šv. 
Kryžiaus ligoninė kaip buvo 
taip ir pasiliko tuo vardu. Joje 

Pasikalbėjimas su Ispanu darbininku vadu 
K. PATALĄVIČIUS 

Mūsų korespondentas Madride 

Vos tik paėmus garsia-, bininkų savo amato specia-
jam ispanų katalikų vadui, listų, kurie būtų paruošti 
bei sociologui Victorino Pi 
nei savo rankosna J. O. A. 
C. (ispanų jaunųjų darbi
ninkų) vadovybę, turėjau 
progos išgirsti iš jo lūpų 
vieną antrą mintį apie ispa 
nų katalikiškosios darbinin 
kijos reikalus bei gyveni
mą. 

Smarkiu tempu ruošia 
vadus 

— Jūsų nuomone, kokia pa
ti svarbiausia, jūsų vado-

propogandos u ž daviniams. 
— Kaip su ispanų kata

likų darbininkų spauda? 
— Reikia skirti mūsų Ka 

tai. Akcijos platinamąją 
spaudą, ir šiaip sau Ispani
jos darbininkų mėgiamąją 
spaudą bei laikraščius. Pir
muoju atveju darbininkai 
daugiausiai skaito religi
niais, socialiniais bei ekono 
miniais klausimais. Pasku 
tnieji gi, būtent paprasti 
mūsų darbo žmonės, dau
giausiai p r a 1 e i džia laiko 

dirba šv. Kazimiero seserys. Jų vaujamosios darbininkų or- fkaitingda
H

mi s p o r t o p a s a u . 
line politiką, o ypač karo vardo taipgi niekas nekeičia ir & a n i z a c i30s misija. 

niekas nedraudžia vartoti šv. ^^Mafpo , kaip ir visų ki- eigos informaciją. Visai ma 
Kazimiero vardo. Chicagos lie-1 tų mūsjj krašto katalikų va, z a į kas domisi pav. žemės 
tuviai džiaugiasi nemažu kard. ; dų 
Stritch ir kitų vyskupų palan 
kurnu. 

ūkio, komercijos ar techni
kos žiniomis. Nelabai no-

kat. Akcijos narių 
syarmausia, o gal ir sun-
iausia užduotis — paruoš- i r ima gilintis į išsamesnius 

Šv. Kazimiero vienuolyno rū t į Seni> Sabi l*. išmokslintų j gyvybinius šių dienų Ispa-
mai kaip buvo, taip ir pasilieka i r s a v o i d e a l a i s persiėmusių I n i jos darbininko klausimus 
tuo vardu. I juos bus perke- vadli> b e i veikėjų. Tikiuo 
liama kolegija ir vadinsis šv. Sl» J°S v l s a i netolimoje atei 
Kazimiero kolegija. Dabar sta- W * sugebėsime pateikti vi 
tomi nauji rūmai ir jiems ten- siemssiems mūsų krašto ka 
ka parinkti naują vardą, ša- t a l i k u darbininkų centrams 
lia šv. Kazimiero — lietuvai- P i l n a i paruoštų ir patyru-
tėms seselėms brangi yra lie- S1U. išsispecialicavusių or-
tuvių pamėgtoji Marija, tai ganizatorių, instruktorių ir 
drauge ir vardas lietuvaitės vac*ų. 
šv. Kazimiero seserų steigėjos Pirmiausiai p r adedame 
motinos Marijos Kaupaitės (mi jieškoti gabesnių vyrų, o po 
rusios). Ir kas gi nuostabaus, to jau juos praktiškai ruo-
kad antras tos vienuolijos na- š t i parapijiniuose Kat. Vei-
mas pavadinamas Marijos var- kimo centruose, ir vėliau, 
du? Marijos ir šv. Kazimiero gabesniuosius ir daugiau 
vardai yra brangiausi šv. Ka- ka . žadančiuosius, perkelia-

BiBiaką "užsienių politikoj. Šuo* žvilgsniu Ji* jau^daug z i m i e r o seserims ir juos abudu « • į diecezinius centrus, ir 
hiiva nasiekes j o s I** ' 1 - ' 1 ' savo centriniams sie pastarieji daugiausiai 

1 dviems namams Chicagoje. mums rūpi, nes tik iš čia 
jau galima laukti gerų ir 
praktiškų darbo ir kartu a-
paštalavimo vaisių darbi
ninkų tarpe. 

Be to, spartesniam speci
alistų paruošimui praveda 

VIENYBĖS SVARBA % 
| Amerikos spauda 

Prezidentas pridėjo dar ir tai, kad "šiuo metu svar- \ J u o z a g G o b i g ^ ^ s a y o 

blausiąja problema yra ne praeitis, bet ateitis". !
l a i š k e r y š k i a i a p i b u d i n a a m e r i_ 

Ir Korėjos karą?, ir įvykiai Irane, ir daugelis kitų !kietišką sensacijų spaudą: "U-pasireiškimų dabartinėj tarptautinės politikos arenoj su
siriša su ateitim. Kaip jie šiandien bus išspręsti, tokia 
bus pasaulio ateitis, tokia bus ir Amerikos ateitis. Def jmacijas ima iš gatvės ir gra 
to labai yra svarbu Amerikai būti stipria militariniu ir žiną gatvei". 
ir ekonominiu atžvilgiu. Ir to nepakanka. Ji turi būti 
stipri savo politikų apdairumu, išminsimi ir vieningumu. 
Todėl, sen. Vandenbergo pradėta ir prez. Trumano remia
ma nepartinė politika užsienių reikalų tvarkyme turėtų 
susilaukti paramos ir partijų viršūnėse, ir visuomenėj, 
spaudoj. 

Tcdėl mes ir manėm, kad tuos visus reikalus iškėlusi 
Prezidento kalba turėjo susilaukti žymiai daugiau dė
mesio. 

Pranešta, kad Prancūzijos vyriausybe pagaliau, su
tiks įleisti į Vakarų Europos armiją tokį Vokietijos karių 
vienetą, kuris nebus gausingesnis už vieną diviziją. Vis-
d ė l o jau šiokia tokia pažanga padaryta. Pirmiau pran
cūzai nenorėjo kalbėti apie jokį vokiečių ginklavimą. uoste sutikau karo laivą. 

SA spaudą charakterizuoja fak 
tas, kad ji visas idėjas ir infor-

Daug tiesos apibudinant spau 
dą, kuri perdaug mėgsta kri
minalus, divorsus ir braidymus 
po kitus gyvenimo dumblus. 
Ačiū Dievui, kad šiuo atžvilgiu 
Amerikos lietuvių spauda žy
miai augščiau stovi. 

Gyvenimo poezija ir proza 

Kaip galvojate apiesa 
vo krašto darbininkus reli
giniu atžvilgiu? 

— Patys puikiai supran
tate, kad vienas iš reikalin
giausių duomenų geram dar 
bininko religiniui nusiteiki
mui yra medžiaginė pusiau 
svyra; mūsų gi darbininkas 
tos pusiausvyros, bent iki 
šiol, dar nematė ir negavo 
paragauti, nors tiesą pasa
kius, metai iš metų tas vis
kas eina geryn, žadėdamas 
šviesesnį rytojų mūsų dar
bininkui netolimoje ateity
je. Pačioje religinėje dirvo 
je turėjome plėšti be galo 
sunkią vagą, nes mūsų kraš 
tas turėjo pergyventi dide
lių dvasinių s u n k u m ų ir 
kartu sprendžiamų momen
tų. Mums dar trūksta, iš-
sispecializavusių kunigų so 
cialiniucse klausimuose, už-

me paskaitas, ruošdami kar i tat apaštalavimo d a r b e 
tu pritaikintus kursus, vie-1 tarp darbininkų, prie gerų 
Kam ar k i t a m Ispanijos , norų ir Kriste us meilės ku-
kampe. Iki šiol esame tu- pina širdimi, visus šiuos 
rėje trijose ar k e t uriose 
vietose šios rūšies suvažia
vimus su gerais rezultatais. 

Darbininkų mokykla 

— Gal turite ir kitokių 
perspektyvų ? 

sunkumus tikimės nugalėti, 
nes Jis turi būtinai kara
liauti mūsų Ispanijoje. 

Miesčioniukas pirmąkart 
mokykloje 

sunūs Teatro direktoriaus 
— Geresniam ir kartu są j pirmą dieną sugrįžęs iš mokyk-

1A '. y i n i n e r p e n i a m k a t a l i k u H f l f - ' Ino l ra lh£irk* — Moterystė, — kalbėjo vie j žiningesniam katalikų dar-; los kalbėjo 
nas poetas, — tai uostas, ku- j bininkų paruošimui mano-
riame susitinka du laivai, plau
kioją gyvenimo jūrose. 

— Hm, — atsiliepė vyras,— 
jei tai tiesa, tai aš gyvenimo 

— Tik pamanyki, tėveli, vi-
me netrukus atidaryti tam sos vietos jau buvo išparduo-
tikrą mokyklą, kurios tiks- tos... 
las bus ruošti katalikiškoje — Tai kur tu sėdėjai? 
dvasioje šimtus, ar net gal l — Parteryje, penktoj eilėj iš 
ir tūkstančius, stropių dar- dešinės. 

SUKILIMAS LIETUVOJE 
Pasikalbėjimas su L. Prapuoleniu 

i Ryžtinga lietuvių tauta iBifl m. birželio mėnesį nusimetė so-
1 vietų jungą ir sudarė nepriklausomą, laisvą vyriausybę. Vienu iš 

to sukilimo centrinių vykdytojų yra L. Prapuolenis, dabar esantis 
Europoje. Dešimtmečio sukakties proga mūsų korespondentas jam 

i pateikė keletą klausimų apie Lietuvių Aktivistų Frontą, kurs atli
ko svarbias laisvės kovų operacijas. 

— Kada LAF pradėjo savo organizacinį veikimą ir koks buvo 
•pagrindinis tikslas? 

— LAF savo veikimą Lietuvoje pradėjo 1940 m. spalio mėn. 
9 d. Pagrindinis tikslas buvo: 

a. apjungti tautą tokiu tankiu organizuotos rezistencijos tin
klu, kad būtų užkirstas kelias NKVD provokacijoms išryškinti 
aktyvųjį tautos elementą, 

i b. ruoštis būsimam karui, kad juo pasinaudodami atgautume 
nepriklausomybę. 

— Kaip buvo LAF susiorganizavęs? 
— NKVD sekimui pasunkinti LAF veikė penketukų sistema. 

Štabai iki 1941 metų pradžios veikė savarankiškai, prisiderindami 
prie vietos sąlygų. Tais pačiais NKVD klaidinimo sumetimais, 
daugumas dengėsi kitais vardais: Lietuvos Apsaugos Gvardija 
(Hnmbinas, L. Reivydas), Lietuvos Laisvės Armija (Senis, Vilu-
tis, Juočeris), Ginklo broliai ir kt. Nuo 1941 m. pradžios LAF 
veikimas centralizuotas iš Kauno ir Vilniaus štabų sudarytam 
variausiam štabe. 

— Kas sudarė LAF Vyriausią Štabą f 
— Dėl visiems suprantamų priežasčių, visų LAF VS narių 

pavardžių minėti negalima, todėl jas žymėsiu X ar Y. LAF VS su
darė: Dr. Inž. Ad. Darnusis, majoras X, Mykolas — "Kumpis 24", 

• kpt. J., Z., Dr. Pr. Padalskis, Vladas X, pulk. Dr. inž. J. Vėbra, Pi
lypas Žukauskas ir šį pasikalbėjimą duodantis. 

— Ar turėjote ryšį su užsieny veikusiu LAF štabu ir kaip jis 
buvo nustatytas? 

— Taip, turėjome. Ypatingą rūpestingumą šiuo reikalu pa-
įcdė min. K. Škirpa ir kpt. Bronius Michelevičius, kurie dėjo vi
sas pastangas nuolatiniam ryšiui išlaikyti. 

Pirmąjį ryšį su LAF Štabu užmezgė kpt. šverplaitis, iš kurio 
1940 m. gruodžio 15 d. pirmą kartą gavome išsamesnes informa-

! ei jas apie Lietuvos Tautinio Komiteto ir LAF veiklą. Antrasis ry
šininkas, per kurį kontaktas buvo palaikomas ligi 1941 m. gegu
žės mėn. pradžios, buvo kpt. Bronius Michelevičius, kuris pats as 
meniškai du kartus buvo pralaužęs geležinę sieną. 

Pirmasis ryšinitnkas iš LAF vyr. štabo narių į LAF štabą 
užsienyje 1941 m. pradžioje prasimušė dabartiniu metu JAV gy
venąs Mykolas — "Kumpis 24", kurio didvyriškumui pažymėti no
riu pateikti kai kurias jo atlikto žygio smulkmenas. 

"Kumpis 24", painformavęs užsienio LAF štabą apie LAF 
,\yr. štabo projektus ir pasirengimus pravesti sukilimą, paskelbti 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą ir sudaryti vyriau
sybę, berods balandžio 13 d. mėgino iš Vokietijos grįžti į Lietuvą. 
Pasienio palydovui nurodžius visai netinkamą sienai pereiti vie
tovę, "Kumpis 24" nugalėjęs vielų tviras ir ištisą eilę raizgių vie-

' lu kliūčių, už keleto šimtų metrų buvo pastebėtas rusų sargybi
nių, kurie tuoj pat į jį atidarė ugnį. "Kumpis 24" atsišaudydamas, 
bandė grįžti į Vokietiją, bet buvo peršautas per kairiąją krūtinės 
pusę ir dešinę koją. Kad ir sužeistas, nušovęs jj puolančius pasie
nio sargybiniu šunis, leidosi miškelio kryptimi. Pamiškėje gavo 
antrą šūvį į krutinę. Sukaupęs visas jėgas, pasiekė tankumyną, 
kur kitą dieną sovietų sargybiniai jį surado be sąmonės ir pristatė 
Tauragės ligoninėn. Tauragės ligoninėj "Kumpis 24" trumpam 
laikui atgavo sąmonę ir j | slaugusiai gailestingai seselei — ryši
ninkei suspėjo perduot dalį iš min. Škirpos atneštų žinių: 

1. Vokiečių karas prieš sovietus prasidės tarp 1 ir 10 gegužės. 
2. LAF nariai karo — sukilimo metu ant rankovių dėvi bal

tus raikščius su juodom TDA (Tautinė Darbo Apsauga) raidėm. 
3. Užsieninio LAF štabo pageidavimus dėl kai kurių asmenų 

įtraukimo į laikinąją vyriausybe. 
Po šių informacijų "Kumpis 24" vėl neteko sąmonės, o pas

kiau prie jo seselei ryšininkei prieiti jau nebepavyko, nes rusams 
rusigriebus visą jo priežiūrą buvo perduota NKVD. Po keleto die
nų "Kumpį 24" įmetę į sunkvežimį nežinoma kryptimi išvežė. Ir 
tik birželio 23 d. sužinojome, kad "Kumpis 24" visus kankinimus 
didvyriškai pakėlęs, yra gyvas ir iš Kauno sunkiųjų darbų kalėji
mo ligoninės buvo pervežtas į Zacharino ligoninę. Jį prisiminęs ir 
šiandien prieš jį lenkiu galvą. 

Kai kurie ryšininkai savo misiją ir pasitikėjimą pasienio gy
ventojais apmokėjo savo gyvybe. Turiu mintyje tą pirmąjį ryšį 
su* LAF štabu užmezgusį kpt. Šverplaitį, kuriam atvykus į Kauną 
(1940.XII.14) iš pirmojo ryto įvyko nelaimė. Jam besivalant ba
tus, iškrito, visada parengtyje nešiotas pistoletas ir įvykusio įs-
kėlimo pasėkoje kpt. Šverplaibiui buvo peršautas dešinosios ran
kos delnas. J. Dėdinui ir X jį kruopščiai gydant ir slepiant, jam 
pavestus uždavinius ir reikalingas lietuvių tautos prievartavimo 
žinias surinko LAF štabas. Rankai apgijus, gautąsias žinias at
mintinai išmokęs, kpt. Šverplaitis į Vokietiją nusistatė grįžti pro 
lakius, kur jis turėjo nuo seno pažįstamą, pasienyje gyvenantį 
ūkininką. Laike trijų dienų negavus iš kpt. Šverplaičio sutartu 
radijo kodu pranešimo, minėtas ūkininkas buvo įtrauktas, ir kaip 
pasirodo ne be reikalo, į įtariamųjų sąrašą. 

Apie tikrąjį kpt. Šverplaičio likimą tesižinojome tik 1941 m. 
birželio 24 d. iš kartu su juo vienoj kameroj sėdėjusio X, kuriam 
kpt. Šverplaitis visą savo tragediją buvo smulkiai nupasakojęs. 
Kpt. Šverplaitį į pasienį vedantis ūkininkas pasiėmė kirvį, aiškin
damas, kad prie upelio nuėjus, jam kertant karklus, kpt. Šver
plaitis galės nematomai pasprukti į Vokietiją. Priėjus karklyną, 
kpt. Šverplaičiui iš paskos ėjęs "geraširdis" vadovas su kirviu kir
tęs per pečius sušvilpė, i r... atbėgusiems pasienio sargybiniams per
davė gintis neįstengiantį kpt. Šverplaitį. Ir nežiūrint sadistiškiau-
sių, pusmetį užtrūkusių kankinimų — pirštų laužymo, liežuvio de
ginimo, lytinių organo piaustymo ir taip vadinamo "centrifugo" 
- - žodžio nepratarusį kpt. Šverplaitį birželio 22 naktį NKVD su
baudė. Ir jo diddvyriškumui priklauso mūsų visų gili pagarba. 

— Kaip LAF pasirengė, gavęs pranešimą, kad karas įvyks 
tarp 1 ir 10 gegužės? 

—LAF VS po šio pranešimo įsakė vykdyti planą: 
1. Ginklų reikalu per "V" grupę ir pagrindinį ryšininką su 

milicijos nuovadijomis ltn. J. buvo gauti pakartotini užtikrinimai, 
kad pirmą karo dieną visų nuovadijų ginklų sandėliai bus per-

(Nukelta j 4 pusi.) 
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(Atkelta iš 3 pusi.) 

duoti LAF VS žiniai. Tą pat užtikrino Šančių ginklų dirbtuvių 
grupes vadovas R. Atskiroms grupėms pavesta sekti Parodos pa
viljonuose buvusį Raudonosios Armijos sandėlį, kad patogiausiu 
karo momentu sandėlis butų perimtas į mūsų rankas. 

2. Radiofone veikusi J. Stonio grupe buvo surišta su P. Žu
kausko vadovauta grupe specialiems uždaviniams, kad karui ki
lus, nesužalotas radifonas pereitų į LAF štabo žinią ir dar prieš 
vokiečių kariuomenei įžygiuojant būtų paskelbtas Lietuvos ne
priklausomybes atstatymas ir laikinosios vyriausybes sudėtis. Tą-
pat dieną radijo stoties grupei vadovavęs X perdavė „remon
tai" auto transliacijų mašiną tam atvejui, jei miesto centre esantį 
radiofoną užimti nepavyktų. Skaitantis su galimybe, kad iš pir
mos karo dienos ne tik radiofonas, bet ir radijo stotis gali būti 
užimta Raudonosios Armijos, radijo specialistas R. Šatas su X 
parengė du siųstuvus: vieną 39-41 m. banga, antrąjį — Vilniaus 
banga. 

3. Sustiprinta apsauga Petrašiūnų elektros jėgainei, kuri tu
rėjo tiekti elektros energiją radijo stočiai. 

4. Telefono ir telegrafo centrines užimti, o taip pat ir sovie
tines karines centrines (tarp aerodromų, Kaunas — Ryga, ir 11.) 
sunaikinti pavesta Rudokui. 

5. Aktualiausias klausimas — Aleksoto, Žaliojo ir Panemu
nės tiltų sprogdinimas. Jų susprogdinti niekada nebūtume įstengę 
dėl sprogstamosios medžiagos trūkumo. Mūsų džiaugsmui patys 
rusai juos užminavo, ir mums teko tik sudaryti atskiras grupes, 
kurios, atėjus laikui, galimai greitesnio tiltų išsprogdinimo tikslu, 
pradėtų apšaudyti tiltus saugojančias sargybas. Tiltų išsprogdi
nimas LAF VS buvo labai svarbus, kaJ karo metu vokiečių spau
džiamos R. Armijos divizijos, kurių į Suvalkiją buvo sutrauktas 
didelis skaičius, negalėtų persikelti į Kauną ir jį paversti gynimosi 
tašku. 

6. Skubiai sudarytos kalėjimų sekimo ir jų apsaugos grupės. 
7. Išdirbtos smulkios provincijai instrukcijos, kuriose ypatin

gas dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad karo metu nebūtų suvedi
nėjamos asmeninės sąskaitos, nes kaltuosius turės teisti vyriau
sybės paskirtas teismas. 

a Pakartotinai perspėti visi į laikinąją, vyriausybę numatyti 
asmens, atkreipiant dėmesį tuoj pat numatyti kiekvienai minis
terijai reikalingus asmenis ir parengti pirmuosius, būtiniausius 
potvarkius. « 

Buvo didelis smūgis, kada po taip plataus, visuotinio pasiren
gimo, vokiečiai gegužės 1-10 d. d- numatytų karo veiksmų prieš 
Sovietų Sąjungą nepradėjo. Gegužės mėn. vidury iš min. Škirpos 
gavus žinią, kad karo veiksmai neribotam laikui atidėti, skutl>s 
keliu teko dėti milžiniškas pastangas, kad visą rezistencija, kuri 
visuotinio pasirengimo metu iš tylios — laukimo padėties buvo 
r erė jusi į judėjimą, galimai greičiau būtų vėl apraminta. 

Deja. Daugelyje vietovių, neišskiriant nei Kauno su Vilnium, 
dieną naktį budri NKVD akis jau buvo spėjusi nustatyti ir areš
tuoti kai kuriuos štabų narius. Ši, prieš laiką įvykdyta mūsų mo
bilizacija sukėlė, o ypatingai provincijoj, tam tikro nepasitikėjimo 
LAF VS duodamoms informacijoms bei instrukcijom. Bet turėjo
me gerą, ir mus pačius įtikinusį argumentą — vokiečiai karo pra
džią nudelsė tik dėl Jugoslavijoj užtrūkusių karo veiksmų. Kartu 
visos provincijos rezistencijos štabai buvo įspėti, kad apie artė
jantį karą bus pranešta ne per ryšininkus, bet per radiją: po va
karinių žinių plokštelių muzikos transliacijose nustatyta eile bus 
paleista plokštelės: "Saulelė raudona, vakaras netoli" (kitų dvie
jų nebeprisimenu). Po antrosios plokštelės, kuri turėjo būti trans
liuojama tik ligi pusės, turėjo sekti nustatyta trečioji. 

— Ar tiesa, kad buvote gavę žinias apie tikrąją karo datą? 
— Taip. Pirmą žinią, kad karas prasidės tarp birželio 18 d. 

ir birželio 26 dienos gavome per Žemaitiją iš E. birželio 16 d. Bet 
šį pranešimą priėmėme skeptiškai. Buvome linkę manyti, kad tai 
yra vokiečių provokacija. Pagrindą tokiems spėjimams buvo davę 
areštai, kuurių metu buvo areštuoti tik tie LAF štabų nariai, apie 
kurių veiklą vokiečių SD, vienokiu ar kitokiu būdu, turėjo būti su
rinkusi žinias. Atrodė, kad vokiečių saugumas patyręs apie tik
ruosius sukilimo tikslus, dėjo pastangas į NKVD rankas perduoti 
visus LAF štabus, kad sukliudytų vokiečių planams nepriimtiną 
Lietuvon vyriausybės sudarymą ir Lietuvos nepriklausomybės at
statymo paskelbimą. 

Minėta data patikėjom tik birželio 17 d. iš Vilniaus atvykus 
LAF štabo viršininkui ir VS nariui X. N., kuris pranešė, kad ji 
yra tikra ir kad min. Škirpa ją atsiuntė kaip griežtai slaptą, nes 
jei vokiečiai apie šią žinią patirtų, su min. Škirpos galva būtų 
biogai! Šią pat naktį iki paryčių su X. N. Neries pakrantėse per 
nauja aptarėme sukiliminį planą, atsižvelgiant į praėjusių dienų 
deportacijas, kurios buvo stipriai apardžiusios ryšius. 

Nuo minties deportuojamus laisvinti išardant bėgius, buvo 
atsisakyta, nes turint galvoj stiprų Raudonosios Armijos ir NKVD 
judėjimą, silpnai ginkluota rezistencija, galėjo virsti jų visiško 
sunaikinimo priežastimi. Kalinius laisvinti buvo palikta kiekvieno 
LAF štabo nuožiūrai. Kalinių laisvinimo reikalą nepaprastai ap
sunkino gegužės mėn. viduryje pasienyje vokiečių išmėtyti nuro
dymai, kuriuose buvo raginama rengtis blokuoti kelius, ardyti ge
ležinkelių bėgius ir 11 . , ir — pirma proga pulti kalėjimus. Po šių 
viešų, atrodo, grynai NKVD informacijai skirtų ''nurodymų" di
delė Kauno ir Vilniaus kalinių dalis buvo pervežta į Sovietų Sąjun
gą, o kalėjimų apsauga žymiai sustiprinta. Todėl buvo nusistatyta 
kalinių laisvinimą pradėti tik tada, kai bus tikra, kad pradėtoji 
akcija visu 100 nuoš. pavyks. 

Kitą dieną su pagrindiniu sukilimo organizatorių, Dr. inž. 
Ad. Damušiu parinkome karo metui LAF VS būstinę Senelių prie
glaudos ligoninę, kuri prieš LRK ligoninę, turėjo tą pirmumą, jog 
neatrodė, kad ši ligoninė iš pirmos karo dienos butų užimta Rau
donosios Armijos. ' 

— Ar pavyko sukilimų pravesti planingai ir kokius turėjote 
nepasisekimus f 

Pagrindinis sukilimo tikslas buvo pasiektas — Lietuvos ne
priklausomybės atstatyta ir laikinoji vyriausybė buvo paskelbta. 
Bet išgyvenome ne vieną nesėkmę. Pirmiausia dėl ginklų. Jų or-

Renkama išsami 
informacija 

Balfo įgaliotiniai Vokieti
joje pradėjo intensyvų ir iš
samų pasiliekančių Vokietijo
je lietuvių tremtinių surašine 
j imą, kuris gali užsitęsti du 
ar tris mėnesius. Tam tikslui 
atspausdinti surašymo lapai, 
kurie jau išdalinti ir tremti
nių išpildomi. Iš surinktų ži
nių bus galima spręsti kiek 
lietuvių tikrai Vokietijoje pa-1 
siliks ir kokia jiems bus rei
kalinga ateityje parama ir pa 
galba. 

GRIŽO NAMO 

Kovos lėktuvas 
Vienam kovos lėktuvui pa-

statyti reikia: 12.625 sv. aliu-
minijaus, plieno ir kitų meta
lų, 7.000 pSdų elektros vielų, 
1.500 pėdų įvairių vamzdelių, 
515000 atskirų ir kombinuo
tų dalių, 20.000 profesionalų 
įr specialistų darbo valandų. 

Mirė Balfo garbes narys 
Gegužes 31 d. miręs Phila-

delphijos Arkivyskupas Jo 
Eminencija Kardinolas Den-
nis Dougherty suo pat įsikū
rimo buvo Bendrojo Ameri
kos Lietuvių Šalpos Fondo 
Garbės Narys. Balfo pirmini n 
kas kan. prof. J. B. Končius 
pasiuntė gilios užuojautos pa 
reiškimą a. a. kardinolo arti
miesiems. 

IRO ir toliau Baliui 
kooperuos 

Šiomis dienomis iš Vokieti
jos gautas pranešimas, kad 
nežiūrint sunkios IRO finan
sinės padėties, skiriami Bal-
fui IRO etatai Vokietijoje ne
bus sumažinti ir IRO, kaip 
iki šiol Balfui visapusiškai 
kooperuos. Tokiu būdu tre
čiam šių metų ketvirčiui (lie
pos, rugpiūčio ir rugsėjo 
mėn.) IRO apmokės Balfo 
tarnautojus visose trijose Vo 
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kietijos zonose. Transporto, 
pašto ir kitos lengvatos nu
matoma taip pat palikti. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

Iš W.G.E.S. stoties — Banga 13»0 
PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 iki »:»0 vai. ryte. 

5ESTAD. 8:30 iki »:30 vai. ryte. 
UETUVMKOS VAKARUŠKOS 

iš tos pat stoties PIRMAD. 
vakare nuo 7 Iki 8 vai. 
TeL HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKWELL ST.t 
CHICAGO 29, I U i . 
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Bob Hope grižo į Los Angeles. Bob sveikina savo šeimą. Jis per 
3 mėnesius linksmino Amerikos karius Anglijoje, Prancūzijoje 
ir Vokietijoje. (INS) 

Detroito, dovana lietuviams 5,000 svarų cukraus Prancū
zijos lietuviams, o likusieji 

Prancūzijoje 
Uolios Balfo veikėjos ir rė

mėjos p. Elzbietos Paurazie-

$116.00 pasiųsti Vokietijon 
lietuvėms motinoms sušelpti 

Pažymėtina, kad paskuti
nės ir kitų gerų Detroito lie- niu laiku Prancūzijos lietuvių 
tuvių pasidarbavimo dėka, j tremtinių skaičius ne tik ne 
prieš kurį laiką buvo surink-' mažėja, bet priešingai, dide 
ta $506.39 lietuviams tremti 
niams Europoje sušelpti. Iš 
tų pinigų už $389.50 nupirkta 

ja. Lietuviai iki šiol buvę Af
rikoje ir kitose Prancūzijos 
kolonijose renkasi j Paryžių 
ir kitus Prancūzijos miestus. 
Daugelis jų gyvena labai skur 
džiai ir reikalingi nuolatinės 
papildomos paramos. Be to, 
Prancūzijoje yra nemažai se-

ganizavimas po vokiečių aviacijos sunaikintų Šančių ginklų dirb
tuvių ir sandėlių žymiai pasunkėjo. Sovietams paskelbus visuotinę 
mobilizaciją — iki 16 vai. vis nevyko surasti milicijos nuovadijų 
tyšininkų, kai tuo tarpu sovietai jau buvo pradėję parengiamuo
sius veiksmus nuovadijoms evakuoti. Pirmąjį ginklų transportą I nelių, ligonių ir našlių su ma-

avome tik apie 17 vai. iš senamiesčio nuovadijos, kuris susidėjo \ žais vaikais, kuriems nuolati
nė pagalba labai reikalinga. 
Iš viso dabar Prancūzijoj yra 
1,200 lietuvių, kurių daugu-

Nebijokit vasaros karsčiy! 
Artimiausioje krautuvėje paprašykit 

C A N A D I A N ACE 
ALAUS 

Canadian Ace 
numalšins 

jūsų 
troškulį, 

atgaivins 
jus 

• u 
sustiprins. 

Reikalaukite tiktai 

WILLIAM BENESHUNAS, 
vienintelis lietuvis alaus darymo 

meistras Čikagoje 

Canadian ̂ Ace 
vos iš 12 pistoletų ir keletos tūkstančių šovinių. Šių 12 "Walte-
rių" apsaugoje buvo suremontuota radijo stotis, kurią radijo sto
ties grupes vadovo X dėka, rusai, palyginti, mažai tesužalojo. 24 
vai. su Rudoko parūpintais mirties zonai leidimais ir rekvizuota ma reikalinga pagalbos dra 
LRK greitosios pagalbos mašina iš užmiesčio buvo parvežti radijo įbužiais, maistu ir kitais daik 
specialistai X ir Y, kurie 23 d. 6 vai. ryto LAF štabe jau atrapor- .tais. 
tavo: "Lietuvos nepriklausomybes paskelbimui radijo stotis pa-
j-engta." Apie tą pat laiką pulk. J. Vėbra savo paties parengtom 
minom užminavo kelius i radijo stoti. 

m m » 

22 vai. gauvus naują 18 pistoletų transportą, jis visas buvo 
perduotas Rudoko grupei, kad galimai greičiau butų užimtos pas 

l 
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CAKADIAN ACfc Bl tUKlKti CO., CHICAGO. 
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Mindszenty neužmirštamas 
J. A. Valstybių parlamento 

narys Javits valstybes sekre
to rūmuose telefono ir telegrafo centrines ir išsprogdinta slaptoji Į . v1Ul Acnesonui rašytame 
Raudonosios Armijos ryšio stotis. 23 vai. pašto rūmai buvo užim- | l a i s k e iškelia reikalą, sustip

rinti pastangas Vengrijos Pri 
mo kardinolo Mindszenty iš
laisvinimui. 

tL Sovietų klaidinimo tikslais Rudokas paskambino Sovietų karo 
komendantūrai Kaune, kad Kauno srityje nuleisti vokiečių desan
tininkai, 23 v. 30 sovietų ryšio centrinę išsprogdina. Šis Rudoko 
grupės žygis turėjo didelę reikšmę, nes po jo pranešimo ryšiams 
nutrūkus, Kauno stotyje buvo pastebėti skubūs Raudonosios Ar
mijos pasikrovimo veiksmai ir netvarkingas Raudonosios Armijos 
?\giavimas Ukmergės plentu. Si proga buvo panaudota apsirū
pinti ginklais. Kai kurios grupės nuogom rankom ar pistoletų imi
tacija nuginkluodavo ruskius. Bet palyginti su tuo, kas buvo rei
kalinga visoms Kauno grupėms apginkluoti, buvo tik mažas la-
£as juroje. 

8 vai. ryto pakartotinai nepavykus iš Aguonų gatvės pusės su 
mažojo kalibro pistoletais nugalėti automatais ginkluotas Paro
dos į,t. ginklų sandėlių sargybas, buvo gauta pranešimų apie sti-
prejaiitį sovietų tankečių siautėjimą miesto centre. 

Su Dr. inž. Damušiu ir pulk. J. Vėbra perredagavę į tautą at-
FišaukLno tekstą, nutarėme nedelsdami skelbti nepriklausomos 
Lietuvou atstatymą ir laikinąją vyriausybę, kad galimai greičiau 
būtų duetas ištisus metus kantriausiai išlauktas signalas sukilti. 
Nors tuo metu radijo stotis ir buvo apgulta, dalyvaujant Dr. inž. 
Ad. Damusiui, pulk. J. Vėbrai, J. Stoniui, adj. pareigas ėjusiam 
jun. K. Bobeliui, X, Y 9 vai. 28 min. buvo paskelbtas nepriklauso
mos Lietuvos atstatymas, buvo pašaukta tauta sukilti, kad būtų 
duotas tinkam«»s atsakymą už jos "savanorišką" įjungimą \ So
vietų Sąjungą — Tautai vadovauti pristatyta laikinoji Lietuvos 
vyriausybė. 

Apie tą pat laiką sukilėliams užėmus gausius, Paiodos gatvės, 
ginklų sandėlius, laimėti ginklai L. R. K. greitosios pagalbos maši
nom buvo skubiai išskirstyti radijo stoties Nemuno pakrančių gy
nybinėms grupėms, kurios, sovietams tiltus išsprogdinus, sėk
mingai atrėmė visus Aleksote ir Panemunėje susitvenkusių sovie-

; tų divizijų bandymus persikelti per Nemuną. Nusistatytą saugo-
j ti Vileišio tiltą per Nerj, savo gyvybe apgynė X, kurį sovietų sar
gybiniai nukovė tuo metu, kai jam jau buvo pavykę nukirpti 
sprogdinimui parengtus laidus. 

Pasikalbėjimą, kuriame daugelį faktų dar nebuvo galima mi
nėti, baigdamas, noriu atitaisyti, tiek spaudoj, tiek paskiruose 
leidiniuose kartojama netikslumą, mane apšaukiant sukilimo va
du. Tai yra ne tiesa, nes tiek sukilimą parengė, tiek jį vykdė visas 
— lietuvių tautos norą neklystamai atspėjęs — Lietuvių Aktyvis
tų Fronto Vyriausias štabas. , 

Šia pat proga LAF VS vardu kviečiu kovos draugus giliam 
susikaupime pagerbti visus šio sukilimo metu už Lietuvos laisvę 
ir garbę žuvusius, ir jų mirties valandoje tebekartotas kovos šū
kis "Viskas LIETUVAI!" tepalieka mūsų viso gyvenimo kelro
džiu. 

g STANKŪNAS 
F O T O G R A F A S 

3315 SOUTH HALSTED STREET 
Telef. YArds 7-1546 

ATIDARĄ KASDIEN IR SEKMADIENIAIS 

# 

\ 

f 

% 

GOODYEAR T I R E S - T I B E S 
Turime ir kitų išdirbysčių. 

W I L L A R D B A T T E R I E S 
PLASTIC SEAT C0VERS. 

išsimokejimais 

Balzekas Motor Sales, Inc. 
4030 ARCHER AVENUE Chrysler - Plymouth Dealer Phone Ylrginia T-l SI 5 

NYL0N, FIBER AND 
Lengvais 

fS 
^ 

^ 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo ateitį . . . 
Standard yra stipriausia taupymo įstaiga visoj Amerikoj. 

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

Federal Savings k Loan Insurance Corporattaa bei Federal Home Loan Bank System narys 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue,, kampas Sacramento Avenue 
TELEFpNAS: VIRGINIA 7-1141 

JUSTIN MACKIEWICH prezidentas 

• 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 po pieta 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vakare 
Trečiadieniai* visai neatidaroma 

Metinis Piknikas lietuviu Raudonos Rožės Kliubo (j$ Cicero, HUnms) įvyks Liberty Parke, Willow Springs, Illinois, liepos (July) mėnesio 1 diena. 
1 " " " — • • 

Bu* gera muzika, užkandžiai, gėrimai ir keletas vertybių laimėti nemokamai. Malonus laikas laukia visų atsilankusitfų — jaunų ir senų. Kviečia: KOMITETAS 

I 

« 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO/ ILLINOIS 

KALBU STEBUKLAS KONNERSREUTE 
JONAS BURKUS, Chicago 111. 

Jau Teresės Neumanaites no universiteto profesorius 
ekstazių pradžioje (1926 m.) I)r. A. Seitzas laiko esminiu 
pastebėta, kad ji kalba kaž-! Laibos dovanos tikrumo įrv-
kokia nesuprantama kalba, Tymu, ir tame jis įžiūri ant-
bet beveik niekas tada,į ją gamtiškumo charakterį, 
nekreipė dėmesio, nes niekas 0 . . . mmA .a - — •' 
nesuprato jos s a k o m ų žo- .**..**** f* TIK 1B 
džių ir niekas nežincjo ko- f r d ^ « • kalba kuria 
kia kalba ji kalbanti. I b u ™ * a s * o r s a f.'e* " a 

1 pnes šimtus ar tūkstančius 
Prof. Fr. Wutzas, hebrajų i metų, yra ne mažiau stebuk-

ir aromajų kalbų žinovas iš | lingas dalykas. Tik pažvel-
Eichstaetto, domėjosi tada j kime į Sekminių regėjimą. 
baroko stiliaus bažnyčiomis.! Pvz., 1929 m. Dr. V. Areti-
Būdamas VValdsaseene (6' nas rašė: 
km. nuo Konnersreutho), iš- | _ čia gali būti labai įdo-

' 

girdo, kad Konnersreuthe 
kažkokia visai bemokslė ūki
ninko duktė kalba kažkokia 

mu girdėti keletą žodžių iš 
Sekminių regėjimo... Tai at
sitiko, kad Teresė suprato 

KELIAUJANT PO EUROPA 

nežinoma kalba. Vieno iš1
 Sv> Petro pamokslą vokiečių 

VValdsasseno p a k ą lbintas i kalba ir ištisai jį pakartojo 
prof. Fr. Wutzas atvyko \\ ta pačia kalba (Šiaip Teresė 
Konnersreuthą. Jis tuoj pa-j kalba tik tarmiškai). Bet pa 
žino, kad Teresė kalbanti a- skutinieji žodžiai buvo ara-
romaiškai. Jis dažnai pra- maiški ir ji negalėjo jų su-, 
dėjo lankyti Konnersreuthą' prasti. Tai buvo Sekminių ^ w e r 
ir, kitiems nematant, užraši- stebuklo pakartojimas po 2. 
nėjo girdimus žodžius, bet 000 metų, kada kiekvienas 
apie tai nieko nesakė nei Te- suprato savo kalboje. 

ATEIVIS SPECIALISTAS LAIKRODININKAS taiso įvairiausių firma 
ir sunkiai pataisomus laikrodžius. Dirbo Lietuvoje ir Vokietijoj 20 
metų. Turi gerus pažymėjimus. Savo moderniškoj dirbtuvėj turi daug 
dalių Europos ir Amerikos laikrodžiams. Darbas sąžiningas, nebrangus. 

JONAS ŠVELNYS 
6533 S. Fairfield A ve., Chicago 29. IU. (Marųuette Pk. prie Californijos) 

Tel. AVAlbrook 5-9524. Laikinai įėjima."* iš kiemo. 

Miss Margaret Truman (kairėje) ir Mrs. Dwight Eisenhower pas Prancūzijos prezidentą 
Dešinėje buvęs Prancūzijos kabineto ministeris Zene Pleven ir gen. Eisen-

(INS) 

resei, nei kitiems. 
Pagaliau prof. Fr. VVutzas 

iš Teresės norėjo gauti dau
giau naujų žodžių, bet šia 
tema ji visai *nenorėjo kalbė
ti, sakydama: 

— Oi, tu to nesupranti. 
Jie labai keistai kalba.. Tada 
profesorius iš jau užrašytų 
žodžių kaiką pakartojo. 
Profesoriai tiria Neumanai-

te 
Keli rytinių kalbų žinovai, 

k. a. Dr. J. Bauer, Hallės uni 
versiteto profesorius, Dr. 
Wesseley iš Vienos ir kt.. 
atskirai tyrė Teresės varto
jimą aramąjų kalbos ir visi 
gavo tuos pačius rezultatus: 
Teresė tikrai vartojo aramą
jų kalbą. Jie nustatė, kad 
Teresė kalba tąjtf aramąjų 
kalbos t a r m e , kuria Kris
taus laikais buvo kalbama 
Palestinoje, nors toji kalba 
jau seniai mirusi. 

Teresė netik pakartoja 

kad Išganytojas vartoja kal
bą, kurios aš visai nesupran-

Moka žodžius, kurių nešimo- t u ^ m e k a g { £ n e k r e i . 
kė 

Netik su žodžių prasme su 
derinti Teresės judesiai, bet 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, IU. 
Vidury bloko tarp 47th ir 4«th St. 

. * 'Tiesa", nr. 89 savo veda- Didele kalte čia tenka Staty-
pė dėmesio. Prof. VVutzas majais "Statyti greitai, gerai Į binių medžiagų pramonėms, 
buvo pirmasis, kuris klausi
nėjo mane apie kalbą. Jis 

ji, lyg jausdama tų žodžių j n o r § j ( > ) k a d a p a k a r t o č i a u 
bei posakių prasmę, nieką- m a n o g i r d e t u s žodžius. Ir 
dos nesupainioja, nesukeicia 
sakinių. Ji pakartoja tą sa
kinį, k u r i o^ reikalaujama. 
Pvz., jei klausiama, ką Išga
nytojas pasakė atgailojan
čiam piktadariui, ji tuos žo
džius ir pasako, o ne kitus, 
pvz., pasakytus Motinai Ma
rijai. 

Kartą arkivyskupas J. Te-
cdorowiczius, trejus metus 

ir pigiai", rašo: "Kai kurios 
statybines organizacijos vis 
dar laikosi sezoniškumo darbe, 
neorganizuoja ritmingo darbo 

aš'tai dariau. statybos per ištisus metus, su-
— Ir ką profesorius sa- mažina darbų apimtį ir tempus 

kė? klausė arkivyskupas, žiemos metu. Štai, Vilniaus 
(valdytojas 
nepasiruošė 

darbui žiemos sąlygomis, ne
patenkinamai organizavo dar-

statybos trestas 
drg. Petrokas) 

tyręs Konnersreutho įvy 
kius, p a k l a u s ė Teresę, ar į į į " ^ a i T ~ - juo daž 
kartais prof. Fr. VVutzas ne
sugestionavo jos kalbėti ara 
maiškai. Ji atsakė: 
• -r- O ne, tai būtų buvę ne-

— Iš pradžių visai nieko. 
Prim negu kalbėjo jis tik 
klausėsi. Tik vėliau klausi
mais mėgino gauti iš mano 
atminties žodyno... Kančios i bą. . Statybos darbai dažnai 
scenose esu girdėjusi tiek ! yra blogos kokybes, štai Vil-
daug svetimų žodžių ir saki-; niaus Statybos remonto treš
nių, kad aš tik dalį atskiriu j tas pastate ir perdavė eksplo-
išsireiškimų galėjau prisi- t a c iJa i naują vaikų darželio 

pastatą. Praėjus kiek laiko, 
pasirodė, kad pastatas turi la-niau aš girdėjau tuos pačius 

žodžius ir išsireiškimus, j u o | bai daug defektų kadangi sta-
tyboje buvo naudojama neis-
džiovintą mišTcoT, medžiaga, dar
bas atliktas nerūpestingai. 

Lengvosios pramonės ir kitoms 
ministerijoms, kurios laiku ne
pristato technikinės dokumen
tacijos. Dėl šios priežasties 
uždelsiami darbai Akmenės 
kalkių fabriko, Šiaulių "Elnio" 
kombinato statybose ir.. . "dėl 
šių pat priežasčių tik popieriu
je paliks ir Šiaulių miesto per-

m M® 

m 

MES APRENGSIME 
JUS NUO PAT 

GALVOS IKI KOJŲ 
Mes turime pilna pasi
rinkimą vyriškų kos-
t iumų, už jums priei
namas kainas. 
Gauta didelis pasirin
kimas p a v a s a r i n i ų 
švarkų ir kelnių, už 
taip pat žemas kainas, 
kaip ir anksčiau. 
Čia galite susikalbėti 
gimtąja lietuvių kalba. 
Del j ū s ų patogumo 
krautuvė yra atdara ir 
sekmadieniais n u o 
9:30 iki 2 vai. p.p. 

• 
Duodame lengviems iš
simokė jimams. J o k i o 
nuošimčio u ž išsimo
kė jimus. 

lengviau man buvo daryti 
pažangą, lygiai kaip kad vai 

^manoma, as sakau tik tai k a g i r d i d a ž n a i k a r t o j i m u 8 

ką girdžiu ekstazėje ir aš tai tuos pačius sakinius. Tiems Jrest°™°!ai- Z1Un p r ° .pirs" 
dariau daug anksčiau, negu D a t i J L žodžiams kartoian- tUS ] b r o k a d a n u s > nesirūpina 
prof. VVutzas atvyko į Kon- C k T s k a ^ ^ k ° k ^ S " 
nersreuthą. Tu žiūrėk, ka- d i d e g n į ^ i e n i ų i š s i r e i s k i 

ekstazėje girdėtus sakinius, da aš girdžiu svetimą kalbą, m ų s u s i d a r i u s i ų sakinių skai 
bet ji sugeba juos ir palydė- kaip ji man yra nemaloni, - i ų Dabar visai lengvai ga-1b i ų medžiagų taupymą, kaip 
ti priderinta išorine išreiška kaip ir kiekvienam, kurs gir jįu pa įa r įQti visa ka gir- c e m e ntas, metalas, kalkės, miš 
— rankų judiniais ir kita. š į ! di kalbą, kurią norėtų supra d ž i u a r 8 I I l a i s k a i t n e s t a i p 
judesių priderinimą prie ne- sti, ir nesuvokia nė vieno žo- dažnai girdėta. 

Statybinės organizacijos dar 
per maža kovoja už tokių svar-

suprantamų žodžių Muenche džio. Ir dėl to aš skundžiaus, 

PLYMOUTHS -» 

1950 Speniai I>elti\e 4-«lr. Bomi-
tiful įlark bUic. lake new con-
i l i tktn . 
1948 Special l>eluxe 4-dr. Kailio 
and Heater. 

19 49 S|»c*'ial l>«'lu\e 4-tkM»r. Com-
l»l« t» l> CH|U1I>I»C<1. Aa (jutstanding 
car m every rfsiHH't. 
1917 Spcsial lX-luxc 4-tlr. Kadio 
aiul Heater. 

ALL OF THIJSK AFtK OITST^NDING VAU KS 
COMi: IN AM> SKK FOK YOl'RSKI.F 

BRUCE W. STRONG. Inc. 
CHRYSLER, PLYMOĮJTH DEALER 

2926 N. CICERO AVENLE MUlberry 5-3500 

Taip pat Teresė sugeba pa 
kartoti ir skirti nuo aramą
jų kalbos kitas kalbas, gir-

ko medžiaga. Statybose dar 
per maža naudojamos vietines 
statybines medžiagos, kuriomis 
galima sėkmingai pakeisti de
ficitines medžiagas". (Įdomu 

planavimo projektas. 

Nustebtume, jei sovietinėj 
snatvarkoj būtų kitaip ir kad 
gale vedamojo nebūtų pažy
mėta: '"Viena svarbiausių at- | 
silikimo statybose priežasčių 
yra ta, jog nevykdoma masi-
nio-politinio darbo statybininkų 
tarpe". 

J AR U S Z Ų 
VACATION PARADISE 

s | IfKTA DAUG l'ACatAftINTAS 

Jau laikas vietas rezervuoti 

BEVERLY SHORES. 
INDIANA 

MICHIGAN CITY 3-3013 

S E I G A N 
4622 S. Ashland Ave. YArds 7-1272 

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 aukš
čiau tapti kunigais ir broliais pagal šv. Pranciškaus Regulas. Pa
mokslai, mokytojavimas, socialiniai darbai, namu ir užsieniu mi
sijos, pagal asmeninius sugebėjimus ir polinkius. Neturtas nėra 
kliūtis nuoširdiems kandidatams. Kreipkitės tuo jaus: 

VERY REV. FATHER PROVTNCIAL 
MT. CARMEL CHURCfl, ORANGE, N. J. 

r^ 

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

• Kiekvienas, kuris kas savaite arba kas mėnesį taupo nors tru
putį — tauo planingai. 

• Taupyti reikia įprasti Taupyk nors mažai, bet reguliariai 
• Nuo 1905 metų kiekvienam taupytojui Mutual Federal Savin p-

moka gerus dividendus du kartu į metus. 
• Kiekvieno taupytojo sąskaita apdrausta iki $10,000.00 per Fe

deral Savings and Loan Insurance Corporation. 

Pradekite taupyti šiandien! 

/SAVINGS >aera 
ANO I O A N ASSOCIATSON 
2202 W. Cermok Rd. • Chicago S, A 
JOHN JL KAZANAUSKĄS, F>«.-T«4. VI aęftšm 7«774f 
Savin t̂ Intor^ te $10,000 by P.1LLC 

gi, nuo kurio sovietinio šeimi-
dėtas ekstazėje. Kai kartą n i n k a v i m o l a i k o t a r p i o c e m e n . 
du vyskupą! Teresės kamba- t a s k a l k ė g niSko raedžl 

ryje tarp savęs kalbėjo* ta u ž s i e n i n ė m medžiagom?). 
portugališkai, ji pastebėjo, 
kad tąja kalba kalbėjęs šv. I "Neretas reiškinys, kad ben-
Antenas i š Padvos kilme Grabučiai, kur gyvena jaunieji 
portugalas, kai jam 'pasiro- i statybininkai, reikiamai nesu-
dęs Kūdikėlis Jėzus. Ji ski -^^ 1 , 1 1 ^' patalpos nejaukios,; 

' ria lotynų ir graikų kalbas t r ū k s t a š v a r o s - Vilniaus Sta- ; 
ir tų kalbų tarmes. Pvz. re- tybos-remonto tresto bendra-
gėdama šv. Lauryno nukan- b u t l s . b u v o . l a i k u neužbaigtas 
kinimą pastebėjo, kad kiti fc^ i r J a u m e j l . s t a t . y b i n ^ , „ -7' r. . kai tris žiemos mėnesius tu-
kalbejo skirtinga lotynų tar .x . _ 

. * .. J * reio išgyventi neapkurenamo-
me negu šventąjį pasmer-:^ ^ s e „ 
kęs teisėjas. Kita proga ji 
pasakė, kad Smirnoje varto- "Tik per pirmą šių metų i 
jamoji kalba yra daug malo- ketvirtį statybinių medžiagų I 
nesnė, negu toji pati kalba pramone nedavė respublikos j 
Jeruzalėje. Taip pat ji ski- statyboms 1,5 miliono plytų, | 

i ria aramajų kalbos tarmes; \ i-2 0 0 t o n u kalkh* ir k^ų me-' 
j pvz., ji skiria galilėjiečio šv. įdžiagų.. • Dažnai statybos dar-
Petro tarmę nuo judėjieėio b a i uždelsiami dėl to, kad už-
Kaifo. Regėdama Nekalto sakytojai l a i k u neprista-

! Prasidėjimo M a r i jos apsi- t o technikines dokumentacijos. 
reiškimą Lurde, Dievo Moti- ' — 
nos š)V. Bernadetai sakomus I Moters gyvenimas dalijasi į 
žodžius g i rdė jo ne lo tynų a r j tris laikotarpius: svajoja apie 
literatūrine prancūzų kalba, ! meilę, susilaikia meilės ir ap-
bet Lurdo apylinkės tame. verkia meilę. i 
(Iš spaudai paruoštos kny
gos „Teresė Neumanaitė). 

MKEHOME 
AHANIVCAPT0N 
TOOAY 

$ & 

of cigor«t*« ot» 

STASYS FABIJONAS 
PKivKK AUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS IK 

PEČIAMS ALIEJŲ 
Patarnaujame gerai Ir pigiai 

2146 SO. BOYNE AVE. 
Tei VIrginia 7-7097 

A. Vilainio leidžiamos sąsiuviniais knygos. 

- Žmogus, Kuris Amžinai Keliavo 
Pirmieji du sąsiuviniai jau išspausdinti. Juose reportažų forma 
aprašoma senieji piliakalniai, pilys, žymiųjų vyrų tėviškes, di
dieji kultūros paminklai, religinės ir tautines šventoves ir visa 
kas tik brangu ir miela lietuvio sielai. I ir II sąsiuvinio kaina 
$1.00. Vieno sąsiuvinio $0.50. 

, Užsakymus su pinigais siųskite: 

' ' D R A U G A S " 
2334 South Oakley Avenue Chicago 8, Illinois 

<*> 

J? 

ir 
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Gautas nedidelis kiekis 
FAUSTO KIRŠOS 

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

PETRAVIČIAUS lino raižiniais. 
Tai tikras poe&ijos ir grafikos meniškas derinys. Kaina $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 

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

\ 
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Moteris yra pasaulio karalie
ne ir verge savo troškimo. H. 
de Balzac 

Kilnus yra iierojus tas, kurs 
kovoja del tėvynes, dar kilnes
nis, kurs kovoja del žmonijos 
gerovės. — J. G. Herder 

Pavyzdys tai žmonijos mo- \ Moters širdis tepažįsta tik 
kykla, kuri gali ją pamokyti. | vieną laimę pasaulyje: mylėti 

— Burke ir būti mylima. M. Beer 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum vartotų karų 

GALITE CIA ĮSIGYTI IR NAUIĄ AUTOMOBILĮ 

MILDA BUICK SALES 
Dd.n Kuraitis, Jonas Rodinas, Lon Labanauskas ii Ant. Bačkys 

907 West 35th Street, Chicago, III. Telefonas — LAfayette 3 • 2022 
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HELP WANTED — VYRAI 
«• 

Savininkai, turime išsikelti, savtnln-
Kaa perima hm<*. Bisnieriu. pora, be 
vaiku, ieško 4-5 kamb neapsatyto 
buto Maurinej ar šiaurvakariu daly 
Pageidauja su apši ldymu. Patys d* 
I.oruos O e ros rekomendacijos. Skam 
binkite Mlrhlgan 2-44*1 po 8 v.r. 

• 

S suaugę <:.' d įritantieji > sKu!>tai 
j iesko I ar F» kamb. neats ta tyto bu 
to. piotvakt'lu daly į pi> tus už H T t ti 
St. Pageidauja apsild. Re "pelo". 
Vi* lu.j u ntoj J- ta. Oerca rekornen 

• dacijos S tambink i t e po I v v E \ 
g l c u o o d 1^8884. 

m 

S a \ i n i n l a t . naši anit.inMir nuvins. " 
suage. visi dirt«antlejl. Jiesko 4-1 
kntnb. nrapaiat . to buto. apftlld. a 
ne. pietvakarių <tal>. Vidutin? nuo 
niu. « nu tai dabartinėj vietoj. Nau 
jns sav. perima butą sau. Skani 
binkite ItlalMtp 7-.1R80 »>«. <i v.v. a. 
»»a visa diena sekmad. 

Jiesko luito su dviem tni« K- ' autl> . 
vyras su žmona butą prižiurus kaip 
savo nuosavybe. PadS* dekoruoti 
apsodinti, sniegtt nukasti, ir t. t. 
Taip. -turi dti mažus vaikus, graž°>ai 
aukl? amus. senovišku bildu. Pagel 
dauia toli i vai arus mieste arbe va
karu priemiestyje. Skambinkite: 

TUxedo 9-6659 

CLASSIFIED AND HELP V/ANTED ADVERTISEMENTS 
^AKER—ALL, AROtJND 

DAY WORK 
STAKT AT 7 A M . 

STEADY GOOD VVORKING 
CONDITIONS 

A P P L Y AT: 
5756 Pulaski or Call 

POrtsmoiith 7-9575 

P A i N T E I t S (I NION) 
KCSPITALIZATION INS.. 

N|-:\\ VVORK. OkU WORK. 
IX>W WORK H l O l i \ \ O K K 

STEADY YVO R K 
•hone CE. tt-59.il i* A.M. to 5 P.M. 

After 1 P. y . Phone 
l e r g e^ii l'ark 77HI or AB 4-4330 

utinUunS AGENCY 

«* E. 
l 'el .: — 

J : u l x ) U B l v d 

U'Ebster 9-3196 

Roard of Edueation tarnautojas su 
žmona ir t» men. dukrele j iesko 3-
4-" kamb. nenustatyto buto pietų 
daly miesto. Oali tuojau užimti ar-
na trumpa la i tą ' palaukti. Bendra
darbiaus su seimininku. Geros re-
'iomendaeijos. Skambinkite : -

Vlm-enncs fl-7857 

Atsakingas inžinierius su žmona j ies
ko 2 !4 iki 5 kamb. buto ar "bun-
galow" su baldais ar be. pietų ar 
pietvakariu dal> ar priemiesty. Kaip 
tik tokie nuomininkai kuriu jūs 
lauket. Skambinkite LAkev.5-7«5«. 

Dirbanti pora. abu su atsakingom 
tarnybom, j iesko 4 kamb. neapsta-
tyto buto j vakarus nuo Raeine ir 
j pietus nuo 51st St. Rus tokie nuo
mininkai kokių jūs laukėte. Skamb. 
Llvlngston 8-6348-

SAVININKAI — ŠTAI GERI NUO-
M1NINKAT. GALI TUOJAU PAIM
TI. 3-ju suaug. asm. fcelmai reika
l ingas .*• ar G kamb. nea pat a t.v tas 
butas, Pageidaujama i pietu.s nuo 
II* t h ir j vakarus nuo HaIst«d vSt 
Skambinkito H l t l s o n 3-1010 iki .'. 
vai. vak. art»a ARerileen 4-1."VI* 
po 5 vai. vak. 

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. Skambinkite 

ABerdeen 4-7880 

BRAKE MECHANIC 
E X P E I t l E N C E D 

i *xrEST* EQU I PM ENT 
Gf)Ol) PAY PLITI BONUS 

P U VACATION 

FIRESTONE STORES 
« t t I A K K OAK PARK 

Grinders-Tools 
CYLINDRICAL 1ST CLASS 

Experienced in preetsion 
grintling. 

ALL TYPES OF T00I.S 
TOP V/AGES ic BONUS 

NEVV PLANT 

SPIRAL STEP 
TOOL CO. 

5400 N. DAMEN 

HELP VVANTED — VYRAI 

KEIKIA SIENŲ popierotojaus — 
švarus ir tvarkingas. Dažytojų, taip 
pat svarūs ir tvarkingi dirbti rezi-
• temijoae prie Nortb Sbore; unijos 
šapit nuolat in is v is iems metams dar
iai.-. Auk.štas at lyg in imas patyru-
ui* nt.s vyrams. I^tke Rluff 1 14s. call 
eollect. 

GERIAUSIAS 
A J LYGINIMAS 

TINKAMIEMS VYRAMS 
TliOJAU PRIIMAMI 

HELP WANTED — MOTERYS 

MORI GKROS, PATIKIMOS. ANG
LIŠKAI KALBANČIOS MOTRR8 

b« narieins ruošos darbams B į į die
nas, visu dieną srkmadeinyje lais
va. Ne jokio virimo ar pirkimo, 
skalbia tik savo asmeniškus balti
nius. 3 mokyklinio amžiaus mergai
tes. Privatus kamb. ir prausykla. 
»Jeia alga. šiaurėje. 

BRiargate 4-;5098 

PROGOS — OPPORTUN1T1ES 

KEPĖJŲ 
PADĖJĖJAI,, 

"KAISER" BULKUCIŲ KEPĖ
JAI. "OVEN MEN" 

GERAS ATLYGINIMAS 
APMOKAMOS AT0ST0C0S 

Tarnautoju pricikii 
Kreipkitės j M K. BKNZ kasdieną, 

Išskyrus š* štailienius. 

P I P ER 
BAKING CO. 

1610 N. WELLS ST. 

Tuojau reikalinga moteris—Patyrusi 

"S1LK FINISHERn 

AUGŠTAS ATLYGINIMAS 
NUOLATINIS DARBAS 

40 V A L. SAV. 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

HOME TOWN CLEANERS 
GPRNKIO, ILL. 

A-l BAKER 
FOR BREAD, ROLLS, 

CAKE, EIX:., 
Opportunity of a lifetime! 
PREFER MARRIED MAN CHANCE TO OWN YOUR OWN BUSINESS! TOP WAGES. 

Write Box MR 111, 
c/o DRAUGAS, 

2:W4 S. OAKLKV AVK. 
<hl<-ag<» H. III. 

A 1 BODY MEN 
A N D 

ASSEMBLERS 
R X P R R I B N C E n 

STEADY. GOOD WORKING 
CONDITIONS 

SAcramento 2-0667 

AUTOMOTIVE 
MACHINISTS 

A I R L I N E S 
r i D O A G O i S O I T I I E R N \ i l t l . I N I s 

NEKDS OPKRATIONS AGENTS 
ACiF. LNU35 

Good working eonditlons. Wlth 
future. Mušt apply in person. 

V & S r iekėt t o u n t e r 
MJD\VAY A I R P O R T 

570(1 S. t'k-eru A ve. 

A N t » 

Projektų inžinierius su seimą. 3 su
augę, jokių '"pets". neseniai "tras-
ferred", j iesko ."• kamb. neapstaty
to buto ar namo. "Property eon-
eioua". Tolimų vakarų daly arba 
vak. .ftfiemiestyje. Skambinkite Mr*1 

Hale-nza. B l s h o p 2-2000, . \> ' 32 ar
ba TOuiUiaM 3-2405 Šiokiadieniais 

Savininkai. Atat jūsų nuomininkui r 
Jauna lietuvių Atima, bažnytiniai, su 
1 vaiku. jieSko f> ar t; kamb. neap
statyto buto pietų ar pietvakarių da
ly. Re blogu įpročiu, be *pets"; jo 
kių pobūviŲ. Su apšild. ar be. Sa
vininkas perima imtą. Geros reko
mendacijos. Skambinkite Vlrginia 
7-2811. 

Karo našlei, .turinčiai gera vietą, su 
dviem jaunuoliais ( t een-age) sūnu
mis ir motina, dabar gyvenanti la
bai drėgname imte. reikalingas n e 
apstatytai , su apši ldymu ar be. r>-
6 kamb. butas pietvakarių daly ne
toli kataliku bažnyvios. YSeros re
komendacijos . Prašau skamb. YArds 
7-UOS 4. 

Pat ikima, angliškai kalbanti vidu-
mūs. svarūs, tvarkingi, jie.ško 3% 
ar 4 kamb. neapstatyto buto pietų 
daly. Re vaikų, jokių , pet s" . Po '1~> 
m. dabartinėj vietoj verčiami per
sikelti. Puikios rekomendacijos, — 
PRospect «-:*.57«. 

Machinists Helper 
PLEASANT WORKING 

CONDITIONS. 
PENSION PLAN. 

GOOD PAY. 
OPPORTUNITIES FOR 

ADVANCEMENT. 
Apply 

CONSUMERS TIRE 
& SUPPLY CO. 

1146 W. ROOSEVELT RD. 

MACHINISTS-
OLD E8TARL1SHKD TOMPANY 

NGKDB KXIJI;KIKNCKI> 
JOR SHOP MACHINISTS 

P R E F E K MEN \V1TH 10 TO 15 
VKARS CZPS3UKNCK 

PA1D VACATION 
HOSPITALIZATION 

APPLY IN P E R S O N 

I Midwest Machine 
Company, Inc. 

2826 W. WALNUT ST. 

R l L I A R L i : 
M I D D L P . - . \ ( ; F J > VVOjMAN 

POR COMPANION 
and to assist invaiid mother. 

b DAYS WEEK. 
MON„ THKUOGH THURS. 

7 to 4. Fri. 7 to 7:30. 
No laundry. Pleasant Home. Food. 

Salary. Referencea Preferred. 

M \ ADA 2-1512 

NAMV RUOftOfl DARBUI te lkia mo
ters 30-4f. tn. unt*.. kuri mlegsta 
valkus padfti juos prižiūrėti. Pri-
it.isime vedusaj porų, vyras gale-
tų dirbti dalj laiko. Atskiras kam
barys su vonia Ir "shower". Proga 
turčti gerus namus. Geras atlygini
mas. Rekomendacijos reikalingos. 
MRS. BREZIN. AMbassador 2-9014. 

Bendras natmj ruoSos darbas.' jo
kio skalbimo. 4 Į-j dienos. Būti 2 
naktis arba vietoje gyventi nuola
tos. Atskiras kamb. Rekomendaci 

jos. ROgers Park 4-4244. 

wk. 

F O I N T A I N H E L P OVKR 23 YRS. 
E X P E R I E N C E D 

Good salary, Steady work, 40 hr 
Pleasant worklng eonditlons. 

EVENING WORK. 
Transportation h o m e provided 

Apply 
T A B - E L L 

4H52 Archer VI. 7-504:. 

STENOGRAPHER 
EXPERIENCED 

FOR SMALL OFFICE: 
Pleasant Surroundings: 

GOOD PAY: 
5 DAY WEEK. 

37th & RACINE 
FRONTIER 6-3800 

Pora su 11 m. berniuku jiesko 4 ar 
."» kamb. neapstatyto buto. Ret kur 
geroje apylinkėje. Dabartinėj vie
toj gyveno H m.: dabar sav. užima 
vietą savo šeimai. Patys dekoruos 
ir bendradarbiaus. Skambinkite Itl-
h..|. 7-.'>04l7. 

Patikima pora. abu dirbantieji, su 
» n«er»i dukra, skubiai jieAko »-4 
5 kamb. neapstatyto buto toli va
karų daly arba Cicero ar Berwyu: 
Si: apšildymu. Naujas sav. butą ut-
iina. Geros rekomendacijos. OLym. 
2-H2«7. 

Assista:.t District Manager 
su žmona jiesko 4-5 kamb. 

neapstatyto apšild buto. 
Už prieinamą nuomą. 

Skambinkite: 
BISHOP 7-1715 

MACHINE SHOP 
WORK 

• Milling Machines, 
• Grinders, 
• Drill Presses, 
• Hand Screw Machines. 
• Bench asad Floor 

a?sembling. 
• Tool Rocm. 
• Spray Painting. 

5'- days 

MR. DONIOER, Supt. 

Snow Manufaeturino 
COMPANY 

435 EASTERN AVE. 

BELLW00D, ILL. 

SARGAS (jnnitor) 
Reikal ingas nuolatinis sargas (Ja-
nitor) . Kambarys , maistas ir geras 
at lyginimas. Kreiptis: SKeley : t -9U0 

ADAM DUI^SKI 

RRMKIVK ••nRAlTGA', 

Ieškote darbo? Skaitykite MIUII* 
kiu skflbiimi skyriuje darbo pa-
siūlynju> 

Driver-Salesman 
NEAT APPEARING 

AGGRR88IVR DR1VKR-SA LKSMAN 
RKQU1F(KI> for AN KSTABLLSHKD 

BEVKRAGK ROl'TK. 
SALARY. 

P U T I COMMLHSrON 
Apply mornings: 

BIRELEY'S BEVERAGES 
OF CHICAGO 

5230 N. Milwaukee Ave. & 
5241 Cottage Grove Ave. 

MECHANIC 
M I S T BK 1ST CIi.\SS 

Top Wages—Steady job 
Good vvorking conditions. 

SEK HILL BAILY 
NASH DKALKR 

<IA5 \ \ ;i>lilnutoit St. 
GARY. INDIANA. 

-

HELP WANTED — MOTERYS 

GIRLS AND VVOMEN 
for 

LIGHT CLKAN W O R K IN 
TOY FACTORY 

Steady; 5 day. 40 hr. wk. 
Good* working condit ions 

1826 S. Washtenaw 

WAITRESSES 
AND 

CASHIERS 
Stoady: Cood \Vorking ooi\«litions. 

Good Tlp.s. Appl> in person 
PfrTTKR PA N RASTAI K ANT 

41M \\. iMadls«m 

LABORATORY 
TECHNICIAN 

Full time Registered or 
eligible for registry 

(A S C P) 
for clinical laboratory. 

Apply: 

LITTLE COMPANY 
OF MARY HOSPITAL 

95th & California 
(See Sifiter Teresa) 

i STENOGRAPHER 
General Office. High School graduates. 

H E L P W A M E O — V \ T I A I 

TOOL AND DIE DESIGNERS 
I »><>ut 
nu>tion> 

men, detail4rs. and eheckers, 
mtute rapUUy on a basts o i 

on toot 
merit. 

and gagės needed. P r o -

FV>r OT«T S >e«rs Taminen and Denison, I D C . tnave nmltainenl leader-
shJp as Chicasro'H n%ost reliabie engineering .sorvice. and n e are k i u m n 
s m o n g deslgners as a Kood plat-e to \voik. 

F o r rtr** 
52 tn ftO 

t-la^» men 
hours per 

we pa> top 
%veek. Call 

Chicago r»t«>-. Overttme varles from 

TAMMEN & DENISON, INC. 
650 S. CLARK ST. HArrison 7-3955 

REIKALINGA AUKLĖ 
Patikima .angliškai kalbanti vidu
tinio amžiaus moteris, prižiūrėti 
2-W-ms vaikams. Reikia vietoje nak
voti. Proga geruone namuose. Duo
damas kambarys, maistas ir alga. 
Kreiptis tarp S ir 4:30 vai. K E -
il/.ie 3-1315. 

Light dietation. 
In«. Brokrrage 
salary, employer 
portunity. 

LUBĮ N 

Modern medium sized 
office, good starting 
benefits. Excell**nt op-

Call 

& SUSLICK 
1425 South Raeine 
CAnal 6-3217 for appt. 

DRAPERY 
WORK ROOM 

KXCELLKNT OPPORTl'NITY FOR 
ONE EXPERIENCED IN 

CUTTTING AND SEWING 
DRAPERIES. 

A P P L Y 
P E R S O N N E L OFFICE 

GATLEY'S 
PEOPLES STORE 

11201 S. MICHIGAN AVE. 

VYRAI IR MOTERYS 

x Draugai tai viena siela gy
venanti dviejuose kūnuose. 

Pasaulis mėgsta apjuodinti tai 
kas šviesu ir j dulke« numinti tai. 
kas kilnu. 

Draui^ste 
$uo «Kmesn6, 

yra kaip vynas 
tuo fi»eresn§. 

VYRAI AR MOTERYS 
Patyrę vi lnos presuoto jai (wool pres 

ser) . Augštas at lyginimas patyrusiam 
asmeniui . 40 vai. sav. A p m o k a m o s 

atostogos. Nuolat inis darbas. 
Seniai veikianti firma. 

HOME TOWN CLEANERS 
G U R N E E , IldU 

DELICATESSEN — Icr Cream, School 
Supplies Eir. Cood going business, near 
schools and t hurches. Living ąuarters. 
Rent $40. Good leasc. Excellent oppty. 
for couplc. Mušt see to appreciate. Sac-
rjfice $2,750 for quick sale. 

3447 VVĖST D R U M M O N D 
CApital 7-9642 

l,IQt^OR STORE. Fountain. - Lunch 
Drug Sundries. Busy cornrr location. 
Doing excellent business. Reasonable 
rent. Good lease. Ideal for partnrrs. 
Priced right for quick salr, due to other 
interests. 

4092 BROADVVAY 
* 

GRaceland 2-0370 

Delikatesų ir Mokyklos 
Reikmenų Krautuve 

HU gražiu 4 kamb. butu užpakaly. 
Gerai einas biznis. Puiki proga. Pri
e inama nuoma gera sutartis. Pama
te Jvertinsite. 

8458 S. Green St. 
Tlt iangle 4-1259 

GKOCKKNft IR DELIKATESŲ 
PARDUOTUVE 

Gerai einąs biznis, jslgyvenes. Mo-
•lernūs jrengimai. daug prekių, gra
žūs gyvenami kamb., gazinis apsild. 
Prieinama nuoma. Gera proga mė
sininkui. Pamatę įvertinsite. Būti
nai turime skubiai parduoti. 2444 
U'. 71SC St., PRospect 0-957A. 

S I P K R IVrKT. ROSKLAND ARKA 
Oroceries and meats; parking facil-
Ities for 50 ears; one of the finest 
new buildings outside the loop. Over 
1,000 new h o m e s in already well 
built up area. Gross $10,000 mo. 
Will saerifiee, due to siekness, 
$16,000 In new fitxtures and $7,Q*>0 
in stock for $16,000. Terms. 
Geo. Anjuil la Co. W A t 8-8500 

ORO*IO SAI.IOVAS 
Tplaukos $12.000 metams; galt bi\-
tl padidintos. Gerai įsigyvenusi kli-
jimtūra. Visi modernūs jrengimai: 
jokios kompetieijos. Prie inama nuo
ma: gera sutartis. Pamate įvertinsi
te. \ Kaina $2,000 arba geras pa
s iūlymas; nori skubiai parduoti. 

618 S. PVIJISKI RD. 
SAcramento 2-9284 

RESTORANAS 
i 'ompletely equipped, seats 30. Bu
sy Uptown Dlstriet, low overhead. 
No Sundays. (c lean) . Ideal for 
eouple. Mušt see to appreciate Real 
buy for immediate sale. due to 
other interests. Call owner for ap-
pointment I 'Ptown 8-4207 ojp LOng-
beach 1-8860. 

r .ROSERNft Ir DEIJKATI«^X' 
P A R D I ' O T l V f t 

ša ldytas maistas. Prie persėdimo 
kampo. Gerai įs igyvenęs biznis su 
• l idfle apyvarta. Puiki proga meni
ninkui. Oaug prekių, visi moder
nūs įrengimai. Gražūs gyv. kamb. 
Prieinama nuoma. g-era sutartis. 
Turiu parduoti dčl kitu interesų. 

5954 \V. ADDISOA. PAlisade 5-0553. 

MAISTO PARDrOTITVft 
I R \ AIMAN 

B kamb. butas, garažas, stokeris, 
karstu vandeniu ap.šild. Gerai e inas 
biznis. įslg>-venęs. Pamate įvertinsi
te. D*M ligos norime skubiai parduo
ti Kaina $17.000. 

9029 COMM ERTI Ali 
KSsex 5-7758 

A V F. 

TAVERNA 
Pilnai įrengta, su moderniais įren
g imais ir baru (alui 
d i m a s ) : nuoma $75.00 
ta; savininkas turi 
s i lpnos sveikatos. 

3801 I I ( 141 ) 

ir vynui lei-
seniai įsteig-

perlelsti d§l 

AVK. 
INDIANA HARBOR, IND. 

I : A S T C H I C A < ; O 3398 

F O R SALE BV OVVN'ER 
Corner 3 story brk. 10 apts. 

2 store.s \vitb 4 rooms and bath. 
s team ht., 2 ear garage, alsetaoi 
story frame \vith 2—6 room apts., 
ste-am ht. l .oeated 675C-58 VVent-
worth Avenue and 212 W. 6Sth St. 
l n e o m e $6.4S7 all for prlee of— 
$40.000. Call: — 

ABerdeen 4-2872 

DRIVE INN GRILLS 
Short orders ( 3 ) . All Modern Low 
overhead. Opportunity of a l i fet ime 
for right party. Will saerifiee at 
actual inventory due to illness. Call 
owner 7 A.M. to 7 P.M. for appt. 

SHeldrake 3-9352 

A RARE BUY 
DRIVE-INN RESTAURANT 
Ice Creafn Etc. Exccllent N. W. Loca
tion. $100,000 yearly business. Com-
pletely eąuipped. Reasonable rent. ^ year 
lease. Saerifiee-$ 15,000 for immediate 
sale. 

TUxedo 9-3312 

PLUMBER NEEDS! 
EXPERIENCED 
SHOP MAN. 5—9 HOUR DAYS SOME TRUCKINO SOBER & STRONG 

Phone COlumbua 1-0416 

B Y O W N E R 
Sacrificing for $9,000 

Confectionary, loe Cream Store, 
Also 4 room frame house. 

Excel lent location. 
Oood business. 

Well Established Near everythinc. 
Mus see to appreciate. 

2951 S. Throop St. VIctory 2-0094 

Pavjrzdys yra paskaita, kurią 
kiekvienas gali išskaityti. 

— West 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

RESTORANAS 
gfroj vietoj Aiauri-

Prieinania nuoma. Su ap-
Pilnai /rengtas, 
nčj daly. P 
Įiililymu. 4 m. sutartis. Puiki pro
ga porai. Keikia parduoti. Skubiai 
perleidžia už $750. Del pasimatymo 
tarkitės su savininku. 

ROckuel l 2-8444 

MKAT jMARRET A N D 
GROCERY 

Frozen foods. Ideal N.VV. location 
$7,00o dn. plūs inventory. Wlll lease 
or sell building. Keal opportunity 
for good boteher. Gross $2,000 week-
iy. 

\VAI.TKR D K R K R 
B B r t n M N 7-4526 

Auto taisymo dirbtuve 
Garažas gerai Jsteigtas. Elektrinis 
liftas pilnai įrengtas "body" ir "fen-
der" darbams. Judrioj pietryčių da
ly. Prie inama nuoma. Gera sutartis. 
Dėl l igos priverstas skubiai par
duoti. 

M l s e i u n 4-9659 
6249 S KENWOOD 

Batų taisymo dirbtuve 
Kepurių valymas. Batų valymui 
"stand". Pilnai j rengta. Toj pačioj 
vietoj veikia jau 28 metus. Gyvena
mieji kambariai. Labai gera proga 
porai. D§1 Ilgos priverstas skubiai 
parduoti. 

BIshop 7-5497 arba 
HYde Park 3-2158 

VALYKLA ir SIUVYKLA 
Gerai einas biznis. Judri apylinkė. 
Siaurės vakarų daly. Gera proga 
siuvėjui. Pr ie inama nuoma. Gera su
tartis. Turi parduoti dėl kitų inte
rese. Skubiai perleidžia už $1,350. 
Skambinkite: 

DIckena 2-2780 

GROCERY BIZNIS 
Pardavimui! Groeery biznis, krautu
vė pilnai jrengta. Prekyba vedama 
tik grynais pinigais. Sav. parduoda 
narna kaip pirmos rūšies 2 augstų 
inur. namy: 4 kamb. užpakaly krau
tuvės; 6 dideli kamb. 2 -me augšte . 
t'ždari pon'iai. Didelis tuščias skly
pas šalia namo. Geras investmentas. 
nes savininkas gerai pasipelnė šioj 
krautuvėj per daugelj metų. dabar 
nori eiti ant poilsio. 

2459 S. MILLARD A V F. 
Tel. or iawford 7-1489. 

REAL ESTATE 

6 kamb, bungalow — "Knotty Pine 
Den", virtuvė, 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 transportacija. Kreiptis į 
savininką, LAfayctte 3-3058. 

Savininkas parduoda tikrą namą di
delei šeimai. Kampinis namas; 9 
kamb.; ' f aee brick" — "bungalow". 
Plieninė konstrukcija. Aliejinis ap
š i ldymas karštu vandeniu. Gražus 
vidus; 2 židiniai; 2 vonios. Gražiai 
apsodinta. Arti bažnyčia Ir mokyk
la. Geras susisiekimas. Teisinga kai
na. TAIeott 3-4208 

SAVININKAS PARDUODA 
2% butų m ii r. namą—6-6-4 kamb. 
1-as aukštas laisvas. Gražus kie
mas. Arti bažnyčia Ir mokykla. Ge
ra transportacija. Geras pirkinys.. 

Tel. HUmboldt 9-3898 

RESTORANAS, 
Coetall Lounge ir 2-jų augšt . namas 
su 4 kambarių butu. Visi modernūs 
jrengimai. Veikla 30 metų. Gerai 
einą* biznis. Pamatę įvertinsite. Tu
ri skubiai parduoti. Geras pirkinys. 
Skambinkite savininkui dėl pasima
tymo. 

ALbanv 2-9233 arba 
ROdney 3-8354 

VALYKLA ir SIUVYKLA 
(Cleaning &• Tailoring Store) 

su gražiu butu užpakaly. Gerai į-
rengta. laibai geroj vietoj Maure* 
vakarų daly. N u o m a $45. Gera su
tartis. Ideali vieta siuvėjui. Tik
ras pirkinys skubiam pardavimui. 

Wrlte Box D. 11(16 

SAVININKAS PARDUODA 2 
M P R I N U S NAMI'S: 

vienas 6 ii 4 kamb.. kitas — 5 ir 
4 kambarių ir krautuvė. t Pajamų 
$25o. mėnesiui, l butą gal ima tuo
jau užimti. Mažas kiemas. Arti mo
kykla, ir bažnyčia. Geras susisieki
mas. Skamb. savininkui vakarais. 

EVerglade 4-4470 

Tuojau gal ima užimti vieną butą. 
Pal ikimą reikia likviduoti, t butų 
mūr. namas 5-6 kamb. Karštas 
vanduo; centralinis ap.šild.. gara

žas. Pamatę vidų, įvertinsite. Gera 
gal imybė dėl pajamų. Gera trans
portacija. 5052 Fulton St.. Saint 
Thomas Aąuinas parap. Geras pir
kinys už $14,500. Susitarimui pa
šaukite MISS BKRG, BFJni. 5-2252 

I 

TAVERNA — SALfi 
4 BUTAI 

3 aukStų kamp. mūr. namas Ap
lankymo (Visitation) parap. Pelnin
ga taverna; 4 butai po 6 kamb.. 
apšild. pečiais ir gazu. 1 butas ap
š i ldomas karštu vandeniu. ,*1 butai 
pečiais. Nuoma $4,164. Kaina $45.-
000., jskaitant taverną, bizni ir įren
gimus. Tuojau gal ima perimti ta
verną ir 1 butų, 2-jų vietų gara
žas. 58 pėdų kamp. sklypas ( lo t ) . 

ROSAIN, REALTOR 
5933 SO. HA1.STKD 

U'Kntvvortli 0-2452 

Pardavimui 24 akrų ūkis. Dviejų 
kambarių namas, gera vištide ir 
svirnas (grranary). Gražioje vietoje 
prie gero kelio. Tinkama vieta me
džiotojams: taippat gera s lėptuvė 
nuo atominių bombų. Kaina $2.800. 
J. DermeitLs, R. S, B o i 208, Caro. 
Mieli itin n. 

BF.LIAVOODF 
Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
namą. 10 mėenesių senumo, moder
nus - - 2oxl2 salionas. židinys (fire-
place) . 2 miegamieji . 60 pėdų skly
pas, gražus kiemas. Geroj vietoj— 
arti bažnyčia bei mokykla. Gera 
transportacija. Kaina $16.750. 407 
Hellwood, Tel. Belhvood 5792 sek
m a d i e n į šiokiadieniais MAnsrield 0-
1383. 

TAVERNA 
Geroj vietoj prie judrios autobusų 
linijos. Gerai einas biznis. N u o m a 
$8 5. Gera sutartis. Pilnai įrengta. 
Dėl l igos turi skubiai parduoti. 

HAymarket 1-9580 
arba 

1 Incoln 9-397 1 

D A * P IR T A P F H T KRAUTUVE 
(Pa int & VVallpaper Store) . Gerai 
einąs biznis: gerai įsteigta: pilnai 
įrengta; pilna prekių. Nuoma $60. 
I lgalaikė sutartis . Reikia parduoti. 
Skubiai perleidžia už $5.000. Pama
tę įvertinsite. 

3352 W. MONTROSK AVK. 
t orne l ia 7-4477 

KORTKLIl' K R A U T U V E 
(Card Shop) ( H a l l m a r k ) . Gerai ei
nąs biznis. Daug prekių. Gražūs j -
rengimai. Prie inama nuoma. Gera 
sutartis. Perleidžia už $2,590 arba 
kitokį prieinama pasiūlymų. Turi 
skubiai parduoti. 

0312 STONY ISLAND 
Republ ic 7-5283 

Savininkas Parduoda 
7 kambarių "bungalovv" — 5 apa
čioj, 2 viršuij. Koklinių plytelių vo
nia: 2 auto. gar. Visas vidus nau
jai dekoruotas. Puikios, talpios rū
binės. Uždari insuliotai porciai. Ar
ti bažnyčios bei mokyklos. Gera 
transportacija. 

PKnsaeola G-1604. 

PARDAVIMUI 
F O U l T 1950 CUSH|MAN 

3 WHEEL ICE CREAM 
SCOOTERS; 

P R I O E D FOR IMMEDIATE SALE. 
C A R R O M i I C F CREAM 

SERVICE, Inc. 
211 155th St., 

Calumet City, Imi. 
P h o n e Russell 1500 

MAISTO PRODUKTU" I R 
DELIKATESU K R A U T U V E 

(Groeery & Del icatessen) . Gerai 
steigta. Gerai einąs biznis. Puiki 
proga mėsininkui. Prie inama nuo
ma. Gera sutartis. Pamatę jvertin 
slte. 1)51' Ilgos turi skubiai parduoti. 

4120 W. North Ave. 
SPaulding 2-0482 

CHICAGO TRITCK SALES 
W H E N TOU WANT T H E 

BEST DEAE IN TOWN 
TO R l ' Y — S E L L TRUCKS—ANT 

M A K E OR MODEL. COME TO 

CHICAGO TRUCK SALES 
1 W. CERMAK RD. 

PARDAVIMUI GROSERNP. 
MĖSOS KRAUTUVE 
Lietuvių apylinkėje. 

Turime skubiai parduoti. 
Skambinkite OLympic 2-4930 

IR 

PARDAVIMUI KOMBINUOTA 
ALIEJINE-GAZINE KROSNIS 

(combination oil-gas s tove) 
Skalbimo maš ina—kaip nauja. 

FRont ier 6-1553 

CHEVROLET — 1950 
2 DOOR SEDAN 

DENTAL OFFICE 
Completely eąuipped including X-
RAY. Laboratory a n d one operat-
ing room. Rent $65. Including heat. 
g-as. eleetrie and modern \vaiting: 
room. Shared by Physician and 
Chiropractor. Good location North 
Ave. & Austin. 

HAymarket 1-1824 

Auto VVrecking Yard 
& Repair Shop 

Pilnai jrengta; gerai einąs biznis; 
prieinama nuoma. Puiki proga 
dviem partneriam. Turiu apleisti 
miestą, noriu skubiai parduoti, kai
na $7.500. 8342-44 W. 16th' St„ 
LAunriale 2-1253. 

HTYLE-LINE 
RADIO & 

MUŠT 
RLASONABLY 

QDICK SALE 

DE LITXE. 
H E A T E R 
BELL 
PRIOED FOR 
RY O W N E R 

EUclid 6-4667 

ISNUOJfOJAMA 
lSNIQMO.IAMAS MIEG. KAMB. 

PORAI AR VIENAM ASMENIUI. 
Galimybė naudotis virtuve. 

Kreiptis: — 
44S3 \V. 103RD ST. 

Jeigu taip sunku pažinti trū
kumus mums brangaus asmens, 
kaipgi mes galime pažinti trū
kumus mūsų pačių. 

—Coeuilhe 

Penktadier 

M l 
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Mažų siuntinėlių siuntimas tremtiniams 
Jau kuris laikas Balfo centro paketą už $10.00, maisto pa-

raštine gauna laiškų raginančių ketas gyvenantiems Anglijoje 
Balfą paruošti ir siuntinėti ma- — $10.00, riebalų paketas — 
žus individualinius maisto ir $4.00, mėsos paketas — $11.50, 
aprangos siuntinėlius tremti- biudžetinis maisto paketas — 
niams Vokietijoje ir kitose Eu- ; $6.95, vilnų (mezgimo) pake- ! čios bibliotekos 200 egz. grožinės 

lietuviška bilbioteka 
^ Ciceroj 

Cicero, m. Klebonas kun. Al* 
bavičius, kruopščiai rinkes ir do
mėjęsis lietuviškąja knyga, 1950 
m. pradžioje pasiūlė vietos Trem
tinių V-bai atidaryti biblioteką, 
paaukodamas jai iš savo priva 

ropos valstybėse. tas — $13.00, vilnonės medžia-
Siuo reikalu Bendrasis Ame- gos paketas — $11.00, vilnonių 

rikos Lietuvių šalpos Fondas antklodžių paketas — $11.00, 

literatūros knygų, 317 egz. puoli 
cistinių bei mokslinių veikalų ir 
44 komplektus Lietuvoje leistų 
žurnalų, kaip "Naujosios Romu-

jau yra pasisakęs net keletą paklodiiu ir rankšluosčių pake- j JoC ; « g * ^ ~ £ J £ £ 
kartų, bet atrodo, kad dar ne tas — $11.00, mažų vaikų mais- ^ bibliotekos vardu pavadinta, 
visi lietuviai apie tai žino. )to paketas — 10.00, kūdikių Tremtinių Bendruomenės iniciaty 

Mažų maisto ir drabužių aiun drabužėlių paketas — $11.00. i va pradėjo veikti, vedama poetes 
tinėlių paruošimas, nors siun-! Jeigu pats siuntėjas norėtų to-
čiami daiktai ir produktai būtų kius paketus paruošti ir pa
perkami žemiausiomis urmo kai siųsti, jam atseitų bent pora 
nomis, Balfui atseitų labai bran dolerių brangiau. Be to toks 
giai, nes reiktų pirkti ne tik paketą* nebūtų lietuviams kre-
specialius produktus, jų įpa- dituotas. 
kavimo medžiagą, bet taip pat Siunčiant CARE siuntinėlius u ^ ų ,ų &teivių a r č i a gįmusių-
reikėtų samdyti tų produktų per Balfą padaroma trilype ^ 
pakuotojus ir siuntinėlių paruo- nauda: tiesioginiai sušelpiamas g u m a l o n u m u t e n k a pažymėti, 
sėjus. Tą pigiai gali atlikti tik tremtinys, Amerikos lietuviai ; k a d knygos ir žurnalų kompiek-
organizacija, kuri perka, pakuo gauna kreditą ir Balfas iš CA- Į tai įrištos ir vis dar naujai įriša-

plektai daro žavų įspūdį. 
Biblioteka randasi 1500 So. ,49 

Ct. Atidaryta pirmadieniais ir 
trečiadieniais nuo 7 vai. iki 8 v. 
vakaro. Puiki proga visiems ne
mokamai pasinaudoti knygomis, 
o ypač žurnalų komplektais. 

J VI. B-s 

Gražinos Tulauskaites - Babraus 
kienės, suteikdama plačiajai lietu
viškai visuomenei progos pasinau 
dojti dvasiniu penu, kurio tiek 
daug esama bibliotekoje gauna
mų knygų ir žurnalų lapuose. Tik 
gaila, kad tuomi kol kas tepasi
naudoję nedaugiau 150-ties žmo
nių, gi jų tarpe, berods, nei vieno 

Pajieškoįimai 
Balys Čiurlionis ir Birutė Čiur

lionienė — Leonavičiūte prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Pfc. Jurgis 
Savaitis, ER 16 319 124, 388th 
MI Service Company, Fort Geor
ge G. Meade, Maryland. 

Pajieškau Dievokaičio iš A. Pa
nemunės, Kauno apskr. Gyvena 
Vokietijoje, anglų zonoje, o da
bar gyvena kur tai Anglijoje. Jis 
pats ar žinantieji prašomi pra
nešti šiuo adresu: Elzbieta Phs-
kevičius, 96 Edward Str., Hart
ford, Conn., USA. 

Daug įdomybių ten bus 
"Dainavo8" ansamblis ir Chica-

gos apskr. Balfas liepos men. 1 d. 
(sekmadieni), Riverview didžiaja-
jame parke, (važiuoti Weštern 
Ave. į šiaurę iki Belmont Ave. 
3200 N.) ruošia koncertą - pikni
ką. Pradžia 11 vai. Ansamblis 
stato lietuvišką montažą 6v. Jo
no vabalėliai. Sporto klubai Per
kūnas ir Ateitis ruošia futbolo, 
krepšinio ir tinklinio rungtynes. 
Laimėtojams bus įteikiamos tau
rės, šokiams grieš Byansko or
kestras. Veiks bufetai, šalti - šil
ti išgėrimai, šokiai, maudynes, po 
ilsis, karnavalas. (Sk.). 

ja ir siunčia šimtus tūkstančių RE gauna daugiau dividentų 
ar net milionus siuntinėlių. j (iki šiol Balfas jau yra gavęs 

Kadangi Amerikos Lietuvių iš CARE apie $70,000.00 divi-
Šalpos Fondas yra CARE na- dentų), kurie nukreipiami lie-
rys-dalininkas ir iš tos organi- tuvių šalpai tose valstybėse, ku 
zacijos periodiniai gauna nema- riose CARE operuoja. 
žus dividentus, kurie eina lie- Norėdami pasiųsti vieną iš 
tuvių tremtinių šalpai Europo- aukščiau suminėtų siuntinėlių, 
je, patartina mažus maisto ir prisiųskite Balfui reikalingą pi 
kitus siuntinėlius užsakyti ir nigų sumą kartu su savo ir ga-
siųsti per CARE. Kad už to- vėjo adresu, taip pat nurody-
kius siuntinėlius Amerikos lie- kitę kok| siuntinį siunčiate. To-
tuviai gautų kreditus, patarti- kius užsakymus Balfas tuojau 
na visus tokius siuntinėlius už- padarys. Už kiekvieną užsaky-
sakyti per Balfą, siunčiant rei- tą siuntinj siuntėjas gaus ga-
kalingą pinigų sumą. Per Balfą vėjo pakvitavimą. Balfas pa
galima užsakyti šiuos CARE tarnaus nemokamai, 
siuntinėlius: standartini maisto < —BALF 

Balfas, tremtiniai ir lietuvių kreditas 
Šiuo metu Jngtinese Ame- bininkų auką $20.00 Kemp-

rikos Valstybėse iš viso yra Į teno vaikų s,a n a t o r i j a i, 

mos privačiomis kleb. kun. Alba 
vičiaus lėšomis. Tik ką iš knyg-, J O C i s U l S . 

šyklos pargabenti "Židinio" kom k r a š t ų J U ^ i s " * 

Darbininkų jaunimo 
Katalikų Darbininkų Jau

nimo Sąjūdžio įsteigėjas kan. 
Cardijn iš Belgijos išvyksta 
į Pietų Ameriką užmegsti ry
šius su įvairių to kontinento 

Skaudančių Žaizdų 
N t O UŽSISENfcJUSIŲ 

IR kTVIRV ODOS LIGŲ 

f>*MINKLAI TIESIAI I&=BIRBTUVeS 
VIENINTELI: UETTJVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVfc. 

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

patenkins. Dirbtuve veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

M0NUMEHT W0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

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

• 

a 

..*itf*. 

ris 

apie 50 įvairių tikybinių ir 
tautinių šalpos organizacijų, 
Amerikos valdžios crganų 
oficialiai pripažintų, įregist
ruotų ir turinčių valdžios li
cenzijas veikti tremtinių šal 
pos, imigracijos ir įkurdini
mo srityse Europoje ir ki- i 
tuose pasaulio kraštuose. 

BALF'o^, vadovybe laikosi 
principo, kad pačių tremti
nių rinktos komisijos, daly
vaujant BALF'o įgaliotiniui 
ar jo atstovui, vietoje pada
lintų pagelbos reikalingiems 
bendrai šalpai Amerikoje 
surinktas aukas, nes tik vie
toje galima nuspręsti kam ir 
kokia pagelba yra reikalin
ga ir ar tuo metu prašanty
sis nėra jos gavęs iš kur ki
tur, taip kad nenuskriaudus 
kito. 

Aukos specifiniams 
tikslams 

Tačiau kai kurie aukoto-

Brooklyno Lietuvių Tremti
nių Draugijos $200.00 Diep-
holzo gimnaziajai. Dviejų 
mėnesių laikotarpyje vien 
tokių aukų BALF centras 
išsiuntė bemaž $5,000.00. 
BALF'o vadovybe, persiųs-
dama tokią specifinę auką, 
visada įpareigoja įgalioti
nius pranešti šelpiamiems 
tremtiniams ar instituci
joms tų geradarių vardus ir 
adresus, kad jie betarpiai 
galėtų savo geradariams pa
dėkoti. Tokiu būdu dona to
riams pageidaujant, yra be
tarpiškas ryšis tarp aukoto
jo ir tos aukos gavėjo. 

Valdžios kontrole 
Vykdant lietuvių šalpos 

darbą, labai svarbu parodyti 
Amerikos valdžios ir kitų 
valstybių įstaigoms, kad lie
tuviai š darbą atlieka vie
ningai ir tvarkiai, kad vi
sos Amerikos lietuvių aukos 

jai nori aukoti tik specifi- eina per Amerikos valdžios 
niam tikslui ir BALF'o va-1 pripažintą šalpos organiza-
dovybe neignoruoja jų pa-1 ciją. Reikia suprasti ir įver-
geidavimų bei nurodymų, | tinti faktą, kad valdžiai ar 
pav. tūlas tremtinys, pats i valdžioms daug lengviau sek 
gulėjęs Gautingo sanatori
joje, imasi iniciatyvos rink
ti aukas tik tos ligoninės li

ti ir kontroliuoti šalpos dar
bą ir jo r e z u l t a t u s , kai 
šalpa vykdoma per centrinį 

goniams, kitas, g y v e n ę s organą, o ne palaidai. Dėka 
VVehnene ar Augsburge, — tos kontroles lietuviams yra 
tik tų stovyklų vargšams, | apčiuopiama nauda, n e s 
trečias nori sušelpti tik tam 
tikrą mokyklą, profesines 
draugijas, kaip teisininkų, 

BALF'as gauna teisę būti 
CARE nariu. Iš CARE 
BALF'as yra gavęs tūkstan-

miškininkų, paštininkų ir t. čius dolerių vertybes maisto 
t. renka aukas savo profesi- produktu; teisę pasinaudoti 
jos draugams sušelpti ir tt. Į Marshall Plano Economic 
ir tt.. Tokias jų surinktas , Cooperation Administration 
aukas. BALF sunaudoja jų i potvarkiu apmokėti daikti-
nurodytiems tikslams, pav., | nių siuntų jūrų transporta-
vien tiktai šiemet Balfas 
yra tarpininkavęs Chicagos 
Lietuvių Teisininkų draugi
jai ir persiuntęs teisinin
kams ligoniams s u šelpti 
$685.00. Taip pat yra pa
siuntęs dar šias aukas: Chi
cagos BALF apskrities $1,-
000.00 vaikams ir ligoniams 
Velykų proga ir $1,000.00 
tremtinių mokykloms, vie
nos Chicagos kepyklos dar-

cijos išlaidas, gauti iš val
džios maisto produktų be
veik nemokamai, iš ameri
kiečių įstaigų gauti daikti
nių dovanų ir net piniginių 
aukų, atleidžiamas nuo mui
tų mokesčių Europoje ir ki
tur. Kitos šalpos organiza
cijos ir tarptautines įstaigos 
kooperuoja su BALF'u, o 
IRO išlaiko net 20 BALF 
tarnautojų Vokietijoje. 

Vienerių JIetų Mirties 
Sukaktuves 

JUOZAPAS KAIRIS " 
Jau sukako vieneri metai, 

kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarpo mylimą 
vyrą ir tėvelį. 

Netekome savo mylimo 
liepos 1 d., 1950. 

Nors laikas tęsiasi, bet 
mes jo niekados negalėsime 
užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteikia jam amži
ną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną pasitraukimą iš mūsų tarpo, 
užprašėme trejes gedulingas šv. Mišias (su egzekvijomis) 
birželio 30 d. Nekalto Prasidėjimo P„ Švenč. parap. bažn. 
8 valandą ryto. I 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimels
ti už a. a. Juozapo stelą. 

Nuliūdę: Žmona, Duktė, Žentą*, Sūnus, Marti, Anūkai ir 
kiti Gimines. 

• > . 

I G N A S ^ Š I U S I S 
Gyveno 4426 S. Talman Aveu Tel. LA. 3-3670 

Mirė birž. 25 d., 1951, 8:15 vai, vak, sulaukęs 75 m amž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Šiaulių apskr., Tryškių parap., ir 

miestelio. Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime dvi dukterys: Elena Barkaus

kas, žentas Stanislovas, dvi anūkės: Elena ir Jean; ir Jo-
sephine Kilkus, žentas Frank. Brolis Jonas, jo žmona Ona 
ir jų šeima. Du švogeriai: Antanas Tumavičius, jo žmona 
Marijona ir jų šeima; ir Benediktas Tumavičius, jo žmona 
Bronislava ir jų šeima. Krikšto duktė Sesuo M. Bertilie, Šv. 
Kazimiero Seserų Kongregacijos. Uošviai Kasparas ir Ona 
Sanoris ir kiti giminės, draugai bei pažįstami. 

Kūnas pašarvotas namuose 4426 S. Talman Ave. 
Laidotuvės įvyks šeštad* birž. 30 d. Iš namų 8:30 vai. 

ryto bus atlydėtas į Nekalto Prasidėjimo Pan. Švenč. pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve-
lionies sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Dukterys, Žentai, Anūkės, Brolis ir kiti Giminės. 
Laidotuvių direkt. Julius Liulevičius. Tel. Lafayette 3-3572 

Taupytojai-
k ^ v M v I v ^ v M v M '.•:-"-\\-X-;-!'-.--''\\-:-'vX-Xv>---ta*» $? 

APSAUGĄ . . . kiekvieno taupymo sąskaita 
yra apdrausta iki $10,000. Šią apdraudę toi|| 
kia valdiios agentūra. 

PUNĄ . kas tesi mėnesiai mokame aukšta 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio. 

PATOGUMĄ . . . mušti rastinė randa j l 
Bridgeporto širdy—lengvai pasiekiama. f # W 
sonatas kalba lietuviškai. „...,-- ' 

DISTRICT S****** 
AND LOAN ASSOCJATIOM 

Jo*. M. Motėtit, $+*r9twr 

3236 $<T. Hoisted Street 
Phano; C*|urwet 5-4118 

M M 

BSSSBS3SB9MBS9H 

Tie, kuiie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sSdSti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenSjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir skaudėjimą, aenų at-

i virų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
m' LEGULO Otntment. Jų g y d o m o s 

ypatybes palengrvins jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak-

. t J. Vartokite jas taipgi nuo skau-
j džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 

niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SIS. Taipgi pašalina peršėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE'S FOOT, su
stabdo džiovinimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiūstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint-
ment suteiks jums 
pagalbą nuo nuvar- j 
gusi 4, perštamų Ir 
-įiežinčlų kojų. Legu-
lo Olntment yra par
duodamas po 7 Be, 
$1.2o ir $3.50. Pirki
te vaistinėse Chicagoj 
ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at
siųsi.ite money or
derį i — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th St., Cicero 50, 111. 

Paskutinis Juozo 
Krumino veikalas 

/UOIAS <(MRWMI 

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. 

G f i L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE 16 GUŽAUSKŲ 

9901 8. Wentworth Ave. 
Beverly Hills Florai Co. 

STewart 3-2454 
H TUMUI 2-2224 

Baikite savo kančias 

arthritis, reumatizmo, skausmus, 
raumenų įtampa, kosėjimą s u 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartą. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios. 

Z-G. ŽOLIŲ 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. 

STANIS Analgesis SALVE — 
$1.00) — duoda STEBĖTINUS 
rezultatus. 

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

Z-G STANIS COMPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8, 111. . Dept. D. 

SKELBKrnas "DRAUGE* 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ IŠTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMITAGE A V E N U E 

Tel. YArds 7-1741 — Blshop 7*9481 
4330-34 SOUTH CAUDFOKNIA AVENUE 

Tel. Blshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS RAI>IO P R O G B A M O B 

iš stoties WGES (1300 k ) 
Leidžiama kas Šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:80 vai. ryto. JOHN F. EUDEIKIS 
• i R9 

PIRKITE TIESIOG 
MR. NELS0N 
— Savininko — 

NUO 

St Casimir Monument 
Company 

3914 West Street 

MHI 
*P"«pwpr 

Vienas Blokas nuo Kapinių 
Didžiausias Paminklams 

Planų Pasirinkimas Miesto 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

• 

UODĖSIO VALANDOJ 
štnkitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ Ol tEKTOtfAf 

6845 So. VVestern Ave, 4** Oonditloiied koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau 1Qsų namų. ? 

A N T H O N Y B. P E T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

6812 S0. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEHILL 6-0142 

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

KOPLYČIOS VISOSB MIESTO DALYSE 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIEfUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOJ 

Ambulansų patą ma vi- jfįį 10*. (Sies turim* koplyčias 
mas y r a teikiamas.' 

S i u i t — — ^ * _ » » wfc _ s 9 diena i r naktį. Rei 
k ai e, šaukite 
mus. 

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

LACHAVVICZ IR SŪNUS 
2314 W. 2Srd PLACE TeL Vlrgiala 7-6672 
10756 S. MICH1GAN AVE. PUIlman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
659 VV. 18th STREET Tel. SEeley 3-57U 

ALFREDAS VASAITIS 
1446 & 50th AVE., CICERO, ILL. TeL OLym«4c 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
S354 S. HALSTED STREET 710 VV. 18tl STREET 

Telephone: .YArds 7-1911 
LEONARDAS L. BUKAUSKAS 

10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. PLIlm** 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIM 
3819 S. LITUANICA AVE. TeL YArds 7-1188-1139 

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAUlt)RNIA AVE. Tel. LAfayette 3-3572 

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

* ~ 4 . . A 

I 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
-
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DfENHAšTO tSfcAUGAŠ, CHICAGO, ILLINOIS 

i mus 
[S ARTI IR TOU 

A. J. VALSTYBĖSE 

X Kun. J. Grinis perkelia-

— Dr. J. Maziliauskienė 
šiuo metu praktikuojasi Bos 
tono miesto ligoninėje ir yra 
jau pakviesta pastoviam 

mag į sv. Krvziaus parapiją, •, , . . XT T T. 
~ if„- A r, i i darbui \ New Jersey. Ji yra o kun. A. Zakarauskas — i .. . , ltT; . ' , 
&„ T . • parašiusi knygą Kaip mai-Sv, Jurgio parapiją. ,, j - ± s ^ r J^ tinti susirgus", dietos nuro-

X R* Mazeliauskienė, Brid j dymai įvairiais susirgimų at 
geporto veikėja ir labdaros vėjais. Veikalas dar tebėra 
darbų talkininke, grįžo iš a- rankraštyje, 
tostogų, kuriose aplanke gi
mines Detroite, Kanadoj ir 

DAUG ĮDOMYBIŲ TEN BUS 
s 

— V i n c a s Ruseckas su 

kt. 
X Pvt. Raymond R. S\vu-

žmona ir dviem sūnumis 
(12 - 13 m.) sveikatos tik
rinimo komisijos buvo su-

HUH, gyv. 5154 S. Albany laikytas Ellis saloje, bet ve 
Ave., Gynybos departamen- liau įleistas į JAV. Dabar 
to pranešimu, yra sužeistas įsikūrė Detroite ir dirba 
Korėjos fronte. Fcrdo fabrikuose. Vokieti-

• Rosemarv Marčiukaitis J°Je y r a b a i & e s gamtos ma-
ii Manteno, 111., praeitą žie- tematikos fakultetą miški-
mą laimėjus "Miss Mante- n m k o specialybe, 
no of 1950" garbšs vardą, — J u r g i s Aukštikalnis,, —Dail. V. Kasiulio kūri-
atvyksta į Chicago dalyvau- garsus savo laiku Bostono nių paroda Paryžiuje, tru-
ti Balfo piknike liepos 1 d. sportininkas, vedęs Mari jo- į kusi tris savaites, pasibai-
Riverview parke. ną Kuzmačiūtę, šiomis die- gė birželio 23 d. Tai jau 

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

River\1ew didžiajame parke, 
(važiuoti VVestern Ave. j šiaure 

iki Belmont Avenue.), 
— ruoSia — 

KONCERTĄ-PfKNIKĄ 
Ansamblis stato lietuvišką montažą 

ŠV JONO VABALĖLIAI 
SPORTO RUNGTYNES. 

Veiks bufetai, 4alti-šiltl išgėrimai, 
Sakiai, maudynes, poilsis — 

karnavalas. 

Parvykęs pailsėti, neturi 
kur galvos padėti 

Dideliu džiaugsmu, išsiil
gęs namų pvt. Charles E. 
Tayloi parvyko atostogų ir 
nustebo pamatęs prie namo 

D a i n a i " ansamblis ir Chicagos apskr. Baltas liepos mėn. 1 d. vrekffl.-ul.eni), Uiveiview didžiajame parke, (važiuoti VVestern Ave. j a n t šaligatvio sukrautus JO 
buto rakandus ir kitus daik-j šiaurę iki Beimc.nt Ave. 3200 N.) įuošia koncertą—pikniką. Pra vižia 11 vai. Ansamblis stato lietuvišką montažą šv. Jcno vaba-ehai. 

Sporto klubai Perkūnas ir Ateitis ruošia futbolo, krepšinio* ir tink Ha o rungtynes. Laimėtojams bus įteikiamos taures, šokiams grieš 
Byansko orkestras. Veiks bufetai, šalti—šilti išgėrimai, šokiai, maudynės, poilsis, karnavalas. (Sk.) 

PRANCŪZIJOJ ŽINIOS IS PAVERGTOS LIETUVOS 

X R. Mazeliauskienės bu- nomis minėjo vedybinio gy 
t e 3407 Lituanica Ave. bir- venimo 25 metų jubilėjų. Ju-
želio 29 d. 8 vai. vakare ruo- biliates tėvai dar gyvi, gy-
šiama Moterų Sąjungos 49- Vena Lawrence, Mass. 
tos kuopos *'bunco" pramo-
ga. Visas pelną, skiriamas - ' » » » « « • * ^ u n « o s <*nt 

ketvirtas buvo dal. Kasiu
lio pasirodymas Prancūzijo
je Šį kartą prancūzų visuo
mene turėjo progos susipa-

Sunkumai kolchozuose 
Okupantų spauda skelbia: versta darbais, o batams 

. - - . . "Visais atžvilgiais neįvyk- *«•»** ™džiagos J™ ka
linti su dailininke pieši- į dg p i a n o Alytaus, Veisiejų, i z m k a d a n e S a u n . a ; T o d e l &' 
niais. Buvo išstatyti 22 pa-; Panemunės, Ukmergės, Švenj v ^ j a i nenorėdami gaus 

sekti rusų pavyzdžiu ir grjz 

CHICAGOJE 
tus. Pasirėdė, kad namo 
9360 S. Halsted St. savinin
kas tą dieną jo tėvus ir pen
kis jaunes:.ius už jį brolius 
ir seseris išmetė iš buto. 

naujos koplyčios statybai • • į J į j j j į ^ ~ į j £ j v e i k s l a i i r v i s i P"*"**" P a j OonSlių ir visa eilė kt. ra-1 * , »• • „ , 
sv. iranciskaus vienuolyne; " « " ,'~Zr*u22i*. rodą susilaukė užtarnauto ionu. Hniicr orvvuliii nrieaiiff L1 * vyGimimų gnuyiic... 
Pittsburghe, Pa. nes taisykles. Jaunučių cen

tro adresas: 50 W. 6th St. 
X Dr. P. Daušyardis, Lie- S a Boston, Mass. 

tu vos konsulas Chicagoj, ir 
L. šimutis, ALT pirminin- iT AMAI IMI 
kas bei-"Draugo" redakto- lUilNAUUJ 
rius, pasakys trumpas kai- —Lietuvių kolonija Sault 
bas Balfo ir "Dainavos-' an- Ste. Marie šiemet ne tik pa-
samblio bendram piknike — didėjo keliomis atvykusio-
koncerte liepos 1 d. River- m i s i š k i t U r šeimomis, bet 
view parke. įr trimis naujagimiais jau 

X Leonas Sutkus, jr., Wau Kanados lietuviais. 
— E. Smilgis, A. Danaįtis 

ir J. Treška Vancouveryje, \ C i a m a s 
B. C, yra užpirkę namus.; darbą. 

kegane, 111. (1318 14th St.) 
su savo draugu Anthony 
Gregorsky bežaisdami feier-
verkais buvo sužeistas. Šuke 
butelio, kurioj sprogo feier-
verkas, pataikš j akį. Polici
ja areltavo Frances Cass. 
1019 Ainslie. kurios krautu 
vej vaikai sake buvo pirkę 
feierverkus. 

X Dėkoja "Draugui", 
John R. Winterbotham, Rau 
donojo Kryžiaus kraujo ban 
ko pirmininkas, atsiuntė 
uDraugui" laišką, kuriame 
dėkoja už nuoširdžią koope
raciją kraujo aukojimo va
juje birželio 15 d. Lietuviai 
suaukojo netoli šimto pus 
kvorčių kraujo. 

X Ignas Šiušąs, senas 
Brighton Parko gyventojas 
M. S. Chicagos apskritie* 
pirmininkes Josephine Kil-
kienes ir Elenos Barkauskie 
nes tėvas, mirė birželio 2i 
d. sulaukęs 75 metų amž ayčią. Nutarimas yra rem 
Laidojamas šeštadienį iš Ne tinas, nes Škotijoje lietuvių 
kalto Prasidėjimo Šv. Ma- yra nemažai, o tuo tarpu 
rijos bažnyčios. 

jonų. Daug gyvulių pneaugj 
pasisekimo ir gražių kriti-j l i o i š g a i š o Mažeikių, Ū t e - k . ,._. . . iu±m,«im 
kų atsiliepimų. Parodos ati-j n o s , | i l u t e s , Vilijampolės,! Nepriklausomoje Lietuvoje 
daryme dalyvavo vysk. Brizj Žiežmarių, Akmenės, Telšių, Ai.ot M. Moorės, Nepri-
gys, Bačkiai ir visa Pary-j įr kt. rajonuose. Pereitais klausomoje Lietuvoje viena-
žiaus lietuvių šviesuomenė. | metais vidutiniškai iš vie- i me kvadratiniame km iš sa-
ROMOJ j n 0 s karvės gauta 1,850 kg i vo darbo gyveno 32 žmonės, 

K u n Antanas Rubšys j pieno. Kauno ir Klaipėdos Vokietijoj 28, Prancūzijoj 
Romoje "baigęs Teologijos ^ u kol. ūkiai turėjo tik 17 ir D. Britanijoj 9 Tarp 
i r šv . Rašto studijas, i š v y k o ; ^ - 55 proc. sėklų. Ir iš 2^; mil. kaimiečių tik apie 
į JAV. Pailsėjęs pas gimi-'Paties Pisarevo pareiškimo 150,000 buvo žemes ūkio 
nes, apsistos Bismarck, N. »*tyti. k a d traktorinių dar- samdinių, kitką apdirbdavo 
Dakota vyskupijoj kur kvie hV P l a n o neįvykdė nė viena patys ūkininkai ir jų seimų 

Vysk. Sheil apdovantoas 
tvPolonia Restituta" 

Iš Romos pranešta, kad 
laisvosios Lenkijos vyriau
sybė užsienyje yra apdova
nojus Chicagos arkidiecezi-
jos v y s k u pą Bernard J. 
Sheil augščiausiu Lenkijos 
ordinu "Polonia Restituta". 
Lenkijos atstovas prie Va
tikano ordiną v y s k u p u i 
įteiks Romoje birželio 30 d. 

Vysk. B. Sheil yra išvy
kęs į Romą dalyvauti Tarp
tautinio Katalikų Jaunimo 
hostelio atidarymo iškilmė
se. Jis taip pat bus priim
tas privačioje šv. Tėvo au-
dijencijoje. 

Vysk. B. Sheil yra įstei
gėjas Katalikų Jaunimo Or
ganizacijos (CYO) Ameri-

Jspejimas atostogininkams 
Chicagos Širdžių Sąjunga 

įspėja senesnio a m žiaus 
žmones, kad išvykę atosto
gų susilaikytų nuo sporta
vimo, ypatingai kurių kūno 
svoris yra virš normalumo. 
Sportavimas, kaip bėgimas, 
kopimas į kalnus gali būti 
priežastis širdies smūgio. 

Poilsis medžių pavėsyje, 
stiklas vaisvandenio yra ge
riausias poilsis visiems iš
gyvenusiems 40 metų. 

Žymioji pianiste 

dirbti pastoracinį 

Kiti tremtiniai savo santau
pas investuoja į judamas 
nuosavybes — automobilius. 

— Niagaros krioklio papė
dėje Kanados vyriausybė 
rengia didelę elektros jėgai
nę, šiems darbams yra už
siregistravę nemažas skai
čius ir lietuvių. 

— E. Kardelienė, operos 
solistė, gyv. Montrelyje, pas 
kutiniuoju laiku buvo susir
gus. 

MTS, neparūpinta kiek rei- nariai, žemės ūkio ref or-' koj ir generalinis jos direk 
kiant plūgų. 

— Kun. Rapolas Krasaus 
kas per Vatikano radiju 

mos pabaigoj 4,300,000 ha 
dirbamos žemės buvo pa
skirstyta tarp 287,000 savi
ninkų. Ūkių per 50 ha dy 

1)111. BRITANIJOJ 
— Škotijos lietuviai, kurie 

/ra susibūrę ŠV. Kazimiero 
draugijoje, birželio 10 d. nu
barė pirmoje eilėje įtaisyti 
javo kunigams kleboniją, o 
/ėliau * statyti ir savo baž-

Iš viso šimtai mašinų lau
kia remonto. -Tačiau ir iš 

skaitė" dVi paskaitas apie I «kk% atremontuotų 50 trak ^ ^ s k a i č i u s Tiekė 'tik 1 -
vyskupą Motiejų Valančių. t o r l lJ 22 pasirodė netinka- 0 7 g . s s m ū k j a i t u r § j o j . 
Paskaitomis buvo paminėta m l — atremontuoti tik po 5 h a . 7g 337 ūkiai buvo 5 -
150 metų nuo iddžiojo 2s- P'enuje ir pranešimuose... 1Q ^ d ' d ž i o 5 9 5 9 2 _ l 0 -
maičių vy^upo gimimo. Valstybė skyrė 240,000 tonų: 1 5 h f t N a i s a n t n e p a i a n . 

mi;:. trąšų, bet jos laiku ne k į „ ^ , . ^ 1 , , galygu ž ū 
p r i s t a t y t o s . Kaišiadorių ; e k ^ t į n i a i g a m i n i a i ' s u d a J 

torius Chicagos arkidiecezi-
joje. 

VOKIETIJOJ punkte jos genda suverstos r § m m į l u tf v i g o s m 
• Vlikas numato sušaukti, pne geležinkelio stoties Kir ^ u ^ ^ k y b o 8 > 

vad. veiksnių konferenciją, timų punkte 925 t;. nepadeng g a v o b e k o n u i e n o m i . 
kurioje bus aptarta visų po-, tos net tohum, Vilkaviškio n į a i g p a u k š t i e n a , linais, etc. 
zityvįų jėgų konsolidacijos, p. — 86 t. pūva po plynu L i etuva tarpt, rinkose kon-
Lietuvos vadavimo bei lie- dangumi ir t.t. kuravo net su tekia Dani-
tuvybės išlaikymo reikalai. gįladės, Sėdos, Varnių kol. ja ir kitais kraštais. Ir da-

— Jonas Kutra Heidenhei- ūkiai jų nepaėmė nė vienos bar komunistams nuo tų vi-
mo stovykloj jau kelinti me- tonos, kitos stovėjo sukrau-; tų pasiektų prieškarinių Lie 
tai, kaip skrandžio ir kepė- Į tos sandėliuose. Adutišky tuvos ūkio laimėjimų toli. 
nų ligos prikaustytas prie = po plynu dangum rūdyja ir | 
lovos. Jis mato, kaip žmo-j traktoriai. Pernai rasta 
na ir keturi vaikai vargsta.] "daug painiavos" ir planuo-
Dėl jc ligos šeima negali iš- ! se. Kad darbas nebūtų toks 
emigruoti. palaidas ir melioracijos sri- p i r m i e j į bolševikiniai "pr; 

E. Rokelienė, gyvenanti J* m ^ š k ų Ūk.11°. m m ; . A" ^ a _ ! zidentai" ir Latvijoje, ir Es 

Paleckis dar laikosi 

nemažai, o tuo tarpu stovvkloie iau i t u l i o n i s p a s i ū l ė m e l i o r a c i J 0 8 1 tijeje jau yra pašalinti. Lie- m e s t i 
abu kunigai glaudžiasi "annoveno stovyKioje, jau {darbus centralizuoti. Ž o - i > i i _ J ^ - J ! « £ L ^ „ m e s t 

Atmestas Broyles bilius 
Valstybės gubernatorius 

vetavo legislatūros priimtą 
senatoriaus Broyles (R. — 
Mount Vernon) bilių, ku
riuo komunistai ir kitokie 
suokalbiautojai nuversti tei 
sėtą vyriausybę, taip pat 
priklausantieji k o m unisti 
nėms ir subversyvinėms or
ganizacijoms būtų baudžia
mi ilgalaikiu kalėjimu ir pi
niginėmis bausmėmis. Biliu 
je taipgi reikalaujama išti
kimybės priesaikos iš kiek
vieno valstybės pareigūno 
ir užimančio valstybinį dar
bą. 

Gubernatoriui vetavus bi
lių, jo autorius abiejuose 
rūmuose dėjo pastangų per
sverti veto tačiau nepavy
ko — nesurinko reik?lingos 
balsų daugumos vetui at-

X 
saznycios. ir abu kunigai glaudžiasi r " ^ . ™ : {C\ , * ! d a r b u s centralizuoti. Žo-
Broli Joną Peldžiu, ^mdomo^ vietose ir netu- f « u n t l i n e t a i ka^P vargsta d ž į u t y a r k a b o l š e v i k i š k a i r 

m a u f t 6 „ a M 1 1 Atiiroal ne .nuolatinio aaroo. JOS vy- . ' y. ._»_ MIC "Draueo" sDaustuvės ^ savo maldos namų. Aukas, 
I l f i ^ ^ S S L ^ I f ^ ^ S S Prmšoma siųsti vardu k u n . | r a s b u v o ^usų nelaisvėj, o 
mašinų prižiūrėtoją, aplanke £ G u t a u s k ^ ( 7 4 H o D e h i l l | dabar taip pat be darbo. De-
pneš du metus is tremties R G l a s e o w N w ) C _ j koja amerikiečiams už tei-
atvykę giminaičiai: brolio ™^ « l a 5 0 w . 5 ;' ' ' .P .™* I H . m . rvačQino su 

J. Kriščiūno arba kasininko! kiam<* pašalpą. 
— Jurgis Nebef, Klaipėdos 

Krašto lietuvis iš Holstein 

sūnus Petras Peldžius 
žmona ir uošviais. Petras M ' Mikalausko. 
Peldžius iki šiol buvo "Dar- — Biadfordo lietuviai bir 
bininko" spaustuvininku S. z e h o 1 6 d- P«wunejo lietuvių | stovyklos Balfui parašė nuc-
Bos^one, o dabar planuoja t r ^ i m ų metines. Paskaitą širdų padėkos žodį už su 
įsteigti nuosavą spaustuvę. s k a i t ė k u n - J- Kuzmickis. 

t Po paskaitas, pirmininkau-
X "Dainavos'* ansamblis j amt J. Pilipavičiui ir sekr. 

ir Ind. Harboro lietuvių pa
rapijos choras įsijungė į 

J. Dirginčiui, buvo nutarta 
įsigyti Lietuvių Klubą. Tam 

Chicagos lietuvių parapijų j reikalui išrinkta namų įsi-
chorus Dainų šventės liepos, gijimo komisija (J. Luobi-
8 d. Vytauto parke progra- kis, J. J. Pilipavičius, kun. 
mai. Generalinė chorų repe-1 J. Kuzmickis ir kt.). Tame 
ticija įvyks liepos. 5 d., Šv. i pačiame susirinkime, Centro 
Jurgio parapijos salėj Brid- Valdybos patarimu, buvo 
geporte. Repeticijoj jungtinį mėginama sujungti a b u 
chorą diriguos komp. A. Po- Bradforde veikiančius Lie-
cius, o Dainų šventėj chorui tuvių Sąjungos skyrius, bet 
diriguoti numatomas svečias dar tai nebuvo galima pada-
muzikas. ! ryti. 

teiktą pašalpą. Jis ir jo 
žmona jau 70 metų ir nebe
gali dirbti. Prieš karą buvę 
turtingi dabar, sako, esame 
ubagai. 

— Jonas Bikneris Heiden-
heimo stovykloj yra tėvas 
devynių vaikų, kurių vyriau
sia duktė 20 m. serga džio
va. Butas mažas, visko truk 
sta. Kadangi jau tokia dide
lė šeima, tai tėvui padaryta 
malonė — gavo darbo prie 
kelmų rovimo. Uždirba 6 

tuvos sovietinis "preziden 
, tas" Justas Paleckis, matyt, 

tai pačių komunistų viešai d a r l a i k o g i A n o t s o v i e t i n ės 
iškeliama. Kas gi ten būtų g p a u d o s t o j e augščiausios 
galima rasti, jei spauda, 
pvz., turėtų nors truputį 
laisvės ir galėtų ką matyda 
ma rašyti. 

Taip dabar Lietuvoje 

taryb. sesijoje augščiausios 
tarybos prezidiumo pirminin 
ku (toks tas "prezidento" 
titulas) vėl išrinktas depu
tatas J. Paleckis. Išrinki
mas, žinoma, gryna k:medi-

Pil. Vanagas nuėjo buto; ja: nori kompartijos cent-
dokumentų sutvarkyti į Staįro komitetas, "išrenkamas", 
lino rajono butų valdybą, 
bet valdytojo Bcgačenko — 
vis nėra ir nėra. Pasiro
dė — girtas. Rytojaus die
ną — tas pats. Tauragėj 
dešimtys darbininkų kasdien 
klausia, kur gauti pirkti vo
kų ,bet jų nei paštas, nei 
knygynas neturi. Panevėžy 
jau daug mėnesių jų negau
ta. Tokiam Lentvary didžiau 
sia bėda, kur pataisyti ba-

markes dienai. Būtinai rei- tus. Tiesa, yra viena iš viso 
kalinga šeimai pašalpa. "dirbtuvė", bet ir ta pati už 

nenori — pašalinamas. To
kia pat komedija ir su "nau 
jąja'* vyriausybe, tariant 
ministerių kabinetu. "Nau
jai" sudarytos Lietuvos TS-
R vyriausybės pirmininku 
'išrinktas" M. Gedvilą. 

— Antaroas Makačinas mo 
kytojaujas Panevėžio muzi
kos mokykloje. 

— Bronė Kazickaitė dirba 
Šiaulių dviračių fabrike. 

Vyro beprotybe išardė 
šeimą 

Dominick DeFranza. 711 
N. Christiana Ave., norėda
mas, kad jo 8 metų vaikas 
būtų gsbus aritmetikoj ir iš
augtų "supermanu" (virš-
žmogii1), vertė ii valgvti ža 
lia mėsą. Vaikui nenorint 
vai ėryti, tėvas jį bausdavęs. 

Gailėdama vaiko motina 
vyra apskundė teismui ir 
laimėjo skvrybas. Vaikas 
palieka motinos srloboje, o 
tėvas apmokės jo išlaikymą. 

Genovaite A I e k siūnaitė, 
kurios piano studentų reči
talis įvyks sekmadienį, lie
pos 1 d. 3:15 vai. popiet 
Kimball Hali rečitalių salė< 
je. Programoj jos studen
tai s k a m b i n s žymiausių 
kompozitorių kūrinius. Ele 
anor Mellas, koloratūrinis 
soprano, Alice Stephens cho 
ro solistė populiariomis dai-
nosnis ir ištraukomis iš ope 
r*ų paįvairins rečitalio pro
gramą. 

Muzikos mėgėjai kviečia
mi pasiklausyti jaunųjų pia 
nistų viešame jų pasirody
me. 

Naujas Advokatu Sąjungos 
pirmininkas 

Chicagos Advokatų Są
jungos (Bar Assn.) visuoti
niam narių susirinkime iš
rinkta nauja valdyba. Pir
mininku išrinktas adv. Ben-
jaimin Wham. 

Smėlis užgriuvo vaiką 
Praeitą trtrvaitgmlį Garyje 

staiga dingo 13-kos metų 
vaikas. Tėvai, kaimynai ir 
policija veltui visą laiką vai 
ko jieškojo. 

Po kelių dienų netoli vai
ko namų iš vieno kalno 
imant smėlį rastas vaiko 
lavonas. Pasirodė, vaikui 
bežaidžiant nuo kalno nu
slinko tonos smėlio ir jį gy
vą palaidojo. 

•it 

Plėšikas suardė planą 
Mrs. Virginia Price, 3033 

N. Troy St., per kelis mėne
sius taupė pinigus kelionei į 
San Francisco, Calif., pasi
tikti savo vyrą kareivį iš 
Korėjos parvykstantį namo 
atostogų. 

Vieną vakarą jai išėjus, 
įsilaužė vagis ir pavogė vi
sus $485. 

rMU. 
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VI-

diandh 
No. 1& 

De 

\ 
jos pi 
paČiomi 
tosgri 

Jos 
dalyk 

1. <**,, 
demilita 
pietinę 
lėlė. 

2. Sai 
silieka 
tos zonc 
nas resp 
tą zoną 

3. Pal 
tų kom 
lankyt 

4. Uzq 
riuomen 
įvežimas 

5. Tuc 
ro belad 
Dėl liku 
masi ga 

6. Su 
menės 
pabėgėli 
nės vald 
militaria 

Kiną 
šiomis 
karo v< 
da iš Kc 

TOKI 
Korėjos 
nors ko 
pinge ir 
sako ap 
paliaub 

Pyong 
keitė pre 
miau vis 
amerikie 
dabar j*£ 
Korėją. 

Nelais 
kar sakę 
taiką, ta 
sakyta 
mėtį visi 
pasiūlym 

Malt 
WASH 

— Laivy 
thews pa 
mi į Air 
toriumi 
duotoj as 

Pabe< 
kalba 

WASH1| 
— Atom 
sijos nar 
nai pran 
pabėgęs 
specialist 
nių apie 
nes bomb 
gijos tyri 

Tas pa 
joje ir tei 
prieš met 
Rusija d 
apie 50 a 
sos rusišl 
iš plutoni 
rikietišks 
ba nebuv 
1952 m. r 
ti 75 bon 
nę gamyl 
t. y. kasn 


