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KARO BAZIŲ STATYBAS 
"Atviri laiškai" iš Vilniaus 

Nauji bandymai vilioti tremtinius 

G. J. JAKONIS, 
Draugo" korespondentas Vokietijoje 

JORDANO KARALIAUS NUŽUDYMAS 

«"T»X 
Su naujausiais Vilniaus laikraščius ir pastebėjo, kad 

pastaruoju metu daug- Ang-Tevynės Balso" numeriais 
Vokietijoje gautos ir dvi ma- lijos lietuvių susitvarkė sa 
Ž03 knygelės: 

1) - 'Atviras laiškas lietu
viams gyvenantiems Angli
joje ir Kanadoje" ("Tėvy
nes Balso" leidinys 16 pusi., 

vo dokumentus, pardavinėja 
savo įgytas nuosavybes ir 
emigruoja toliau į Kanadą, 
jieškodami geresnio, rames
nio gyvenimo. Toks "trauki-

Vilnius, 1951); autorė Ma- m a s " i Kanadą pastebimas 
rija Poškienė. i r Belgijos Uetuviuose. Is 

2) ' 'Atviras laiškas lietu-j 
. ' »Ai„s kamaią galią žmones Kana 

vtams, gyvenantiems Belgi- * » \ * joje?* ("T. Balso" leidinys, 
16 pusi., Vilnius, 1951). Au
torius: Balys Mikoliūkštis. 

doje (ir Š. Amerikoje) už
dirba maždaug dvigubai 
kaip Anglijoje, nors ir Ang-

Ir paties 'Tėvynės Balso" I "Joje gyventi nebloga. Kai-
r ~ J __ _ . lrna riAf a a v n nn.TYiAlnia I H I P * I -

Aviacija gauna didžiausią dalį 
Rusijos erdve supama bazėmis 

VVASHlNGTONAS, liepos 23. — Kongresas skubina pa 
tvirtinti karinių statybų projektus, kurių tarpe yra laivyno 
ir aviacijos bazės Rusijai iš visų pušų apsupti. 

Atstovų rūmų krašto apsau — r 
gos komisija bazių statybos Aviacijai pačioje Ameriko-
projektus jau patvirtino ir i je skirta $1,993,603,000, už 
statybai įvykdyti paskyrė 5 j krašto r i b ų $415,420,000, 
bilionus ir 769 milionus dol. | slaptoms statyboms $1,071,-
Iš tų sumų vienas bilionas j 638,000. 
dol. paskirtas slaptoms avia-

tavo: joks lietuvis, nors ir 
sunku gyventi Vokietijoje, 

tų Sąjungoje sunkiai dirban 
tieji. Tad aišku, kad visa 

rams palankus arabų valdovas. (INS) 

- A kas net savo namelius įsigi-
10 numeris (geg. 20 d.) ma- . . . • {L 
tomai pašvęstas Anglijos bei ! •'°' ^ i r °S1 m ° °C1 U S l r J Garsioji mahometonų Omaro šventykla senojoje Jeruiales daly. Į ją įeinant buvo pereitą penkta-
k i t u k r a š t ų l i e tuv iams į SO- ' Pa l inkus ius k r a u s t y t i s iŠ-dieni nušautas Jordano karalius Abdullah (dešinėje viršuj). Abdullah buvo įtakingiausias ir vaka-
vietinės "tėvynės rojų" vi- Anglijos ir Belgijos bolševi-
lioti kai dabar nori kaip nors 
^ . . . -T ., palenkti repatriacijai į " ro -
Po nepasisekimų Vokietijoje j ^ ^ J i e i r š a u k i a : k o basty-

Kodėl lietuviškieji bolševi-: tis ir vargti svetur, grįžki-
kai staiga pakreipė savo dė- te į tėvynę. Užmiršta jie 
mesį į Angliją? Juk iki šiol pridėti, kad darbo žmonių 
vis būdavo ' 'apdirbami" pir- gyvenimas Lietuvoje dabar 
moję eilėje Vokietijos lietu- yra tikras vargo ir vergijos 
viai. 'gyvenimas. Amerikoje, Ka-

Faktas yra, kad bolševikų, nadoje, Anglijoje, net ir to-
kampanija Vokietijoje vilioti > kioje suspaustoje Vokieti jo-
tremtinius grįžti į Sovietine je net bedarbiai ir elgetos 
Lietuvą visiškai subankru- J geriau gyvena, negu Sovie-

cijos bazėms Rusijos erdvės 
pasieniuose įrengti. 

Visi pinigai skirti bazių 
statybai ir didžiausios sumos 

Armijos statyboms pačio- s k i r t ° s aviacijai, 
je Amerikoje skirta $890,450, Bazės bus naujai statomos 
000, už Amerijos ribų $175,r ar plečiamos Aliaskoje, Fili-
341,130, slaptoms statyboms pinuose, Guamo ir Okinawo* 
$302,234,000. | salose, Japonijoje, Vid. Ry-

Laivynui ir marinams pa-1 tuose ir Šiaurės Afrikoje. 
čioje Amerikoje skirta $597,-
750,000, už krašto ribų $74,-
977,154, slaptoms statyboms 
$113,531,800. 

Ypatingas dėmesys atkreip
tas į Aliaską. Manoma, kad 
šią savaitę kongresas baigs 
šį darbą be didesnių kalbų. 

Kaesong derybos laikinai nutrauktos j Jo^a?fl
nfl?r?a.si .li?v? 

Suklupta del kariuomenių atitraukimo •" AWullan 

TOKIO, liepos 23 Sąjungininkų delegacijai nesuti
kus su paliaubų klausimu rišti kariuomenes atitraukimo iš 
Korėjos, komunistų delegacija paprašė posedŽta pertraukos 
iki liepos 25 d. 

Sąjungininkų delegacija su 1 — . — — — — — 

nesiduoda priviliojamas grįž Į bolševikų propaganda vaka-
ti. Iš Vak. Vokietijos ame- \ ruoae neturės jokio pasise-
rikiečių ir britų zonų net ir j kimo ir sukels tik šypseną, 
pačios repatriacijos komisi- jjKasgi trokš vykti į skurdą 
jos seniai yra išsikrausčiu-

Tik prancūzų zonoje šios. 
tokia misija dar slankioja 
aplink. 

Pastebėjo bėgančius iš 
Anglijos... 

Visišką propagandos ne

tiko pasitarimus pertraukti, 
bet pareiškė, kad pertrauka 
nereikalinga, nes jau sutartų 
dienotvarkės klausimų užten 
ka paliauboms aptarti ir jas 

Bet yra ir pesimistų. Jie 
yra dviejų rūšių. Vieni ma
no, kad komunistai visai pa
liaubų nenori, tik jų priedan
goje nori prisivežti jėgų ir 

įvykdyti. Kariuomenių ištrau pradėti naują puolimą, šios 
kimo klausimas yra politinis pertraukos pareikalavo todėl, 

ir vergiją? 

Poškienė abejojo 
M. Poškienė savo knygu

tėje sakosi jau keturi metai 
kaip grįžusi iš Anglijos, kur 
buvusi nuvykusi iš britų zo
nos. Anglijoje jai nepatikę, 

pasisekimą, matomai, nori- t a d jį kreipėsi į Sovietų kori
mą užtušuoti nauja kampa- s u l a t ą L o n d o n e i r u ž trijų 
nija, šį kartą nukreiptą į s a v a i č į u j a u buvusi Lietu-
Anglijos, Kanados ir Belgi-; v o j e Prisipažįsta, kad ir pa
jos lietuvius. Štai kodėl bol-1 t i v a ži a vusi į Lietuvą su 
ševikai atkreipė dėmesį į | abejonėmis. Bet čia "prare-
šiuos kraštus. gėjusi". Gyvenanti dabar, 

Bolševikai, matyt, seka Ramygaloje. Apie "laimėji- s o n o pareiškimo apie nusista 
lietuviškus svetur einančius m u s " Ramygaloje pilna bro- t v m $ kariuomenių neištrauk 

ti ir todėl nori pasitarti tuo 
reikalu su Maskva. 

klausimas, kurio ši konferen 
cija neturi spręsti. 

Komunistai p a r e ikalavo 
pertraukos neva todėl, kad 
abi pusės galėtų geriau ap
svarstyti viena kitai padary
tus pasiūlymus. Sąjunginin
kai paprašė, kad abi delega
cijos palaikytų ryšį pertrau
kos metu, kad būtų galima 
palengvinti derybų atnaujini 
mą prieš liepos 25 d. 

AMMANAS, liepos 23. — 
Nužudytojo Jordano kara
liaus Abdullah lavonas par
vežtas iš Jeruzalės į sostinę. 
Antrasis jo sūnus paskelbtas 
regentu, o vyriausias gydėsi 
Šveicarijos sanatorijoje. Jis 
pareiškė kovosiąs dėl savo 
teisių, nes sostas jam priklau 
so. Jordane paskelbtas karo 
stovis ir anglo pašos Glubb 
vadovaujamas „Arabų Legio
nas" budi, kad nekiltų riau
šės tarp dviejų įpėdinių šali
ninkų. 

Amerika pradeda savysfoviau veikti 
Po Ispanijos seks Vokietija 

LONDONAS, liepos 23. — Visi daviniai rodo, kad JAV 
yra nutarusios pasakyti griežtesnį žodį Anglijai ir Prancū
zijai Vokietijos apginklavimo ir jos pilno suverenumo at
statymo reikalu. 

Ir čia Amerikos politika • 

kad dar nepabaigė pasiruoši
mus, kurie vyksta Kaesong 

3 ^ £ * ? ^ t r i k a m ' i ̂ Wjos vyskupai 
JCita pesimistų rūšis tvirti- j rjgyp |ojalUITIO dUdA^ 

na, kad derybos Kaesonge r ' r 

nebebus atnaujintos. Komu-' BUDAPEŠTAS, liepos 23. 
nistai, turbūt, pasiūlys su- |— Vengrijos radijas skelbia, 
kviesti diplomatinę konferen- k » d Vengrijos katalikų vys 
ei ją, kuri svarstytų visus 
klausimus: politinius ir karo 

kupai ir keturių dar nepanai 
kintų vienuolynų viršininkai 
davę priesaiką būti lojalūs veiksmų sustabdymą. Pirme

nybė tada tektų politiniams Vengrijos liaudies respubli-
Washingtone derybų p e r - | k k u f i i m n u o k u r i v i e n o kai. Dėl priesaikos teksto bu 

trauka nesijaudinama, nes 
manoma, kad komunistai bu
vo staiga užklupti D. Ache-

Naujausia Knyga šiūra. 
Net bažnyčių neužmiršo 

Labai būdinga, kad bolše- į Belgijos 1949 mt. pavasarį, 
vikai, jei tai naudinga jų Dirbąs Vito kailių apdirbi-
propagandai, nevengia pasi-! nio fabrike ir, kartu su žmo-
girti ir... bažnytiniu gyve-! na, uždirbą^ į mėnesį 

DULKES RAUDONAM 
SAULĖLEIDY 
Vinco Iktiffono 

Romanas apie lietuvių išgyventas 
dienas bolševiky okupacijoje. 
39C pusi. Kaina fS.OO 

I'žsakymus su pinigais siųskite: 

DRAUGAS, 
2334 So. Oakley A ve. 

Chicago 8, UI. 

nimu. Knygutėje žodis žo-
din rašoma: "Karo metu Ra 
mygalos bažnyčia buvo smar 
kiai apgriauta. Dabar tikin
čiųjų lėšomis bažnyčia ats
tatyta, iš naujo perdažyta, 
uždengta nauju stogu. Tikin
tieji laisvai, be jokių suvar
žymų, lanko bažnyčias, at
lieka religines apeigas. Va
sarą, religinių švenčių metu 
rengiamos procesijos. Tikin
tieji lanko Šiluvą ir kitas 
vietas". Toje bolševikinėje 
Lietuvoje iš tikrųjų stebuk
lai darosi. 

Ir Mikoliūkštis giriasi 
I r B. Mikoliūkštis savo 

"Atviram laiške" į Belgijos 
lietuvius giria savo gyveni
mą Vilniuje, į kurį grįžęs iš 

virš 
2,000 rublių. Ir kiti to fabri
ko darbininkai uždirbą vi 
dutiniškai nuo 800 — 1.500 
rublių. Užmiršo jis pažymė
ti, kad sovietijoje uždirbti 

kio ar kitokio išsprendimo 
priklausytų ir karo veiksmų 
sustabdymas ar jų tęsimas. 
Ši pastaroji nuomonė logiš-
kiausiai plaukia iš visos ik
šiolinės komunistų taktikos. 

Paleistas ir niekur nepa
tvirtintas gandas, kad dieno 
tvarkė jau sutarta ir komu
nistai paprašė pertraukos an
trai derybų fazei pasiruošti. 

vo ginčijamasi du metus, nes 
komunistai norėjo lojalumo 
ne tik valstybės formai, bet 
ir savo darbams, kas yra du 
visai skirtingi dalykai. 

Mirė 3dm. Sherman 
ROMA, liepos 23 Itali

joje Neapoly vakar nuo šir
dies smūgio mirė JAV laivy-

1,000 rubliui turi" tokios pat j n° operacijų v i r š i n inkas 
vertės kaip Amerikoje į mė- Sherman. 
nesį 20 dol Be to, Mikoliūk- P o konferencijų Ispanijoj, 
š t i s yra specialistas. Didžio. k u r J * v e d g d e r v b a s su Fran 

Persai skelbia gert 

nueis tuo "pačiu keliu, kuriuo 
nuėjo Ispanijoje — Vokieti
jos karinės jėgos bus atsta
tytos tokioje formoje, kokia 
priimtina Vokietijos vyriau
sybei, o ne kokią nori primes 
ti Anglija su Prancūzija. 

Pagal vokiečių paruoštus 
planus, jų kariuomenė turėtų 
būti taip organizuota, kaip ir 
kitų tautų ir sudarytų atski
rą tautinį vienetą, tiesiogi
niai priklausantį gen. Eisen 
howerio vadovybei. Prancū
zai ypač spiriasi, kad vokie
čių daliniai nebūti didesni už 
brigadą ir būtų išmėtyti po 
--

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, tar

pais lauktina lietaus. Tempe
ratūra apie 80 laipsnių. 

Saulė teka 5:36, leidžiasi 
8:19. 

kitų tautų karinius dalinius. 
Vokiečiai su ta forma niekad 
nesutiks ir tam savo nusista 
tymui turi Amerikos pritari
mą. 

Amerika pasakė Londonui 
ir Paryžiui, kad Vokietijos 
karinių jėgų atstatymo klau
simas turi būti galutinai iš
spręstas rugsėjo mėn. šaukia 
mam Atlanto pakto tarybos 
posėdy. Prancūzijos ir An
glijos atstovai prieš tai yra 
pakviesti į Washingtoną ga
lutinam projektui paruošti. 
Niekas neabejoja, kad jie tu
rės priimti tą projektą, kurį 
rems Amerika. 

PARYŽIUS, liepos 23. — 
Ryt prezidento parinktas kan 
didatas sudaryti naują pran 
cūzų vyriausybę prašys par
lamento patvirtinimo. 

• • naujieną 
TEHERANAS, liepos 23. 

— Pirmą kartą patys persai 
praneša, kad pasitarimuose 
su prez. Trumano atstovu 
Harrimanu padaryta pažan-

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Pranešta, kad ruošiama JAV — Filipinų savitarpi

nės pagalbos sutartis, kuri turi prašalinti Filipinų baimę 
nuo japonų užpuolimo. 

— Atstovų rūmai priėmė kontrolių Įstatymą, bet jis 
toli gražu ne toks, kokio norėjo prezidentas kovai su inflia
cija. Senato priimtas įstatymas dar mažiau griežtas. Visa 
viltis, kad dar šį tą bus galima išgelbėti abiejų rūmų komi
sijoje, kuri turės išlyginti skirtumus. 

— Kaesong derybas nutraukus, sąjungininkų delegacija 
iš Munsan atvyko į Japoniją, o komunistai sugrįžo Į Pyon-
gyang. Ten jie tarsis su Pekįno ir Maskvos atstovais ką to

ji Sovietų sąiunjgos darbi
ninkų masė uždirba (žiūrint 

co dėl Amerikos laivyno ir 
aviacijos bazių, adm. Sher-

perkamąją vertę) tik 5 - 1 0 ' m a n v e d e s
1

v a r b m s P a s i t a r l " 
dolerių į mėnesį! Tai bent' m u s ! u ̂ i f . 1 8 K&S"*** 
" rojus"! 

Ir milijardai tokių "atvi
rų laiiškų,' nepajėgtų suvi
lioti nors kelių lietuvių grįžV 
U į sovietinį "rojų" . O jei 
jau kuris grįš, tai tikriau
sia dėl kitų priežasčių, o ne 
del to, kad ten būtų gera 
gyvauti. 

o po to išvyko į Italiją Ame 
rikos laivyno vienetų vizituo 
ti. Ten ir mirė. Jo pareigos 
laikinai pavestos eiti pava
duotojui. 

gos. Washingtone pranešta, 
kad Persijai pažadėta duoti j Hau daryti. 
50 mil. dol. paskolomis ir do-1 — Netoli Kaesong sąjungininkai vakar atmušo beban-
vanomis, bet reikalaujama dantį pulti komunistų dalinį. Aviacijos veiksmus Korėjoje 
greit susitarti su anglais dėl Į trukdo lietus. 
naftos gamybos ir prekybos' — Iš Kanados per Aliaską į Japoniją skridęs transpor-
atnaujinimo. tinis lėktuvas su 38 kariais ir (gula dingo tarp Vancouvero 

1 (Kanada) ir Anchorage (Aliaska). Lėktuvas ikšiol nesu-

PrOpaCandaf j _ šiandien išplaukia į Europą lėktuvnešis su 40 tur-
W ASHINGTONAS, liepos i bininių lėktuvų Atlanto pakto nariams. 

Kalendorius 
Liepos 23 d.: šv. Apolina

ras. Senovės: Tautvilas ir jo teigimą aviacijos galybė 

23. — Amerikos Legiono va
das Cocke skelbia, kad Sov. 
Rusija turinti 7,000 moder
niškų turbininių kovos lėktų 
vų, o Amerika tik 2,000 ir tą 
nelygumą nugalėti galėsianti 
tik apie 1954 m. galą. Pagal 

Kinte. dabar priklauso Rusijai. 

— Prancūzijos maršalas Petain, kuris iš kalėjimo re
žimo buvo perkeltas f specialiai jam vienam parengtą ligo
ninę, vėl neteko sąmonės ir pradėjo pamažu gesti. Šį kartą 
gydytojai mano, kad mirtis maršalą nugalės. 

—- Birželio 30 d. pasibaigusiais biudžetiniais metais 
JAV iždas gavo $50,386,682,228 federalinių mokesčių. Tai 
yra 32% daugiau už 1950 biudžetinius metus. 

— Turkijos parlamentas atliko reikalingus formalu
mus karo stoviui su Vokietija užbaigti. 

. 
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programoje paminėti Lietuvos do jure pripažinimą, 1951 m. 
liepos 22 d., Biverview Parke, Chicago, 111. 

itcelf — cannot be pre
se rved." 
Šitie principai yra taikos ir 

teisines tvarkos pagrindai. A-
meri.ta jų laikosi. Ji pripažino 

SOVIETAI TURI PASITRAUKTI IS LIETUVOS \^^^°vTų^ N*idartw iiMmis\ 
Lietuvos konsulo Petro Daružvardžio kalba, pasakyta šventes,; ruoštos gegužines sportines e w Yorfeo valstybes dirb-

~«.-,„>x«v^ i~ i&Mti t u v lM darbininkai s. m. gegu-programos paruosimo ir įspii- „_ w , -
^ . J. m —4. i„o«*-~, 2©s nien. serai uždirbę. Ju uz-
dymo ir t. t. Taip pat keletas . , , , . »„ , „„ 

- - -,«„-;;J;„ T,OW>H„^ d^rbio vidurklis $64.22 savai-
grazių užsimojimų nebebuvo 
spėta įvykdyti: jie perduoti t e į ^ m" g Q g u a e f i m e n e s l ° 

p . * * y ,V£\ r*. f n uždarbio vidurklis buvo $57.21 
naujai klubo valdybai, kuri tu- _ _ . ^ . «L a ._ . J . , , . 

Dr. P . D a u ž v a r d i s 

res juos realizuoti. 
Į naują klubo valdybą, ren

kant slaptu balsavimu, pateko: 
U e t j v ą savarankiška valstybe | A . Milašiūte, Bizauskas, Bdv. 
ir to pripažinimo nekeičia — šulaitis, VI. Karpuška ir V. 
svetimų užgrobimo nepripažjs- Radys. Į revizijos komisiją: J. 
ta. Šitą garbingą ir reikšmin
gą Amerikos nusistatymą ten
ka nuoširdžiausiai sveikinti ir! 
visomis jėgomis remti. Jį tu
rėtų remti visos taiką ir teisę 
bei teisingumą mylinčios ir 
gerbiančios tautos. 

Su pasigailėjimu ir skausmu, 
tačiau, tenka konstatuoti, kad 
Sovietų Rusija, kuri labai gar
siai kalba apie taiką bei vals
tybių ir žmonių teises, aukš
čiau suminėtų taikos, teisės, 

žmoniškumo 

savaitėj, š itas žinias paduoda 
darbo departamentas. 

SOPHIE BARČUS 
RADIO PROGRAMA 

i i W.G.E.S. stoties — Banga 1890 
PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:45 iki 9:30 vai. ryte. 

3EŠTAD. 8:30 iki 9:80 vąj. ryte 
LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
ftš tos pat stoties PIRMAD. 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
Tel. HEmlock 4-2413 

7121 SO. ROCKWEIiL ST.. 
CHICAGO 29, II Ii. 

TURIME DIDELĮ 
PASIRINKIMĄ: 

Ne vienodas saikas 
Bergen, Norvegijoj, .muzėju-

Kaunas, R. Dirvianskis ir B. * surengta vadinamoji Vikin- . 
Th <tvt *U p a n x i a - J o J įstatytos dvejos l-Į 

Be to!' šiame susirinkime bu- s e n o « * ypatingos vikingų 
vo pakviesti arba išrinkti sek- S T * y U * i v e n o s skiriamos 
cijų vadovai sekančioms spor- P I r k l T n u i - k l t o s - pardavimui, 
to šakoms: futbolo — K. Bal-
tramonaitis, krepšinio — R. 
Dirvianskis, tinklinio — V. 
Radys, stalo ir lauko teniso 
— Edv. Šulaitis, šachmatų — 
VI. Karpuška, mergaičių gr.— 
A. Milašiūte. — E. 

STASYS FABIJONAS 
PERKBAUSTOME BALDUS 
PARDUODAME ANGLIS FP 

PEČIAMS ALIEJŲ 

Patarnaujame gerai Ir pigia) 

2146 80 . HOYNE AVE. 
TeL VTrginia 7-7097 

Minint Jungtinių Amerikos 
Valstybių Respublikos de jure \ teisingumo ir 
pripažinimą ir su jomis nor- P ™ W nesilaiko - jėga silp-
malių santykių užmezgimą, n e s n e s valstybes grobia, jas P a g a l t r a d k i j ą Norvegijos 

Karalių vainikavimo 
katedra 

Planingas Taupymas Visuomet Moka 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • M M H a M M B M B a a n M B H v 

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

laikau malonia pareiga ir di
dele garbe reikšti oficialę ir 
nuoširdžią padėką Amerikai 
ir jos žmonėms už Lietuvos 
žmonių suvereninių ir pagrin
dinių teisių pripažinimą ir tvir
tą jų gynimą bei palaikymą. 

Lietuvių tauta jai duotas 
Kūrėjo teises į laisvę ir sava 
rankišką gyvenimą visuomet vietiniam kalėjime. Jų žmonės 
brangino ir gynė — prieš jų 
priešus bei varžytojus visuo
met kovojo ir dabar viršžmo-
giškai kovoja. 

Lietuvos valstybė, kaip vi
siems žinoma, yra labai sena, 
bet jos respublikinė valdymosi 
forma palyginamai jauna — 
tik 33 metų — nuo vasario 16 
d. 1918 m. Rusija ją pripaži-

kolonijomis verčia ir jų zmo- j k a r a l i a i t u r i būti vainrkuoja-
nes naikina. Šitų faktiškų tei mi T r o n d h e i m o katedroje, ku-
gimų patvirtinimui Lietuva ir r i ą A ^ r ^ a n Express biuras 
kitos Baltijos valstybės bei jų v a d i n a p u o šn iaus ia katedra 
žmonės yra nesugriaunami liu- j Skandinavijoj, 
dininkai. Rusija jas jėga už
grobė ir geležine siena nuo 
Vakarų pasaulio atskyrė: | jas 
niekas įvažiuoti ir iš jų niekas 
išvažiuoti negali — jos yra so 

yra visiškai nuturtinti ir nu
teisinti — sovietų valstybės 
daiktais paversti. Apie milio-
nas tų sovietiškų "daiktų" yra 
išvežta į jvairias sovietų prie
vartos darbo ir vergų stovyk
las — tūkstančiai jų jau yra 
nukankinti arba badu numa
rinti. Tebesantieji savo tėviš
kėse yra išmesti iš savų namų, 

Jei nebūtų kentėjimų, žmo
gus nežinotų sau ribų ir ne
pažintų pats savęs. 

—L. N. Tolstojus 

no (taikos sutartimi) suvere- b i z n i u i r i^ų _ 8 U g r ū s t i į 
nine ir nepriklausoma Respub- Į valstybinius baudžiavos ūkius 
lika 1920 m. liepos mėn. 12 d., i r | v a į r ia s įmones. Darbai ir 
o Jungtinės Amerikos Valsty- atlyginimai yra vergiški. Są-
bės 1922 m. liepos 27 d. Rusi- j l y g o g nepakenčiamos. Žmonės 
ja (sovietinė), tačiau, savo iš- n e b e t e n k a kantrybės. Bruzda, 
kilmingą žodi ir tarptautini V i e š a i p r i e š o k u p a n t u s k y l a # 

įsipareigojimą sulaužė — Lie- okupantai juos šaudo ir Sibi-
tuvą jėga 1940 m. pagrobė, r a n t r e m i a > T i k k ą įvykusiam 
sovietų imperijon inkorporavo L i e t u v o s darbininkų pasiprie-
ir despotiškai valdo: valstybę š i n h n e r a u d o n i f t m s tironams 
griauna, žmones kankina ir Yilniu^ ^y^ų policija 40 
naikina. Amerikos vyriausybė d a r b i n i n k ų užmušėf 200 su-
šitą sovietų piratišką ir bege- ž e į d § _ t ū k s t a n č i u s i š r § m s j 
diską žygį pasmerkė 1940 m. g i b i r ą į r k i t u r R u s i j o j e 

liepos 23 d. Pasmerkimo akte, A t e i ž v e I g i a n t j ^&urią L i e . 
tarpe kitko, ji pasakė: t u v o g o k u p a c i j ą hei skerdynes 

"...The political indepen- ir nuolatinį sovietų organų «ge-
dence a n d territorial inte-, nocido vykdymą Lietuvoje ir 
grity of the three Baltic I kitose Pabaltijo valstybėse, L 
Republics — Estonia, Latvia yra būtinas reikalas kelti vi-
and Lithuania — were to šiems protestą prieš Sovietų 
be (are being) deliberately, Sąjungą ir reikalauti okupan-j 
annihilated by one of their tus sulaikyti genocido veiks-
more powerful neighbors" mus Lietuvoje ir kitur, grąžin- l 

(šitas kaimynas yra Sovietų | ti išdeportuotuosius į jų tevis-L 

Rusija). į kes ir namus, išsikraustyti iš 
"The policy of this Go- Į Lietuvos ir kitų jų okupuotų 

vernment is universally j valstybių — parodyti taikos 
known. The people of the rėmimą ir sutartinių obligaci-
United States are opposed • jų bei tarptautinių teisių pil
to predatory activities, no •, dymą ne žodžiais, bet veiks- ! 
matter whether they *aremais . 
carried on by the use of 
force or by the threat ef 
force. They are likewise op
posed to any form of inter 
vention on the part of one 
statė, hovvever powerful, in lietuvių sporto klubo Perkūno 
the domestic concerns of valdyba, išrinkta šių metų ge-
any other sovereign statė, gūžės mėn. pabaigoje, sutvar-
however weak. These prin- kiusi jai uždėtąsias pareigas, 
ciples constitute the very liepos mėn. 14 d. sušaukė 
foundations upon which the visuotinį narių susirinkimą, 
existing relationship be- kuris apsvarstė klubo tolimes-
tween... sovereign republics nės veiklos gaires ir išrinko 
(statės) ręst. The United naujus valdomuosius organus. 
States will continue to stand Susirinkimą atidarė laik. 
by these principles, because klubo valdybos pirm. E. Ven-
of the conviction of the gianskas, kuris taip pat pada-
American people that unless rė ir laik. valdybos nuveiktų 
the doctrine in which these darbų apžvalgą. Iš šios apžval-
principles are inherent once gos paaiškėjo, kad per šį 
again governs the relations trumpą laikotarpį atliko ne-
between nations, the rute of maža darbų: perėmė visų 3 
reason, of justice and of anksčiau gyvavusių sporto vie 
law — in other words, the netų — Cicero Tauro, Gran-
nasis of modern civilization. dies ir Lituanicos turtą ir ka-

Skaudančių Zaizdu 
NUO UŽSISENfcJUSIV 

IB ATVIRŲ ODOS U G Ų 
Tie, kuiie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ Ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, Jie 
negali ramiai aidėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užaisenGJusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežSjima ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudžių žaizdų, uždekite 
LEGULO Ointment. Jų g y d o m o s 
ypatybes palengvins jūsų skaudėji
mą, ir galėsite ramiai miegoti nak-
t{. Vartokite jas taipgi nuo skau
džių nudegimų. Jos taipgi pasalina 
niežėjimą ligos vadinamos PSORIA-
SI8. Taipgi pasalina peršėjimą, ligos 
vadinamos ATHLETE'B FOOT. su
stabdo džiovinimą odos ir per pi y Simą 
tarppirščlų. Jos yfa tinkamas var
toti nuo diiflstančlos' Vr' suskilusios 
odos. Jos yra geros gyduoles nuo 

visų išviršinių odos 
ligų. LEGULO Oint
ment suteiks jums , 
pagraibą nuo nuvar- f 
gūsių. perStamų Ir 
niežlnčlų kojų. Legu-
lo Ointment yra par
duodamas po 76c., 
$1.25 ir $8.60. Pirki
te vaistinėse Chicago j 

ir apylinkėse ir Mil-
waukee, a r b a at-
siųskite money or
deri J — 

LEGULO, Department D 
4847 W. 14th Sfc, Cicero 50, UI. 

• Kiekvienai, kuris kas savaite arba kas mėnesi taupo nors tru
puti — tano planingai. 

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

moka gerus dividendus du kartu i metus. 

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

Pradekite taupyti š iandien! 

MUTUAL SJerahmm 
A M D l O A N A S S O C I A T I O M 
2 2 0 2 W. C#rmok ftd. • Chko^o S, §L 
JOHN J. KAZANAVSKAS, Pres. - VI-7-7747 

H $10,000 bf r i L t C 

John A. Kass 
(Kazakauskas ) 

DEIMANTU 
LAIKRODŽIU 
Brangenybių 
SIDABRINIŲ 

INDŲ 
SIENINIU 

LAIKRODŽIŲ 
RADIO IR 

TELEVIZIJOS 
APARATŲ 

tr kit. Prekių 

Laikrodžiai 
Pataisomi 
Specialisto 

Duodama 1 metų 
Garantija. 

J O N A S C O N R A D 
TUCK POntlTING BIZNYJE 

Atnaujiname nusidėvėjusi namą., pri
pildoma lietaua išplautus plytų tar
pus Taip pat pataisome kaminus ir 
apie langus. Per daug metų gerai 
Datyres darbe lietuvis. Reikalui pri-
STui kreipkitės: J. CONRAD, 5242 
So Artesian Ave. GRovenJJl 6-4177. 

JOHN A. KASS 
4102 Archer Avenue 

(prie Mozart Street) 
Tel LAfayette S-8617 

Seniausia Lietuvių Jewelry 
Krautuve Brighton Parke 

įsteigta 1916 metais. 

Tel.: Ofiso YA.7-3526, rez. Rl.7-0057 

DR. 6. J. BYLAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4088 So. Archer Ave. 
(prie California Ave.) 

VAL.: kasdien 6:30 iki 9 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 vai. p. p. 

Sekmadieniais* uždaryta-

STATYBAI IB NAM\į 
PATAISYMAMS 

PRISTATOME 
VISOKIŲ RŪSIŲ 

MEDŽIAGĄ 
CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LOTYVINAS, Prez. 
8039 SO HALSTED ST. 

Tel VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ PRI

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

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

iki 3 vai. vak. 

CONRAD PHOTO STUDIO 
(Lietuvis Fotografas) 

^ 
VISKO UŽTEKTINAI — TUOJAU PRISTATOM 

Baldus, šaldytuvus, pečius, skalbiamas masinas, lovas, matracus, 
kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 

žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime dideli pasirinkimą. 
GAMINAME BALDUS IR PAGAL UŽSAKYMĄ. 

: ^ 

^ 

R00SEVELT FURNITURE C0., Inc. 
LIETUVIŲ KBAUTUVS 

2S10 WEST ROOSEVELT BD. SKeley S-4711 
Atidarą tr sekmadieniais nuo 11 ryto lkl 4 vai. p. p. 

Pasirinkimas iš 60-ties 
su viršum 

GALITE CIA ĮSIGYTI IR 
vartotų karu 
NAUJĄ AUTOMOBILĮ. 

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

907 West 35th Street, Chicago, III. 
Ik« 

Pas Chicagos LSK 
"Perkūno" sportininkus 
Laikinoji Chicagos jungtinio 

* . 

Telefonas — LAfayette 3 - 2022 [ 
^ 

^ 

Taupyk saugiai ir užtikrinsi savo ate i t į . . . 
Standard yra stipriausia taupymo {staiga visoj Amerikoj. 

TURTAS $28,000,000.00 

ATSARGOS FONDA8 $2,800,000.00 
Federal Savings A Loan Insurance Corporatica bei Federal Home Loan Bank System narys 

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 
4119 Archer Avenue,, kampas Sacramento Avenue 

TELEFONAS: VTRGINIA 7-1U1 
J U S T I N M A C K I E W I C H . prez identas 

Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 po pietų 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos ryto iki 8 vakare 
Trečiadteniaie visai neatidaroma 

''N. S 

Tel.: ofiso VI.7-0600, rez. FR.6-4922 
M . BR. GAIŽIŪNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4065 Archer Ave. 

Kampas Archer California Ave. 
VAL..: 2—4 Ir 6—9 p.p., 

išskyrus sekmadienius. 

M . I £. MAKAR 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11750 So. Parnel 
Tel.: PUllman 5-8277 

VALANDOS:: pagal uusitarimą 

TeL: Ofiso FR.6-6446 rez.IIK4-» 150 

DR. F. C. VVINSKUN&S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marquette Rd. 
VAL.: Nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir Seštad. pagal sutartį. 

Tel.: Ofiso WA.8-30flO, rez.COA-1187 

DR. L DANILEVIČIUS 
GYL>YTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Rezld.: 10838 So. Wabash Ave. 

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

DR. FRANK C. KWINN 
(K VILČINSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1651 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:30 i 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. J 
Tel.: Ofiso YA.7-0554 rez. Ml.3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDiYTOJAS LR 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. diena 

Emerg. Tel. HJ^dzie 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA LR CHIRURGE 

4146 Archer Ave^ Chicago, UI. 
TeL LAfayette 3-3210 

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

Tel. Summlt 1580 
VAL.: penktad. 3:80 lkl 8 vai. vak. 

esetad. i:ao iki t 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 S t , Chicago 

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

Telefonas: RElianoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

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

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

DR. J. GUDAUSKAS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

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

VAL.: 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien. Atidarą šeštad 1—4 vai. 

Rez. 3247 S. EMEIIALD AVE. 

TeL: Ofiso HE.4-5849, rez.HE.4-2321 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

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

SPECIALYBE 
VESTUVfiS 

$15.00 vertes 
dovana 

jauna ved žia ms 
atsinešus ŠĮ 

skelbimą. 

414 VVEST 63RD STREET 
Tel. ENg. 4-5883 — ENg. 4-5340 

Tel.: Ofiso PR.6-3838, rez. RE.7-9199 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

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

trečiad. ir sekmad. uždaryta. 

TeL: ofiso H E-4-6699; rez. CL-4-0955 

DR A. ALEKNAVIČIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

išskyrus ketvirtad. ir sekmad. 

Ofiso telefonas vTrginia 7-1886 

DR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

trečiad. ir sekmad. tik susitarus. 

Ofiso telefonas GRovehill 6-4020 
Rezidencijos telef. Hllltop 5-1560 

Dr. Alexander J. Javois 
(JOVAIŠAS) 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Rd. 

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

DR STRIK0L 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekmad. tik pagal sutartį. 
Tel.: Ofiso YA7-4787, rez.PR.6-1930 
Jei neatsilieps viršminSti telefonai 

šaukite: MIduay 3-0001 

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

DR. P. Z. ZAUT0RIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rezld. 6600 S. Artesian Ave 

VAL.: 11 y. r . iki 3 p.p; 6—9 v.vak. 

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

DR. DIEZU 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2201 Weet Cermak Road 
VAL.: 1—i popiet ir 7—8 v. vak, 
trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 

šeštad. tik nuo 1—3 ^al. popiet 
Rezld. 3241 W. 66TH PLAOE 

DR. B. C BRUŽAS 
DANTISTAS 

VALANDOS: 10 iki 8 
Trečiadieniais tik susitarus 

4003 Archer Avenue 
Truputi \ rytus nuo California 

TeL YArds 7-7772 

TeL: Ofiso HE. 4-2123, rez. PR. 6-8484 

DR. V. P. TUMASONIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
6255 Sotith VVestern Avenue 

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

Įfkmsil litnlsif uždaryta. 

Tel.: Ofiso KE.3-0O00, rez. OL.2-1381 

DR. FERD. VYT. KAUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

9 So. Kedade Ave., 304 kamb. 
VAL.: 1-6 ir 8-8 pirmad., trečiad. ir 
penktad. Kitu laiku pagal susilarimą 
R**. 1635 S. 48TH OT.. OICJERO 

Egzaminuoja Pritaiko 
A k i s Akinius 

DR. J. 1. SMETANA, JR. 
OPTOMETRISTAS 

AKLŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avenue 

VAL: pirmad. antrad. ketvirtad., 
penktad. 9:30—12; 1:80—8 v. v.. 
trečiad. uždaryta, šeštad. 9:80 lkl 

12: 1:30 iki 6 vai. vak. 
CAnal 6-0523. piatt Bldg. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

2 5 metą patyrimas 
TeL YArds 7-1826 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akla 

Ištaiso 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuv* 

756 VV. S5th Street 
VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 iki 8. tre-
filad. nuo 10—11, i s * * * . 10—8 p-p. 

pymr V- « . • a . « 
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°RENTMERATA: 
"Mcagoj ir Ticeroj 

Ititur JAV ir Kanadoje 
"} i a i e n y j »» 

Metama 
$S.0rt 
$7.00 

$10.00 

SVBSCRIPTION RATE8: 
$7.00 per year outside of Chicafo 
$8.00 per year in Chicago & Cicero 
$7.00 per year in Canada. 
Forei^n $10.00 per year. 

amasfly 
KUR EINA "NEPRUL 

LIETUVA"? 
V . V . 

DARBININKU APDRAUDIMAS VOKIETIJOJE 
Malonu pažymėti, kad šiai draugija nėra pelno įstaiga, 

nes jos tikslas ne miiionus 
sukrauti, o gydyti sergan
čius darbininkus. Ši drau
gija nėra vieno asmens ir 

H met . 
$4.50 
$4.00 
$5.50 

S mSn. 
$2.50 
$2.25 
$2.90 

1 rato. 
$0.90 
$0.S0 
$1.00 

me dienraštyje jau tilpo vi 
sa eilė straipsnių apie sočia 
linį darbininkų drajudimą. 
Noriu tuo pačiu reikalu pa-

Montrealio (Kanados) sa- rašyti keletą praktiškų pa-1 pelnas neina vieno asmens 
vaitraštis "Nepriklausoma Lie- stabų, kaip darbininkas yra | naudeli. Ši draugija yra 
tuva" (liaudininkų * žinioje) apdraudžiamas kitur. Man j valdžios priežiūroje. Ka-
1951. 7. 5. Nr. 26, paskelbus teko gyventi keliose Euro- j dangi prie šios draugijos 

II Pasaulinio Karo Paslaptys 
VYT. ARŪNAS 

T e s i u y s ) 
"Dėde Joe" 

»iedakcijv straipsuus taiso savo auožlūra. Nesunaudotų straipsnių ne 
*ugo, juos grąžinu tik JŠ anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turi- į JOS b i u l e t e n i o i š t r a u k ų , k l a u 
l*J neatsako. Skeioin.ų kainos prisiunčiamos gavus prašymą. • . 

ola., 

Ginti ar laisvinti 

vadinamos lietuvių rezlstenci- j pos valstybėse bei įsižiurę 
ti,kaip kur darbininkai yra 
aprūpinami. Bene geriau-

priklauso visi to krašto dar
bininkai ,kurių gali būti 15-
20 milionų, tai suprantama, 

šiai darbininkų a p d raudi- ] kad ji surenka labai dideles 
mate sutvarkytas Vokietijo- \ pinigų sumas ir dėl to, ji 
je. Ten visi kaimų ir mies
tų fabrikų darbininkai yra 
privalomai apdrausti, vadi
namose, ligonių k a s ose. 

— Kuo galima pateisinti 
Vliko pasiskubinimą LRS pa
smerkti ? 

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų ministras Morrison j g r ^ g k o m u n i k a t e buvo iš-
ir parlamente pasisakė prieš bet kokius glaudesnius santykius j dėtį motyvai, kodėl separati-
su Ispanija. Jis davė suprasti, kad JAV užsimojimas susitarti nis "santarvininkų'' reiškimą-1 Kiekvienas darbininkas, ku-
su Ispanija militariškais reikalais yra statymas medžiaginių sis Lietuvos laisvinimo darbui i ^ dirba fabrike ar žemės 
dalykų augščiau už moralinius principus. Tačiau p. Morrison I žalingas. "N. L." jų nepaneigė. | ūkyje yra apdraustas. Drau I gag yra gydymas. P. Žumb 
parlamentui pareiškė, kad jau laikas yra Turkiją ir Graikiją i B e t i š "N;,L*" P^^lbtų " s a n- j dimo įstaiga arba, kaup mes • 
kviesti i šiaurės Atlanto Saugumo Sąjungą. Turkija esanti Ar- ^ " ^ . į į 1 * " . P ^ * * ™ * š i a n - čia sakome, draudimo kom-

. ~ d i e n aiškėja ir pačios to sepa- r>anno Vra v i ena via^mp 
T . . * U S a U g U m ° S ą J U n g 0 S C e n t F U a d ė l t 0 j ° 8 V a i d m U ° ratizmo takn^. O jos W k L , ] £ £ £ . ^ visi V o k 7 e S s 
esąs labai svarbus 

Nepaisant britų ir prancūzų protestų, kurie, kaip mes anuo 
kartu jau rašėme, labiau yra formalumo dalykas, negu faktiškas 
pasipriešinimas, JAV vyriausybė eina prie susitarimo su Ispa
nija. Prieš porą dienų reikšmingą žodį tuo klausimu pasakė 
valstybės sekretorius Dean Acheson, pabrėždamas, kad Ispanija 
turi dalyvauti Vakarų Europos gynyboj. Esą nereikia užmiršti, 
kad Jungtinių Valstybių tikslas yra apginti Vakarų Europą, 
bet ne laisvinti. Šiaurės Atlanto paktas kaip tik ir esąs šiam 
tikslui sudarytas. 

Ką tai reiškia: ginti ir laisvinti? 
Tai reiškia, kad JAV nori taip sustiprinti Vakarų Europos 

gynybą, kad ji užpuolimo atveju būtų sėkmingai apginta. Jei 
nebūtų pasiruošta tokiai gynybai ir visa Europa patektų Sovietų 
Rusijos kontrolėn, tada ją, Europą, reiktų vaduoti, laisvinti. 
Todėl, kaip yra svarbu Graikiją ir Turkiją i jungti j gynybos 
sistemą, taip lygiai yra svarbu ir Ispaniją ta linkme pakreipti. 

Politiku kelionės j užsieni 
Thomas Dewey, New Yorko valstybės gubernatorius, lanko 

Tolimuosius Rytus. Dėl šios jo kelionės skleidžiami įvairūs 
gandai. Vieni galvoja, kad tuo jis bando sustiprinti savo kan
didatūrą, kaip respublikonų partijos kandidatas į prezidentus; 
antri mano, kad Trumanas ji kvies valstybės sekretoriaus vietai 
užimti; treti įtaria, kad kelionė jisai daug pinigų nori uždirbti, 
kaip vieno didelio žurnalo "Collier's reporteris. 

Ar tie spėliojimai turi pagrindo ar ne, tai nėra svarbu. 
Svarbu, kad JAV politikai turi pakankamai ambicijos ir ener
gijos vykti į įvairiu krizių apimtus pasaulio kraštus ir vietoje 
padėtį patirti. Geresnei orientacijai tai yra svarbu ir reikalinga. 

Thomas Dewey. visdėlto. yra žymus politikas. Ar jis bus 
kandidatas į prezidentus, ar į valstybės sekretorius, ar ne, 
jo žodis visvien yra svarbus ne vien tik vidaus, bet ir užsienių 
politikos klausimais. Neužmirškim, kad ir gausingiausiai apgy
ventos ir turtingiausios New Yorko valstybės gubernatoriaus 
pozicija irgi yra svarbi. Būtų naudinga, jai ir kiti jaunesnieji 
ir gabesnieji Amerikos politikai studijų reikalais po užsienį pa
važinėtų. 

Reikalavimas skola gražinti 
Jungtinių Valstybių vyriausybė jau kelintą kartą reika

lauja iš Sovietų Rusijos skolą grąžinti. Šiuo kartu jau kiek 
griežčiau įsako Maskvai grąžinti Amerikai 670 laivų, kurie karo 
metu jai buvo paskolinti iš vadinamo "lend-lease". 

Ta proga pravartu priminti, kad JAV už bilionines sumas 
pristatė rusams įvairiausių karo pabūklų: laivų, tankų, lėktuvų, 
kanuolių, sunkvežimių, šautuvų, šovinių, net medikamentų etc. 
Jei ne šitoji parama, bolševikai jokiu būdu nebūt galėję atsilai
kyti prieš nacius. BeV Kremlius ne tik kad negrąžina skolos, 
bet veda kovą prieš savo geradarius. Apie dėkingumą gerajam 
Dėdei Šamui ir kalbos nėra. Jis yra bolševikų šmeižiamas ir 
niekinamas. 

i ^os* darbininkai priklauso į šią 
"N. L." paskelbtose "san- kompaniją. Iš to, galima 

gali turėti savo ligonines, 
savo gydytojus bei savo sa
natorijas ir tuo būdu gali la 
bai daug padėti d a r binin-
kams ir jų šeimos nariams 
kai jie suserga ir reikalin 

SUSPENDUOTAS DIPLOMATAS 

Reikšmingas žodis 
Vakarų Vokietijos vyriausybės galva Dr. Adenauer karo 

stovio panaikinimo proga pasakė reikšmingą kalbą. Tarp kitų 
dalykų, jisai kreipėsi į vakarų demokratijas prašydamas leidimo 
Vakarų Vokietijai ginkluotis ir kvietė Europos valstybes su
jungti visas galimas jėgas kovai prieš Sovietų Rusijos agresiją. 

Reikia manyti, kad vakarų demokratijos rimtai priims šį 
reikšmingą Dr. Adenauer žodį. 

Malikas, sovietų atstovas prie JTO yra išvykęs į Rusiją ir, 
kaip spėjama, daugiau į Ameriką nebeatvyksiąs. Būk tai jo 
"silpnai širdžiai" netinka New Yorko klimatas. 

Hawaii salų įjungimai į JAV kaip 49-toji valstybe 
klausimas jau veik visai buvo apmiręs. Šiuo metu jis vėl 
pradedamas judinti. Rudeniop š i s klausimas JAV kon
grese rimtai būsiąs svarstomas ir esą galimybių, kad jis Į p aso tikrumą. - ̂ Nejauįlt%iifrai 
gali būti pravestas. I liaudininkai yra suskilę? 

tarvininkų" biuletenio ištrau
kose skaitome, kad jie atneša 
metodą mūsų kovinėms jėgoms 
organizuoti". Vadinas, ligšioli
nis metodas negeras. Kodėl? 
Ligšiolinis metodas buvo pa
skelbtas 1944. 2. 16. Vliko 
deklaracijoje: 

— Lietuvių tauta reikalinga 
vieningos politinės vadovybės. 
Tam tikslui politinės lietuvių 
grupės sutarė sujungti visas 
jėgas bendram darbui ir suda
rė Vyriausiąjį Lietuvos Išlais
vinimo Komitetą. Dabar "san-
arvininkai" vietoj šio politinių 
grupių priimto metodo — su
sitarimu sujungti visas jėgas 
bendram Lietuvos laisvinimo 
darbui — ateina su metodu, 
išreikštu 2 taisyklėm: 

a. "Atėjo metas lietuvių re
zistentams susiburti į vieną 
bendriją", draugija jam moka ligos 

b. Atidėjus "diskusijas dėl i Pašalpą, kuri yra tik trupu-
pirmenybių padėti Lietuvos' «4 mažesnė negu jo uzdar-
Respublikos teisėtiems atsto-1 ms« , . 
vams." Dantų gydymas darbimn-

I kams yra irgi nemokamas. 
Ką tatai reiškia? Tat reiš- Į Q M d § 1 t o Vokietijoje nerei 

kia, kad vietoje politinių gru ' k a I i n g i i r ^^ m a t o m i taip 
pių ir kovos organizacijų suta- | g i a v a d m a m i "kermašavi" 
rimu pašauktos gyveniman d a n t y s m* kiekvienas gali 
vieningos politinės tautos va- ; ̂ ^ ^ d y t i i K a i p p a t s 
dovybės turi atsistoti "rezis
tentų bendrija". Bet juk tai, 
yra tas pats totalistinis me
todas, kurį seniai vartoja visi 
diktatoriai visuomenės dife-
rencijacijai suniveliuoti. Tai 
tas pats metodas, kurį naciai 
skelbė šūkiu: viena tauta, vie
nas reichas, vienas vadas! Vi
sos vadistinės sistemos vie
toj diferencijuotos visuomenės 
sambūrių tepripažįsta vieną 
"bendriją". Taip buvo fašisti
nėj Italijoj, nacinėj Vokietijoj, 
taip yra sovietinėj Rusijoj. 

Savaime suprantama, pasi
gavę totalistinio metodo, "san
tarvininkai yra visai nuosek
lūs, neigdami politinėms gru
pėms teisę tautos politinei va
liai reikšti. Tatai turi priklau
syti kokiam "šefui". Visuome 
nes vaidmuo kuklus: pritarti 
ir ypač "'prisidėti savo apčiuo
piama ir pastovia medžiagine 
parama..." 

Kad su šitokiu "metodu" 
išeina londoniškis Žymantas 
ar koks "šefas" savo pasiūly
mais — demokratui žmogui 
suprantama. "Vadai", "šefai" 
reikalingi "bendrijos". Bet kai 
Vilkinės grupes žinioje esąs 
laikraštis, užuot protestavęs 
prieš totalistinio metodo lietu
viškąsias apraiškas, priekaiš
tauja Vlikui, kam šis pasisku
binęs "santvaririninkus" pa
smerkti, yra rimto pagrindo 
įtarti aplink laikraštį susitel
kusių liaudininkų demoto>tinio 

suprasti, kad ši draudimo 
draugija yra labai didelė, 
labai turtinga ir gali labai 
daug padėti darbininkui su
sirgus. 

Ir tikrai. Vokietijoje dar 
bininkas apie susirgimą ma
žai galvoja, nes jis tikrai 
žino, kad susirgęs bus vel
tui gydomas. Susirgęs dar
bininkais gali nemokamai 
pasikviesti į namu s gydyto
ją ir nemokamai gauti rei
kalingus vaistus. Jei suser 
ga sunkiau, jis gali eiti į ar 
timiausią ligoninę, k a m e 
gauna nemokamai ligoninės 
patalpas, maistą, vaistų ir 
nemokamai jam yra padaro 
m K ^ ^ ^ r ^ i r - ; "-"Partij. Vak. Vokietijoj , « , 
gęs darbininkas negali dirb-« 
ti, tai ligonių - « $ r * t t d imo t 

Mirtinoj tyloj Stalinas pasisuko, nei žodžio nesakydamas į 
prezidentą Rooseveltą, kuris irgi pradėjo nepatogiai jaustis. Po 
sekundės Rooseveltas juokdamasis kreipėsi į Churchilli: 

— Turime surasti kompromisą, Winstonai. Sakysim, ką jūs 
pasakysite dėl 49,500? Ar sutinkate? 

Paskutinįjį tostą Stalinas pakėlė už kovos draugą Rooseveltą 
ir kovos draugą Churchillį. Churchillis pakėlė taurę už galingą 
Staliną ir draugą prezidentą Rooseveltą, o Rooseveltas pasiūlė 
išgerti už vienybę kare ir taikoje. 

Generolo Eisenhowerio paskyrimas vyriausiuoju sąjunginin
kų armijos vadu neapsiėjo be intrigų. Tikrumoje, jo kandidatūra 
į šią vietą nebuvo numatyta ir pradžioj niekas negalvojo, kad jis, 
o ne gen. Marshallas bus paskirtas. 

Grįždami namo iš Teherano konferencijos, prezidentas Roo
seveltas su Churchiliu sustojo dar trumpam laikui Kaire. Reikėjo 
susitarti dėl dviejų dalykų: pirmiausiai paskirti vyriausįjį vadą 
invazijai į Europą, jo vardą tuojau telegrafuoti Stalinui, antra, 
reikėjo sureguliuoti padėtį su turkais. 

Mat, per kelis paskutinius mėnesius anglai vedė didelę kam
paniją pas turkus, kad šie įstotų karan prieš Vokietiją. Tai buvo 
nelengvas uždavinys, kada Ankaroj sėdėjo Hitlerio ambasadorius 
Von Papen. Bet dabar, kada jau sąjungininkams buvo pasisekę 
Turkiją įtikinti ir ši galėjo kaip rytoj skelbti karą vokiečiams, 
vien tik todėl, kad Stalinui nepatiko, reikėjo mašiną pasukti atgal. 

Rooseveltas su Churchilliu išsikvietė į Kairą Turkijos prezi
dentą Ismet Inonu. 

Beskubėdami, Rooseveltas su Churchilliu kiekvienas savo 
lėktuvą pasiuntė turkų prezidentui ir šis, kaip tyčia pasirinko 
amerikiečių, o ne anglų. 

Bet koks jo buvo didelis siurpryzas, kada susitikęs su Roose-
veltu ir Churchilliu sužinojo, jog jis buvo iškviestas tam, kad pa-

; prašius ir toliau pasilikti neutraliu. Jis su tuo sutiko, bet reikėjo 
j rasti būdą, kaip išgelbėti padėtį. Iki tai dienai visa sąjungininkų 
| spauda daug rašė apie turkų ruošimąsi įstoti karan ir dabar reikė-
| jo pateisinti prieš visuomenės opiniją, kodėl Turkija pasilieka 

neutrali. 
Trys vyrai balo redaguodami nepatogų komunikatą, kuriame 

turėjo būti pabrėžtas didelis Turkijos draugingumas su Sovietų 
Rusija. 

Dėl šio dalyko Churchillis vėliau buvo priverstas pasiaiškinti Ohver E. Clubb, Valstybes depar- . v . ; . . , , r . . *T\ . 
tamento direktorius Kinijos reika P n e s parlamentą, kuris nieko nebesuprato apie sąjungininkų po-
lams, saugumo sumetimais sus- i litiką Artimuose Rytuose. 
penduotas nuo pareigų. (INS) ! — Viena tegaliu jums pasakyti, — pareiškė jis, — mes nie

kad nevedėme politikos, kuri pastatytų Turkiją į tokią sunkią pa

dirbantis darbininkas, ly
giai taip pat yra apdrausta 
jojo žmona, vaikai ir tėvai. 
O tas juk yra labai svarbu". 
Už tokį specialinį apdraudi
mą Vokietijos darbininkai 
moka labai žemus mokes
čius kas mėnesį. Be to, už 
kiekvieną darbininką drau
dimo mokesčius turi mokėti 
ir fabrikai, kurie darbinin
kus samdo. Fabrikai moka 
truputį didesnius mokesčius 

Darbininkų d r a u d imo 

tirpsta 
Nepaisant Maskvos noro 

turėti Vak. Vokietijoj stip
rią komunistų partiją ir ją
ja naudotis šaltame kare, ji 
nuolat tirpsta ir jau šiais 
metais 15,000 narių išstojo. 
Dabar ši partija teturi 130, 
000 narių, o tai yra mažiau
sias skaičius po 2-tro pa-
saul. karo pabaigos. Parti
jos vadas Mabc Reimann 
Maskvos įsakymu atleistas, 
ir dabar mėgins Maskvos 
auklėtinis Franz Daihlem di 
riguoti vakarų Vokietijos 
komunistams, pats reziduo-
mas rytų Berlyne. 

Vadas invazijai 
Kada Turkijos prezidentas išvyko, Rooseveltas su Churchil-

ĮSTEIGS ORO BAZES 

Newtonas apie žolę 
Newtonas vaikštinėja sode, 

žiūrinėja gėles, varto nustebęs 
gražius jų žiedelius. Prieina 
prie mokslininko jo draugas ir 
sako: 

— Sveikas! Kad gi tu jau ir 
suvaikėjai: pešioji gėlių lape
lius kaip mažas vaikas ir džiau
giesi. 

Newtonas, žvilgterėjęs į atė
jusį draugą, paėmė nuo žemės 
mažutį gėlės žiedą, susimąstęs 
pažiūrėjo į jo margumą, ir ta
rė: 

— Man pakanka šio mažo 
gamtos trupinėlio nustebti ir 
susimąstyti Dievo galybe! Tik
ri neūžaugos yra tie, kurie kas
dieną praeina pro gražias' gė
lių lysves ir nemato jose pa
likto Kūrėjo pėdsakų! 

liu dar pasiliko išspręsti kitą svarbų klausimą: kas bus vyriau
siuoju sąjungininku armijos vadu Europos fronte. 

Problema nebuvo jau taip komplikuota. Dar prieš Kairą ir 
Teheraną gen. Marshallo vardas buvo vienintelis, kurį galima bu
vo pasiūlyti į šią vietą. Bet po Kairo ir Teherano, tai buvo vienin
telis vardas, kurio nebuvo galima siūlyti. 

— Tai ne dėl to, kad jus nesugyvenate su Churchilliu, — aiš
kino Marshallui Rooseveltas, — bet kad jūs dažniausiai būnate 
priežastimi ginčų. 

Dėl būsimojo vado tautybės nebuvo ginčų. Tą vietą tegalėjo 
užimti tik amerikietis, nes Amerikos dalyvavimas kare darėsi do
minuojantis. Patys anglai sakė: Karui laimėti reikia trijų dalykų: 
žmonių, medžiagos ir kantrybės. Rusai turi žmones, amerikiečiai 
medžiagą, o anglai kantrybę. 

Tas taip pat daug priklausė ir nuo amerikiečių opinijos, kuri 
niekad nebūtų sutikusi, kad tūkstančiai pasiųstų į Europą jos sū
nų būtų komanduojami ne amerikiečio. Pagaliau, Anglija neturėjo 
ko pasiūlyti į šią vietą. Generolai Montgomery, Alexander arba 
Wilson dar buvo "juniorai". 

Gi iš amerikiečių pusės tik vienas kandidatas tegalėjo būti, 
tai tikrasis armijos "bosas" gen. Marshallas. Rooseveltas buvo 
pažadėjęs jam kokį jis norės civilišką ar karišką postą, bet ko
manduoti visai sąjungininkų armijai Marshallas troško labiau
siai. 

Eisenhoioeris ne Marshallas 
Praktiškai paskyrimas vyriausiojo vado buvo kaip ir pada

rytas. Tereikėjo tik sugrąžinti gen. Eisenhowerį į Washingtoną, 
duoti jam vieną žvaigždutę daugiau ir paskirti vyriausiojo štabo 
viršininku, kurio vieta pasiliks vakuojanti gen. Marshallui pasi
traukus. 

(Bus daugiau) 

-. Jungt. Amerikos Valstybės istei-vfl̂  oro bazes Casablafteoge ir;3$£-
^5tte, prįuicūzį Moroocoje. Kitos 
bazes bus įsteigtos Moroccos mies 
tuose, praneša USAF. (INS) 

Cezaris ir pavojus 
Cezaris pradėjo planuoti 

garsųjį žygį į Galiją. Jo drau
gai ir patarėjai mėgino vadą 
atkalbinti nuo tokio rizikingo 
mūšio, pripasakojo daugybę 
galimų pavojų, nepasisekimų. 
Cezaris, kietai laikydamasis 
savo sugalvoto plano, jiems at
šovė: 
; "Ąs ir pavojus esame dvy-
nukai, tačiau aš esu už jį stip
resnis." 

Pfc$(ttl0 
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APSAUGĄ . . . kiekvieno taupymo $a$kcMlįįfl 
yra apdrausta iki $10,000. Šią apdraudę taifU 
kia valdžios aatnrūra. 

PILNĄ... kas Ui) mėnesiai mokame aukite 
dividendą ant kiekvieno padėto dolerio, 

PATOGUMĄ . . . musvf rastine randasi 
Bridgeporto širdy—iengvai pasiekiama. Per
sonalas kalba lietuviškai. ..,.,.;-•''"" 
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PROGOS — OPPQBXUNHIES 

MACHINE SHOP 
( D V I E M V Y R A M ) . P a j a m ų $400 
savaite i ; "overhead" (iš laidos 30c l 
valanda. "Production" ir Jobbing" 
darbai. Gerai e inąs biznis; daug 
darbo vietoje. Gerai į s igyvenęs biz
nis. Nori skubiai parduoti nes dėl 
l igos turės apleisti miestą. 7129" 
South Chicago A ve, ,Ml s e u m 4-6394. 

UŽKANDINE 
Clearing Manufaciuring Distriet 

Labstl pelninga vieta. Pi lnai jrengta. 
Puik i proga porai. N u o m a $40 su 
apš i ldymu ir karštu vandeniu. Ge
ra sutartis. Dėl l igos verč iamas par
duoti nebrangiai , pilna kaina $1,100 

STewart 3-20*6 

RESTORANS ir TAVERNA 
Gerai e inąs biznis. Modernūs įren
gimai . Labai mažos iš laidos (over
head) . Puiki proga porai. P a m a t ę 
įvertinsite. Parduoda nebrangiai, , 
v i enas negali a paeit, kaina $5,000. 

823 S. \VASHTENAW 
KAeramento 2-9767 

A MONEY MAKER 
Drive in grill. Modern and fully 
ecruipped for short order & soft 
drink service. Exce l lcnt business 
now go ing on. F ine location low 
overhead. Owner mušt sacrifice ac-
count illness. 

Phone owner SH. ?-9352 

G R O S E R N R I R MftSOS 
FARDUOTUVf i 

pr ie k a m p u priešais bažnyčioje 
į s te ig ta prieš 15 metų, modernūs į-
rengimal, daug prekių. N u o m a $50. 
g e r a sutartis. Dėl l igos turi skubiai 
parduoti. Pamatę įvertinsite. 1700 
W. Grand Ave. Susitarimui skam
binkite ARraitage 6-1155. 
' ' — — — — • — — • — 

DELIKATESE' I R MAISTO 
P R O D L K T f PABDL'OTL'Vfi 

su gražiu 2 kamb. butu. Gerai e inas 
biznis, įs igyvenusi klijentūra. Pri
e inama nuoma, 3 m. sutartis, garu 
apši ldoma. Pulki proga porai. Pa
m a t ę įvertinsite, {kainuota prieina
mai. 1021 N. Campbell A>e., Hl m-
boldt 6-3249. 

ŠIAURVAKARIŲ 
MIESTO DALY 

Grose r ne ir mėsos parduotuve: įsi
gyvenęs gerat e inąs biznis. pastovi 
klijentūra. Nori skubiai parduoti, 
nebrangiai . Skambinkite: — 

HUmblodt 9-0722 

PRINT SHOP 
Establisbed 1929, Chicago clientele. 
"NVith or without building 2 auto. 
presses, eutter. drill., type cases. 
forma, good will. Immediate poases-
sion. Living uuarters. Retiring. 
Priced right for immediate sale. 

214 S. Emerson SC, 
Alt. Prospect 1107 

GRtKiERNft IR D E L I K A T E S U 
P A R D U O T U V E 

Gerai e inąs biznis, į s igyvenęs Nuo
m a $40, gera sutartis. Ideali v ieta 
mėsininkui . Nori skubiai parduoti 
nes vienas negali apseit. Pi lna kai
n a $2.500. 

2241 S. Kedzie Ave. 
BIshop 7-3141. 

Paint, Mfg. plant-Mod. brick bldg. 
auto. oil ht. compl. eqpt. Bus $100,000 
gr. Inc. can be expanded. 100x129 Hwy. 
frt. A'i. mi. N. W. Also beat. 7 rm. home 
2 c. gar. 1 % baths, utility rm, well in-
sulatrd, sun derk. flec. rangr, refrig. & 
deep, freeze inrld. Ownrr nmst sacrifice 
both for immcd. sale due to illness. 

MOhawk 4-2946 

MAISTO PRODUKTTAI 
IR DELIKATESAI 

prie 47-tosios gatves, ir California. 
Lietuvių ir lenku, apylinke. N a m a s 
su krautuve ir 6 gyv. kamb. užpa
kalyje, įmokėjus . $6.000. 

FRontier 6-2295. 

RESTORANAS 
Visi nauji "įrengimai. Geras biznis, 
apy l inkes klijentūra. Puiki proga 
porai. Pr ie inama nuoma, i lga sutar
tis. Pamatę įvertinsite. Nori sku
biai parduoti. 

2132 «/4 W. Madison St., 
HAymarkot 1-8482. 

TAVERNA 
Ne aukso kasykla, bet gera proga tin-
kaaniems asmenims, nauja virtuve, nau
jas 20" T. V. [kainuota greitam parda
vimui. Saukite 

GU 4-9890 
arba ateikite į 

6437 WBST ROOSEVELT 
Reikia matyti, kad įvertintume! 

MAISTO P R O D 1 K T 1 ! 
KRAUTU V fi 

DELIKATESAI IR UŽaA.NOLN£ 
geros apyl inkės ir pramonių biznis. 
Gražus 4 kamb. butas užpakaly. 
N u o m a $65. Geros pajamos! Puiki 
proga vedusiai porai. Per daug dar
bo vienam. Skubiai parduodamu u i 
$4.2»><>. 34»t0 U . 47tb SC VA. 7-0745 

M . M s i n P R O D U K T U K R A I T I V F: 
Rei ' >enys moksle iy iams, saldainiai. 
ledai; patalpa ir 3 gražūs gyv. k a m 
bariai užpakalyje u i $36, i lgalaike 
sutartis. Puiki apyvarta. Apžiūrėkite 
Ir įvertinkite. Gera proga vedusiai 
porai. Krautuve parduodama tuojau 
pat už $2.250. 4S33 S. HermlLagc. 
FRont ier 8-2284). 

Abercleen Sheet Metai s h o p 
1 135 W. 63rd M . 

Šios vis iems Žinomos įmonės savi-
ninl a s apleidžia miestą, ir parduoda 
savo gerai veikiančią metalo dirbtu
vę už $2.500. fvairiausias metalu ap
dirbimas. Gerai įrengta, eardvi. 125 
pėdu ilgio patalpa, ir 4 kambarių 
butas užpakalyje. Skubiai kreipki

t e Tfcl. U U o i d ų l l 8 - i l i a . 

PRO6O8 — OPPOBIUNITiES 

\ A R U T V S H O P A 
D R Y CLEANTNG S T O R E 

Gerai e inąs biznis, seniai įsteigtas, 
metus. Gyv. kamb. užpakaly. Priei
nama nuoma, gera sutart ia Puiki 
proga siuvėjui. Nori skubiai parduo
ti, kaina $1,650. 

8843 S. R A C I N E A V E . 
STewart 3-8856 

Groaerne ir mėsos parduotuve. 
Gerai e inąs biznils, seniai įsteigtas. 
Visi modernūs įrengimai. D a u g pre
kių. N u o m a $49, 3 m e t ų sutartis su 
butu ar be. Puiki proga porai. Kai
na $4,700. Nori skubiai parduoti 
dėl kitų interesų. P a m a t ę įvertinsi
te. Skambinkite savininkui-

BRunswick 8-0279. 

VALYKLA IR SIUVYKLA 
Gerai e inąs biznis, skersai gatves 
nuo Crane Co.. pilnai įrengtas. Gra
žūs gyvenami kamb. užpakaly. N u o 
m a $55, 2 m. sutartis. Puiki proga 
siuvėjui. Ideali vieta porai. įka inuo
ta nebrangiai nes dėl kitų interesų 
nori skubiai parduoti. 4043 South 
Kedzie, VIrginia 7-6453. , 

• CLASSIFIED AND HELP VVANTED ADVERTISEMENTS 
•DRAUGAS" AGENCY 

23 E. Jackson Blvd. 
TeL: — WEbstor 9-3196 

^ 8 < » x j & ^ =««įfc>. 

HELP VVAMED — Y YBAI 

FITTERS 
. . E X P E R I E N C B D ONLY 
On Better dresses; su i t s coats; 

Excel lent opp. |good starting salary 
& very good working conditlons. 

QUINTK 
730 L A K E ST. 

RO 
OAK P A R K 

— 

RESTORANAS — BARAS 
P U I K U S DIENINIS BIZNIS 

Vakarais ir sekmadienia is uždaras. 
Seniai įsteigtas. 

Nuolat inS klijentūra. 
Skambinkite savininkui. 

SEeley 3-8663 

Mokyklos re ikmenų krautuve 
"FOUNTA1N". Skersai gatvgs nuo 
didelės mokyklos . Gerai e inąs biz
nis, įsigyvenęs. Gražūs gyv. kamb. 
užpakaly. Pr ie inama nuoma, gera 
sutartis. Ideali v ieta porai. Parduo- . 
da nebrangiai, nes apleidžia miestą, 
kaina, $2,750. 

1614 LEI.AKD AVE. , 
SI nnjs ide 4-9666. 

WHITK H I T 
H A M B t R G K K TRAILE1VIS 

Gali būti perkeltas. Pilnai į r e n g 
tas — kartu ir šaldytuvas, grill. 
s team table, s inka. f louresccnt švie
sos, ir 1.1. Pr ie inama kaina. 

1212 \V. DIVISION ST. 
Capital 7-4514, 5 iki 12 v. v. 

By (iHncr, saerificing becau>e 
of hcaJth 

B E A U T Y S H O P 
Long est. business in dept. store. 
Good permanent wave business. Two 
operator shop. Busy year "round 
Seen to be apprcciated, Reus. «fean, 
Bunes Dept, Store. 1751 \V. 3T»th 
St., LAfayette 3-2327, Y A n l s 7-4717 
Sun. & evc. 

• — — — — 

LUNCH ROOy 
(UŽKANDINE) 

3 gražūs gyvenami kamb. užpaka
ly, bei 4 kamb. namas kieme. Jud
ri v ieta prie "car l ine" galo. Risnj 
parduoda su namu ar be. I>€l l igos 
nori parduoti skubiai, už prieinamą 
kainą. 

6448 MILU A i : K E E AVE. 
ROdney 3-9691 

SPOTTERS 
TOfP M E N 

N E E D E D AT ONCE 
FOR D R Y CLEANING PLANT 

Good wnges. Stcady. 

UNIQUE CLEANERS, 
2643 W. CHICAGO A V E . 

SOUTH SIDE 
C L K A M N G STORE 

Well establisbed trade: jcood golng 
business. Exccl lent loeation: fully 
eųuippcd for pressing. Will saerifiee 
for quick sale. By Owner. 

Call BAyport 1-4415 or 
COmniodore 4-33g» 

FOR SALE 
B Y O W N E R — LEAVING CTTY 
STABLK: B A R : REHTAURANT; 

DANU E HALI. AND GROVK 
Torrenee at Miti i igan Clty Rd. 

Mušt be seen to appreeiate 
CALL TODAY. 

TORRENCE 2-9899 

M I S T SELL 
IMMEDIATELY 

Iteusonable offers aceepted. 
Living rm. furnishings. Orlental 
rūgs. tables, lamps. knieknaeks, 
bathroom size vvashing machtne. 
h.g. exhaust window fan. Beds. 

nomilinriTriT 3-3860 

MACHINE SHOP 
WORK 

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

assembling. 
• Tool Room. 
• Spray Painting. 

5^ days 

HELP WANTED — V¥BA1 HELP WANTED — MOTEEY8 

PAINTERS OR 

PAINTER'S 
HELPER 

(WILL CONSIDER D.P.'S) 

REPORT FOR W0RK 

1240 N. Wells St. 

BUTCHER 
EI LL TIME—STEADY VVORKEK 

Apply 

STOCKYARD 
MEAT MARKET 

906 MAXWHLL ST. 

l iOVELY N O R T H S H O R E H O M E 
Reliable Exp. w o m a n for lite house-
work. No Laudry. Mušt l ikę shild-
ren. Mušt speak English. Top Sala
ry; Will be treated l ikę one of the 
family. Own room and bath. Every 
Thurs & Every othe Sunday off; 
Ref. reąuired. Call: — 

Žlencoe 1312 ooUect 

MR . DONI GER, Supt. 

SBOW Maiittlartitrinį 
COMPANY 

435 EA$TERN AVE. 
BELLWOOD, ILL. 

AUTO BODY MAN 
STEADY WORK 

S E E M R. BALDW1N 

COOPER - POLLOCK 
K>K1» Dl AI.I.K 

183 Klįorth York St. 
I I I I I I I I I I M 3300 

M E N 
TO WORK ON FUR FARM 
MUŠT HAVE GENERAL 

PARM EXPERIENCE 
BUILDING PENS; TAKING 
CARE OF ANIMALS etc. 

NO MILKING 
SALARY $125 A MONTH 

PLŪS ROOM AND 
EXCELLENT BOARD 

WRITE 

VVAITRESS 
( P A D A V Ė J A ) 

Nuolatinis darbas; geros darbo są
lygos; valgis; geras pradinis at lygi
nimas. 

DE LUXE RESTAURANT 
2406 W. CHICAGO A V E . 

VVOMAN 
30 TO 40 YRS. OF AGE. 

to clean office 
NIGHTS 

30 hr. wk. Steady; 
"VVorking condit ions good. 

EPCO PRODUCTS CO. 
847 K. TRO\ T ST. 

BEAL ESTATE 

Reikalinga šeimininkė 
Reikal inga vyresnio amž. .šeiminin
ke senyvam žmogui su sūnų. Gy
venti vietoje; geri namai. North Si-
dSje. Gera vieta sumaniai ir pati
kimai moteriai. 

ABerdeen 4-3832 

UPHOLSTERERS 
EXPpRIENCED 

ON SOFA BEDS and 
STUDIP COUCHES 

SLEEPMAKERS 
2434 g. WESTERN 

Vlrgjinia 7-7020 
AskĮ for Ralph 

OTTO p . GROSSE 
NORTHWOOD 

FUR FARM 
Cary, Illinois 
OR CALL 
CARY 3301 

(Reverse charges) 
• W K L D E R S 
• CiRINDERS 

STEADY TRODICTION WORK; 
GOOD PA Y: OVERT1ME. 
Good uorking eondltlons. 

CADlIiLAC T A N k & 
\VEL1>ING CORP. 

4545 W I ak.-
lOl lu i tbus 1-4240 

VYRAI IR MOTERYS 

INSIRANCE AGENTJT 
Both MEN and WOMEN 
To work for an agency 

Old establislied life Insurance eoin-
pany offei-a ezcel lent opportunity 
for peoplc \vith sales abllity. High-
est coiiunissions. 

For intcrvlevv eall: — 

AMbassador 2-7457 

SECRETARY 
(Up to 30 yrs.) 

TO CONTROLLER. 
General office overlooklng lake. 
Publlshlng co. Variety. Mušt l ikę 
figures. opportunity for neat A- l 
giri. Call: — 

WHitehall 4-1880. for appt. 

TYPIST 
FOR GENERAL OFFICE WORK 
Mušt be able to take dietation. 

Beginner acceptable. 
Small air conditioned office. 

Hospitalization, vacatiou with pay. 

Apply at 

STANDARD STEEL 
& WIRE CORP. 

1900 NORTH SOUTHPORT AVE. 

VA aukštų mūr. namas 
Savininkas ' p a r d u o d a 1% aukš tų 
mūr. namą — 6 kamb. , 1% vonios. 
Modernus. Vienas miegamas i s apa
čioje, 2 viršuje, spinteles virtuvgje, 
gražus kiemas, 40*x300\ St. Christi-
na parap. Arti krautuvės — 3330 
W. 110 St. Gera transportacija. 

CEdarcrest 3-8572. 

EDISON PARK 
Savininkas parduoda 5 kamb. mūr. 
bungalow 1V6 m. senumo. Gazu a p -
šild. Kombinuot i ž ieminiai l anga i— 
sieteliai; spintelgs virtuvėje. Gara
žas. Puikus k iemas gražiai apsodin
tas. Arti bažnyčia, mokyk los bei 
transportacija. Tuojau ga l ima užim
ti. $17,900. N'Ewcastle 1-4236. 

Savininkas parduoda 6 kamb. D e 
Luxe mūrinį namą. Kokl inių ply
telių vonia, "powder room", 8 rū
bines (e lose ts ) . Židinys, spinte lės 
virtuvgje, "recreation room", pi lnas 
rūsys, gražus kiemas, puikiai apso
dintas, kampin i s sklypas, arti baž
nyčios ir mokyklos , gera transpor
tacija. 76th prie Hoyne. Gal ima pa
matyt i t iktai susitarus. TRi . 4-1306 

ALSIP 
į i M U & CICERO 

LOT 110x250. 
L E A S E O R S E L L 

Mušt sell; Reasonably priced 
by owner. 

Lincoln 9-9076 

Savininkas parduoda 2 butų n a m ą — 
5 ir 6 kamb. 2 auto. garažas. Ve
neciškos užuolaidos, uždari porčiai. 
Karštu vandeniu apšild. su al ieju
mi. Labai gražus vidus. "Inlaid" li
noleumas v isame name. Gražus kie
mas, arti bažnyčia, mokyklos , krau
tuves. Gera transportacija. Jmoketi 
$8,000. Kaina $18,000. 

STewart 3-2607. 

Savininkas parduoda De Luxe 3 bu
tų, po 6 kamb., namą. 3 auto. ga
ražas. Labai page idaujamas pirki
mas pirmas aukštas tuščias. Kie
mas. Gražūs medžiai priešais namo. 
Arti Fenger High School ir kitų 
mokyklų bei bažnyčių. Puiki trans
portacija. $35,000. Skambinkite sa
vininkui š iokiadieniais — 

BEver ly 8-9320 

4 FAMILY FLATS AND 
EQUIPPED TAVERN 

Steam hcat„ stoker. Enclosed porcb; 
Venetian b!indą: H ear garagiv 

Building, pays for itsrtf —• Half 
do\vn; balance, montbly payments . j 

11578 PRAIRIE AVE. 
STENOGRAPHER 

W1LL THAIN INTO 
SECRETARIAIi l'OSITION 

' Muši be able to a<»*Mtw* re*i»onsibility 
j GOOD SALARY. 5 DAY W E E K 

Quackenbu»h Industries 
DAnube 6-6335 

Platinkite "Drauge" 

MEAT MARKET 
with nice l iving rooms in rear. 

Good going business; vvcll estab-
lished all modern fixtures. Reason-
able rent, lond loase. Mušt sacrifice 
for immediate sale due to othcr in-
terests, good location: viclnlty 32nd 
and Morgan. Y Artis 7-5067. 

PARDAVIMUI 

PONTIACS 
LATE MOUERN C O N V E R T I B L E 3 
ruusi be soM in t h e next 30 days. 

S E E OUR PONTIACS 

LOEBER PONT1AC, INC 
1111 N. Clark S t 

PARDUODAMAS MA£AI VAR
TOTAS DULHįlŲ SIURBLYS 

Tel. (IR.MehilI 6-8338 
(vacuum cleaner). 

FOR SALE 
7-8 piece Duncan Phyfe mahogany din-
ing room set. Very good condition. 
Practically new Bargain. 

Phone PO-7-59J6 

PAJIEJKOJIMAS 

ANTANINA %AUGAITIBNE 
kilusi nuo Tauragės, yra prašoma 
atsiliepti adresu: — 

ONA SAULYTĖ 
914 Owen St. 

Saginavv, Midi. 

DESIGNERS 
ARTHUR G. McKEE 8C COMPAN^ 
HAp OPENINGS AVAILABLE FOR MEN 

EXPERLENCED AS 
DESIGNERS 

STRUCTURAL — CONCRETE — PIPING 
PlRESSURE VESSEL — ELECTRICAL 

ALSO 

CHECKERS 
AND ELECTRICAL 

DRAFTSMEN 
Many Outstanding OPPORTUNITIES for QUALIFIED MEN 

WITH A DESIRE TO DEVELOP AND ADVANCE 
Among Highest Rates In Industry. 

Perrnanent Employment With Continuosly Expanding 
Worid.Wide Industry 

ANNljTAL PROFIT-SHARING BONUS IN DECEMBER 
MODERN OPFICES 

• 5 DAYS L 45 HOUR WEEK — OVERTIME AFTER 40 HOURS 
FORMAL MERIT RATING PROGRAM 

OPPORTUNITIES FOR ADVANCEMENT 
W 4 Are Especial ly Interested In Men Ezperienced In 

RLAST FURNACE — STEEL MILLS — OIL REFTNERIES 
Or Similar Hcavy Contsruction Design 

EMPLOYMENT IS AVAILABLE AT EITHER OUR MAIN 
OFFICE N CLEVELAND, OHIO OR OUR BRANCH OFFICE IN 

UNION, NEW JBRSEY 
A.llowanee 

ACCOUNTS 
RECEIVABLE 

Follow up clerk. Typing essen-
tial. A pleasant position in loop 
office. Good salary and chance 

for additional responsibilities 
when ąualifled. 

THE EASTERLING C0. 
Phone MR. HENRY 

WEBSTER 9-6336 

COLLECTION 
CORRESPONDENT 

This position should be of interest 
as well as a challenge if you 
ąualify as a good typist and 
have had some experience. 

LOOP OFFICE. GOOD SALARY. 
THE EASTERLING CO. 

Phone MR. HENRY 

VVEBSTER 9*6336 

WJ*NTE1J i;i .1.1 \ i t i i 
;UIL Ol t H O M A N 

SAV. PARDUODA. Atdara apžiūrėji
mui — Matykite JŪSŲ svajonių namą. 
6 % kamb. mūr. 3 mieg. 11/> prausyklos. 
Stokeriu apšild. 2 maš. garažas. Gražus 
kiemas. Netoli bažnyčių ir mokyklų — 
geras susisiekimas. Galima tuojaus už
imtu 
6009 S. Komensky POrtsmouth 7-9353 

Savininkas parduoda 7 kambarių 
Georgian mados narna — gražus vi
dus —- Stokcris. automatinis kros
nis, čerpių virtuvė, 1 pilny "tile 
lwith". 2 "showers" — 3 iše inamie
ji, didolis sklypas — 2 inaš. gara-
Ža.s. šoninis įvažiavimas, netoli baž-
rtyoVų. mokyklų; krautuvi-g. Geras 
susisiekimas. Kaina S32.0U0. 

C'Edarc-nest 3-9205 

f oi 
o. 

e(K)k & downstairs work 
otiher help employed. 

Very good salary. 
Own room & bath 

Cdnv. Evanston Trans. 
Displaccd person weloonie. 

Call C.Rcenlcaf 5-3553 

PRANEŠIMAS 

Write 

For Moving Expen«ea VVill Be Made To Thoae Outslde Of 
Working Areaa. 

urnishing Complete Detalia As To Eduiat ion , Baekground, 
Experienee, Age. Salary Deslred, E t c , to 

ARTHUR G. McKEE & COMPANY 
2300 CHESTER AVE. CLEVELAND 1, OHIO 

F 

^^^^^^^^C^^^HH^B^ 

T Ą J 0 S U SVAJONIŲ NAMĄ 
Mes pastatysime ant jūsų sklypo pagal 
jūsų užsakymą. Mūrini "bungaknv". Pie
tinėj miesto daly arba pietiniame prie-

i niiestyje. Galime patvarkyti finansavimą 
4 kamb. — $11,300; 5 kamb. $11,700; 
6 kamb. $15,980. Hll ltop 5-4900 -
HUItop 5-5674. 

IŠNUOMOJAMA 

,MARQUETTE P A R K E . Išnuomoja
mas apstatytas kamb. su gal imybe 
naudotis virtuve ir kitais patogu
mais, gražiame aukštame rūsyje. 
Vienam asmeniui. GRovehii l 6-6109. 

Kilniausis žemes dalykas yra 
tobula moteris. J. B. L»well 

Pardavimui medinis namas Nau
jai dekoruotas. 1 >u luitai po 6 k a m 
barius. Vienas tuščias ( l - m c aukš
te ) . Rūsy K, kiemas. 1 auto. gara
žas (yra elektra ir vanduo garaže) . 
Kreiptis 2222 S. I.«a\itt St. 

BUSINESS SEBVIOE 

GERIAUSIAI PASTATYTI 

NAUJI NAMAI 
•\\<j. kambario, ištisas rūsys 

Aliejaus šiidynuis 

I II \ ir (ai |>askolos {mrūpinanios 
AIArRRJK M < ) F1FTH AVK. ANT 

DALLAS ST. IR RING ST. 
3 BLOKAI NUO MOKYKLOS 

Atdara apžiūrėjimui 
Kasdien 

MAX DUBOIS ir ŠONUS 
— STATYTOJAI — 

Telefonas GAR* 2-2404 

REIKALINGAS BUTAS 
Jauna katalik. pora su 1'/• m. sūnumi 
ieško 2 miegamu ncapstatyto buto. No
rėtu šiaurvakaruose Šv. Viator parapijos 
apylinkėj, jei galima. Patys remontuos. 
Iki $65. Nori tuojaus užimti. Geriausi 
liudijimai. Skamb. 

IRving 8-25U1 

NAMŲ SAVININKAI — dėl gėry at
sakingų nuomininku malonėkite skam
binti. Atsakinga šeima ieško 4-5-6-7 
kamb. neapstatyto buto ar namo šiaur
vakaruose. 2 vaikai, 3 suaugę. Gali tuo
jaus užimti. Skamb. 

SEeley 8-3170 

CIGARETTES 
the tfasy w a y . 

BUY BY THE 
CARTON ^ 

• - tw «*—r^w>' PU • • — — i i Į 

REIKALINGAS BUTAS 

T R I J Ų A S M E N Ų ŠEIMAI 
(tvarkingrėm, pat ik imem žmonėm) 
reikia buto su 2 mieg. kamb. su 
apši ldymu. Page idauja geroj apy
linkėje pietų daly. Turi geras re
komendac i jas iš darbovietės, nuo 
gydytojo, ministerio bei dabartinio 
savininko. Skambinkite HU. 3-92 "a 

Verčiami persikelti . Atsakingai Šei
mai, 3 dirbantieji, j ieško neapstaty
to, neapši ldomo buto, geroj apylin
kėj , art i katal ik iškos mokyklos. 
Nuomos m o k ė s iki $45. Patys de
koruos. 9 metai šioj vietoje. Skam
binkite š iokiadienia is TAylor 9-4464 
po 5 v. v. visa diena sekmad.. 

N A M Ų SAVININKAI - LABAI SKU
BU. Atsakinga pora su 2 mažom mer
gytėm reikalinga 3-5 kambarių be baldų 
su apšildymu arba be jo apartmento. 
Mergytės serga dėl potvynių ir drėgmės 
gyvenant rūsyje. Bus idealūs nuominin
kai. Geros rekomendacijos. Prašome te-
lefonuoti KEdzie 3-7603. 

NAMŲ SAVININKAI! 
Čia yra labai skubu 

Atsakinga še ima iš 5 suaugusių. 3 
tarnauja, skubiai reikalinga 5-6 
kamb. , be baldų apartmento jei ga
l ima nuo Rugp. 1 d. Pageidautų 
pietrytinėje dalyje į pietus nuo 75th 
St. Geriausios rekomendacijos. Pra
šau telefonuoti ESsex 5-0305. 

Savininkai, štai idealūs nuominin
kai! Vyresnio amž. porai, abu dir
bantieji, reikia 4-5 kamb. buto su 
apši ldymu, pietų ar pietryčių dalv. 
N u o m a guli būti iki $80. Dabarti
nėj vieto gyv. 18 m. šiokiadieniais 
skambinki te P U l l m a n 5-4400, ext. 
372 9 iki 5 vai.; po 9 v.v. ar sek
madieniais P l l l m a n 5-3155. 

Savininkai, dėmes io! Atsakingai po
rai su 5 m. dukrele kuogreičiausiai 
reikia 4 ar 5 kamb. buto, be bal
dų; vakarų ar š iaurvakarių daly ar
ti katal ikiškos mokyklos . Geros re
komendacijos . Skambinkite: — 

COroeJius 7-4094. 

Štai jūsų nuomininkai . Atsakingai 
vyr. amž. porai skubiai reikia 4 ar 
5 kamb. apšildy. buto, be baldų, 
pietvakarių daly. Naujas savininkas 
pats užima butą. Skambinkite po 2 
v. p.p. BIshop 7-3483. 

Savininkai, atsakingai porai su 2 vai
kais, labai skubiai reikia 4-5 kamb. 
neapstatyto apš i ldomo buto pietva
karių daly. Geros rekomendacijos. 
Nuoma iki $50. Skambinkite tuojau 
TAylor 9-3799. 

ATSAKINGA D I R B A N T I KATAI/I-
K Ė AIOTKIUS JIKŠKO 3-4 KAMB. 
neapstatyto buto, su apši ldymu, piet
vakariu daly. Nuoma iki $65. Go
riausios rekomendacijos . Reikia sku
biai nes savininkas sau užima butą. 
Skambinkite: — 

B I s h o p 7-4500 po. 4 v. p.p. 

SAVININKAI, 
ar norite geru nuomin inkų? 

Pat ik ima jauna pora, laukianti pir
magimio, j ieško 4 ar 5 kamb. ne
apstatyto buto su apš i ldymu ar ne. 
vakarų ar šiaurvakarių daly. Ge
ros rekomendacijos. Užimti gali tuo
jau. Telefonuokite: — 

A l l m i t a g e 0-1573. 

Savininkai, .štai jūsų nuomininkai 
kurių jieSkojote! Atsakingai vyr. 
am/., porai, abu dirbantieji, skubiai 
j ieško 4 M: iki 5 kamb. neapstatyto. 
apši ldomo buto pietinėje dalyje, j 
rytus nuo Stony Island AVP. 1 <• m^t^ 
gyv. da.l>artinėj vietoj. Skambinkit^ 
KF,nu(MMl «-!«,">•» šiokiadieniais po 
C v. v., visa di^na šeštfid. ir srkni. 

Atsakingai porai su ii vaikais, da 
bar gyvena prisiglaudę prie kitos 
šeimos, skubiai reikia 4 ar r. kamb. 
neapstatyto, apšild. "buto pietvaka
rinėj daly. Ramūs ir patikimi nuo 
mihinkai. Skambinkite YAnds 7-
2905. 

Finansiškai atsakingai katalikiškai 
4 asmenų šeimai skubiai reikia su 
t mieg. kamb. neapstatyto buto ar 
namo. I>ėl priežasties biznio turi 
būti tarp 55th ir 74th bei Weste?-n 
ir Harlem Ave. Mokės iki $100 už 
5 kamb. ir bendradarbiaus su savi
ninku. Namų pardavė ir turi sku
biai persikelti. Skambinkite I'Ho. 
0-0208. 

VKRČIAMI PKRSIKKI/TI 
Atsakingai šeimai reikia 4-6 kam
barių (2 mieg.) neapstatyto buto su 
apši ldymu ar be, bet kokioje gero
je apylinkėje, arti transportacijos 
bei katal ikiškos bažnyčios. Vyras 2~> 
m. vienoje firmoje. 11 m. dabarti
nėj vietoj. Patys dekoruos. Geros 
rekomendacijos. \Vl*llington 5-8291. 

Labai skubu! Patikimai katalikiš
kai, 4 asmenų šeimai. 2 dirbantieji, 
skubiai j ieško 4-5 ar 6 kamb. neap
statyto buto su apšild. ar be. piet
ryčių daly. Nuoma iki $50. Verėia-
mi persikelti, savininkas sau užima 
butą. Geros rekomendacijos. Skam
binkite SOuth Chicago 8-5510. 

SAVININKAI! 
PAPf iKlTK KARO V E T E R A N U , 

tik M grįžusiam iš Korėjos 
musių. Abu su žmona dirba ir sku
biai j ieško 3. ar f. kamb. neapsta
tyto, apšildyto buto. bet kokioje 
miesto dalyje. Geri liudijimai. Sa
vininkams talkininkaus. Skambinki
te SAeramcnto 2-<Hi27. 

ATSAKINGA JAUKĄ PORA. 
ABI' DIRBANTIEJI, 

skubiai j ieško 2 ar 2 lĄ kambarių 
buto su baldais ar be. betkur ge
roje apylinkėje, arti transportaei-
jos. Geros rekomendacijos. Užims 
tuojau. 

WLntworth 6-2070. 
Klauskite C. MčCOLLUM 

RIMTA KATALIK V ŠEIMA 
3 suaugusių asmenų, kurių 2 dirba, 
skubiai j ieško 4-5 kambarių neapsta
tyto su apšild. ar be, buto. Pageidau
ja Vakaruose, arba š iaurės Vaka
ruose. Geriausi liudijimai. Skambin
kite darbo dienomis po 5 vai. p. P-
Sekmadieniais visą dieną. 

BErsl i ire 7-8700. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
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Pirmadienis, liepog 23, 1951 MĖNRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ELELNOIS S 

Atvyksta būrys lietuvių į JAV 
Liepos 20 dieną laivu "General 

Blatchford" į New Yorką išvyko 
šie lietuviai: 

Ilijasevicius Koatas, Eugenija, 
Marija, 8811 Mettelta Ave., Det-
roit, Mich. 
Mankus S.monas ir Louise, Gleen 
Nichols, R. Nr. 2, Benton Harbor, 
Mich. t 

Kun. Pragulbickas Juozas, 5521 
S. Wolcott Ave., Chicago, UI 

Pudimat Martha, Ludwig, Ad-
olf ir Enuna, 1525 Stratfort Ave., 
Bridgeport 7, Conn* 

Kur gauti gerų knygų? 
Ar šiandien nieko neužmiršote? 

Pagalvokite. Gal kuris nors Jūsų 
šeimos narys, gimine, draugas, 
švenčia vardines, gimimo dieną, 
jubilėjų ar kitą brangią sukaktį? 

Dargis Alfonsas ir Louise, 381 Gal išvyksta j tolimesnę kelionę, 
Alphonse St., Rochester, N. Y. 

Grigaliūnas Marijona, Kazimie
ras ir Liudvika, 749 W. 3rd St., 
Chicago, UI. 

Juozapavičius Aleksandras ir 
Konstancija, 59 Crescent St., 
Brooklyn 8, N. Y. 

Juzenaitė Ona, 618 Coney Island 
Ave., Brooklyn 18, N. Y. " 

Krompolcienė Ona, 232 Metro
politan Ave., Brooklyn 11, N. |Y. 

Norvaišis Bronius, Jadvyga ir 
Edvardas, 18022 Neff Rd., Cle-
veland 19, Ohio. 

Sasnauskas Vytautas, 1 6 4 0 
Prairie Ave., Rocford, 111. 

Vailionis Juozas, 99 Forbes St., 
Amsterdam, N. Y. 

Vyšniauskas Marija, 324 Men-
ton St , Phila, 47, Pa. 

Zaborskis Mikalina, Scottville, 
Mich. 

Biknaitis Vincas, Morta, Melą 

persikelia j naują vietą 
Gal ta proga norite įteikti ko

kią nors dovaną, bet nežinote kas 
tiks. 

Leiskite mums Jums patarti. 
Geriausia dovana, kokią Jūs ga

lite kam nors įteikti, yra gera 
knyga. Ji paguos, nuramins, pa
mokys, suteiks malonių valandų. 

Dar geriau, įrašykite mylimą 
asmenį į Lietuviškos Knygos Klu
bą. Jis tada gaus didesnį skaičių 
vertingų knygų, už ką bus Jums 
amžinai dėkingas. 

Lietuviškos Knygos Klubas yra 
suorganizuotas visuomeniniais pa
grindais. Jo tikslas paskleisti 
kiek galima daugiau vertingų kny 
gų skaitančios visuomenes tarpe. 
Klubo nariai, įmokėdami $5.00, ga 
Ii pasirinkti $7.50 vertės naujų 
Klubo leidinių. Naujiems nariams 
leidžiama tokiom pat sąlygom įsi-

pean Peoples" 398 - 399 psl. 
yrW labai teigiamai įverti
nęs Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos žemes re
formą — dvarų parceliaciją, 
eksperimentinų (bandomų) 
ir pavyzdinių ūkių kūrimą, 
veislinių gyvulių importą, 
žemes ūkio kooperatyvų stei 
girną ir agrikultūrinį švieti
mą, šitos reformos įgalino 
Lietuvos ūkininkus impor
tuoti Amerikos traktorius ir 
naudotis jais geresniam že
mes įdirbimui. 

Pirmoji lentpjūve Viskas praeina — štai min- landų. Kas iš jų, kad ir jos 
tis kuri man daugiausia pade- praeis? Ir ar galima jomis tik-
da'iškęsti visus gyvenimo ne-1 rai gėrėtis, jei anas motyvas Pirmoji lentpjūve Vakaruo

se, manoma, buvo pastatyta 
1827 metais Fort Vancouver, 
Washington. Ją pastačiusi 
Hudson's Bay kompanifa. 'vas, tas nebegai^ojataaėsj^a-[ PLATINKITE "DRAUGĄ 

malonumus. Kieno sielos ta 
mintis yra pagrindinis moty-

nesiliauja skambėjęs. 
—N. Pečkauskaite 

G f i L I Ų G R A Ž I Ų 
PIRKITE 18 GU2AUSKŲ 

3901 S. Wentwort* Ave. 
Beverly Mills Florai Co 

STewart 8-2454 
H l d s o n 2-2224 

Šešerių Metų Mirties 

Sukaktuves 

nija, 232 Metropolitan Ave., Brook gyti ir seniau išleistų Klubo kny-
lyn 11, N. Y. 

Doreika Antanas, Gerda, Hans. 
Leonas, 15 Fairfax Road, Worces-
ter, Mass. 

Vaitkus Mykolas, 72 Richmond 
S t , Brockton, Mass. 

Laivu "General Stewart" liepos 
26 d. į JAV (New York) išvyksta 
š i e l i e t u v i a i . 

G r e b l y t e I r e n a , T h o m a s P a r i s h 
Delavare Ave. and Elkton Rd., 
Newark, Dela. 

Jagutis Martynas, Greta, Ma
rija, Elze, Rūta, Milda ir Helmut, 
484 East Grand Blvd., Detroit, 
Mich. 

Jasiulevičius Juozas, Elena, Vy 
tautas, Jonas ir Bronius, 131 
\Voodbine St., Union CSty, Conn. 

Mikaitis Elena, Klaus, Guen-
ther, Erich, 214, East 21st St., 
New York, N. Y. 

Schuman Henryk, Aleksandra, 
Witold ir Melania, 554 Grescent 
Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tatar Rūta, Robert ir Ramon, 
214 E. 21st., New York, N. Y. 

Vasilaitis Julia, Maria, Jadvy
ga, Feliksas ir Bronius, 291 Main 
St. Southington, Conn. 

Zizas Aleksandras, Algirdas, Ge 
diminas ir Norbertas, 324 Whar- ' 
ton St., Philadelphia 47, Pa. 

Papendikas Ona ir Rheinold, 
2252 24th St., Detroit, Mich. 

Spreinaitiene Mėta ir Jonas, 
381 Adams St., Dorchester, Mass. 

Adamkevičius Ona, Gytis ir Ra
sa 58-85 Maspeth Ave., L. L. Naw 
York. 

Jevutis Jurgis, Ona ir Ona - Ja 
nė, 148 Grand St., VVaterbury, 
Conn. 

Oddoy Anna, 58-85 Maspeth 
Ave., L. L N. Y. 

Rigertas Sofija, Horstas, Ingri
da ir Astra, 2136 W. 23rd PI., 
Chicago, 111. 

Sakalauskas Aldona, 148 Grand 
St., Waterbury, Conn. 

Velder - Korchoa Marion ir 
Christina, 414 S. 4th St., Brook* 
lyn 11, N. Y. 

Paustinat Helene, -2108 Poto-
mac St., Chicago 22, 111. 

Gelschelt Helmut, 1626 N. Kar-
lov Ave., Chicago. 111. 

gu. 
Pasinaudokite šia proga suteik

ti savo šeimos nariams, giminėms, 
draugams puikią dovaną. Įrašy
kite juos į Lietuviškos Knygo Klu 
bo narių eiles. 

Pasiųskite $5.00 šiandien: 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 

KLUBAS 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8, Dl. 

Prof. Jennings apie 
žemes reformą Lietuvoje 
I^entucky universiteto eko 

nomikos profesorius f ii. dr. 
Walter Jennings savo mo-
numentališkame veikale "A 
History of the Economic 
and Sočiai Progress of Euro 

B ėius, ! 
niene 
Karol 

A. A. 
VVALTER GALASON 

Gyveno 4530 S. California ave. 
Tel. LAf. 3-4282 

Mirė l iepos Z2 d.. 1951 ra. 
6:20 vai. ryte, su laukęs 56 m. 
Gimė Lietuvoje. 

Pal iko didel iame nul iūdime 
myl ima žmona Stefanija (Bar 
t k u s ) , sūnūs Hichard, Ray-
niond. Kenneth , Ronald ir 
M u-ha ei. duktė rJleonora Bar-
nes. žentas Robert, jų vaikai 
Bob ir Lerry. švogerka Anna 
Danber bei jos vyras Bill, švo -
geris Walter Bartkus , jo Žmo
na Paul ina ir š e i m a Ir kiti 
g imines , draugai bei pažjsta-
mi. 

Kūnas pašarvotas Jul iaus 
L.iulevičiaus koplyčioje. 434S 
So. California. 

Laidotuves įvyKS. trečiadienį, 
l iepos -5 d. Iš koplyčios B::St 
vai. ryto bus a t lydėtas į Ne
kalto PrasMeJimo parap. baž
nyčia, kurioje įvyks gedul in
gos pamaldos pž vel ionio sie
la. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv . Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
g imines , draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdo: žmona, sūnūa, duk-
i. žentas, »>ogeriaL 

Laidotuvių direkt. Julius 
Liulevičius, tel. LAf. 3-3572. 

A. A. 
ANTANAS KULBIS 

Gyveno 3232 S. Green St. 

Mirė l iepos 21 d.. 1951 m., 
1:30 vai. po pietų, su laukęs 
pusės amžiaus. 

Gimė Lietuvoje. Ki lo iš Pa
nevėžio apskr. ir parap.. P lu 
kių kaimo. 

Amerikoje išgyveno 45 m. 
Pal iko didel iame nul iūdime 

žmona Domicėlė (pagal tėvus 
š u k y t ė ) , sūnus Pranciškus, 
posūnis Kazimieras Vitkevi
čius, švogerka Natal ija Butkū-

su še ima ir švogerka 
ina Grigonis su šeima, 

pusbrolis Kazimieras Daraške-
vič ius su še ima ir kiti g imi 
nės. 

i 'r iklausė prie Šv. Kazimie
ro Ak. Itėm. 2-ro skyriaus. 

Kūnas pašarvotas Antano 
M. Phil l ips koplyčioje, 3307 
Lituanica Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadie
ni, l iepos 25 d. Iš koplyčios 
8 vai. ryto bus at lydėtas į Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčia, ku
rioje įvyks gedul ingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. K a 
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
m u s dalyvauti laidotuvėse. 

Nul iūdę: žmona, sūnus, po
sūnis , švogerkos , pusbrolis ir 
g imines . 

l a i d o t u v i ų direktorius Anta
nas M. Phill ips. Tel. YArds 
7-3401. 

A. A. 
SIMEONAS MIŠEIKIS 

Jau sukako šešeri metai, kai 
negai lest inga mirtis atskyrė iŠ 
mūsų tarpo myl imų vyrą. 

Netekau savo myl imo l iepos 
23, 1945 m. 

Nors laikas tęsėsi, bet aš jo 
niekados negalėsiu užmiršti. 
Lai gai lest ingas Dievas sutei
kia jam amžiną, atilsį. 

Aš, a tmindama jo liūdną, 
prasišalinimą iš mūsų tarpo, 
užprašiau gedul ingas šv. Mi
šias l iepos 24 d., 1951, Ne
kalto Prasidėjimo Pan. švenč. 
parapijos bažnyčioje, 8 valan
dą ryto. 

Kviečiu visus gimines, drau
gus, ka imynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir 
kartu su manim pasimelsti už 
a. a. S imeono sielą. 

Tauppas yra turtingumo šaltinis 
Pradek taupyti tuojau . . . Mes mokam 

aukštus dividendus. 

Mūsų bendroves laikomi pinigai Federalinės 
valdiios apdrausti iki 10,000 dolerių. 

Midland Savings 
AND LOAN ASSOCIATION 

> 

4038 Archer Avenue 
Telefonas LAFAYETTE 3-6719 

Sekretorius AUGUST SALDUKAS 

PAMINKLAI TIESIAI IS DIRBTUVES 
VIENINTELE LIETUVIŲ 
PAMINKLŲ DIRBTUVE. 

Nuo akmens šlifavimo iki raidžių iška
limo ir paveikslų įdėjimo — B I T T I N ' S 
ir KAMENSKYS ekspertų darbas jus 

patenkins. Dirbtuvė veikia nuo 
1902 metų. 

Atidarą yra visomis dienomis Ir 
visomis valandomis. 

MONUMENT YV0RKS 
BITTIN'S AND KAMENSKY'S 

3938 W. 111TH STREET Tel. BEverly 8-0005 
Pirmoj i paminklų dirbtuve nuo Bv. Kazimiero kapinių Tartų 

HELP VVANTED — MOTERYS 

Nuliūdusi ž m o n a . J 

\m 

Nuoširdžiai užkvieč iame visus ats i
lankyti į mūsų sandeli ir apžiūrėti 
1951 m e t ų vasaros prekių išparda
vimą. 

N a m a m s rakandų č ia rasite visų 
žymiausių išdirbysčių. P a g a m i n a m e 
rakandus pagal užsakomus. 

Naujų šeinių kūrėjai, č ia sutau
pys didel ius nuošimčius. Parduoda
m e urmo kainomis baldus viešbu
čiams, Kooming House, apartmen-
tams. Kari>etal—kilimai, klejonkos, 
Parlor setai, ga l in ia i pečiai, skal
biamos mašinos, šaldytuvai, miega
m o kambario setai, va lgomo k a m 
bario setai, minkšti krėslai, lempos, 
staleliai ir kt . re ikmenys. 

Rašomos mašinėles , rašomos auk
sines plunksnos, laikrodėliai, dei
mantai , brtlijantal. aukso ir s idab
ro papuošalai , radios, ir televizijos 
aparatai. Lietuviškos plokšteles , l ie
tuviškos gaidos. 

Virš 38 metai prekyboje. 
Lengvi daliniai išs imokė j i mai. 

JOS. F. BUDR1K, Inc. 
3241 S. HALSTED STREET 

Tel. CAlumet 5-7237 
Atidaryta pirmadienio ir ketvir

tadienio vakarais . Sekmadieniais už
daryta. 

ADDRESSOGRAPH CLERK 
40 HOURS — 5 DAY WEEK 

TO W O R K I N A D D R E S S O G R A P H S E C T I O N 
PERMANENT POSITION 

GOOD SALARY 

SINCLAIR REFINING CO. 

2540 West Cermak Road BIshop 7-6000 
^b: 
& 

FILE CLERKS 
NO EXPERIENCE NEEDED 

OFFERS EXCELLENT OPPORTUNITY TO WOMAN 
FOR FUTURE ADVANCEMENT 

PERMANENT POSITION 
PAYING GOOD STARTLNG SALARY 

i 40 HOURS — 5 DAY WEEK 
SINCLAIR REFINING CO. 

Cermak 

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

6812 S0. WESTERN AVE., CHICAGO, ILL 
Telefonas GROVEH1LL 6-0142 

1410 S0. 50TH AVE., CICERO, ILL. 
Telefonas TOWNHALL 8-2109 

KOPLYČIOS VISOSE MIESTO DALYSE 

SENIAUSIOS IR MODERNIŠKIAUSIOS LIETUVIŲ IŠTAIGOS 
AMBULANCE DIENĄ IR NAKTĮ 
4605-07 SOUTH HERMITAGE AVENUE 

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

Tel. BIshop 7-9719 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

JOHN F. EUDEIKIS 
RADIO PROGRAMOS 

iš stoties \VGES (1390 k ) 
Leidžiama k a s šeštadieni 

nuo 9:15 iki 9:30 vai. ryto. 

^ 

J 

W C F L 1,000 kil. 50,000 Watts jėgos 
Radijo Stoties programos leidžia
mos sekmadienio vakarais 5:30 p.m. 
Chicagos laiku. 

9 

B I L L E R S 
TO WORK ON ELLIOTT - FISHER 

BILLING MACHINES 
40 HOURS — 5 DAY WEEK 

PERMANENT POSITION 
GOOD SALARY 

SINCLAIR REFINING CO. 
2540 West Cermak Road BIshop 7-6000 

g? 

ŠEPUTIS 
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PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 

— Savininko — 

St Casimir Monunent 
Company 

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

Didžiausias Paminklams 
Planu Pasirinkimas Meste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

/ / 
= % 

f ^ 

| TAUPYTOJŲ SKAIČIUS DIDĖJA! 
Atsilankiusieji džiaugiasi gražiai įrengia mūsų raštine 

ir skubiu patarnavimu. 
Taupytojams mokame gerus dividendus. 

Prieinamomis sąlygomis skoliname pinigus už namus. 
Parduodame ir keičiame Jungtinių Amerikos Valstybių 

Taupymo Bonus. 

Visų santaupos yra 
apdraustos iki 

$10,000.00 

UNIVERSAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

1800 So. Halsted St. Chicago 8, Illinois 
Telefonas: HAfYMARKET 1-2028 

VALANDOS: Pirmadieniais , antradieniais ir penktadieniais nuo 9 
ry to iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais n r o 9 ryto iki 8 v. vak. 

Trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 9 v. rytd iki 12 vidudienio. 

^ n—vamBcmmmtmamm••••••• • • ^ 
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T Y P I S T S 
TO WORK IN ACCOUNTING DEPARTMENT 

PERMANENT POSITION 
GOOD SALARY 

40 HOURS — 5 DAY WEEK 

SINCLAIR REFINING CO. 
2540 West Cermak Road BIshop 7-6000 

4> 

UODĖSIO VALANDOJ 

MAŽEIKA* EVANS 
UlOOTUVig DltEKTOilAi 

6845 So. vVestern Ave. Air Condltioned koplyčia 
B E p u b l i c 7 - 8 6 0 0 — 7 - 8 6 0 1 Automobi l iams vieta. 
Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 

koplyčią arčiau jūsų namu. 

# 
COMPTOMETER OPERATORS 

FELT - TARRANT 
40 HOURS — 5 DAY WEEK 

PERMANENT POSITION 
GOOD SALARY 

SINCLAIR REFINING CO. 

2540 West Cermak Road BIshop 7-6000 

: ^ 

HELP WAN'1ED — \YRAI 

CHAINMAKERS 
SCARF LINK OR STRAIGHT LINK CHAINMAKERS 

FOR ±W B U 0 Y CHAIN. 
Average Minįmum Approarimately, 

$2.50 PER HOUR • 
Write, telegraph or telephone Collect. 

Attention G. T. Knott 

SEATTLE CHAIN & MFG. CO. 
6 9 2 1 E . M A R G I N A L W A Y , S E A T T L E , W A S H I N G T O N 

RANIER 3800 
*m—^mm-*^m 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIEfCVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOC1ACUO* 

Ambulansų patarnavi
mas y r a te ikiamas 
dieną i r naktį. Rei -
k ai e, šaukite 
mus . 

(Mes tur im* koplyčias 
visose Chicagos i r 
Koselando t a i y s* ir 
tuojau i> a * • r-
na ujama. 

LACHAVVICZ IR ŠONUS 
2314 VV. 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. Ptllman 5-1270 

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

ALFREDAS VASA1TIS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, DLL. TeL OLymflc 2-1003 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 & HALSTED STREET 710 VV. 18til «TREET 

Telephone: YArds 7-1911 
LEONARDAS L BUKAUSKAS 

10821 S. MICHIGAN AVE. TeL PUUntftt 5-9661 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. LITUANICA AVE. 

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

JULIUS LIULEVIČIUS 
4348 S. CAOFORNIA AVE. TeL LAJEayette 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 

TeL YArds 7-3401 

1646 VV. 46th STREET Tel. YArds 7-0781 

f 

file:///Voodbine
file:///VGES
file:///YRAI
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Pirmadienis, liepos 23f 1951 

Sprogime ir gaisre 
Town of Lake kolonijoj 
(prie Ashland ir 47 gatvių) 
praėjusį penktadienį 35 su
žeistų asmenų tarpe yra ir 
keturi lietuviai: ugniagesys 
Edward Andjulis, 40 metų, 
3718 Emerald Ave., Agnės 
Dočkus, 31 metų, 4408 So. 
Hoyne Ave., Beverly Kar-
chunas, 11 metų, ir VVilliam 
Karchunas, 8 metų, 4626 S. 
Marshfield Ave. Visi buvo 
paimti į Southtown ligoni
nę. 

Lietuviškos Knygos 
Klubo nariams jau pradėta 
išsiuntinėti LIETUVIŠKOS 

PASAKOS. Ši meniškai 

LS ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBES 
— Chemikas Dr. Viktoras 

Jasaitis pakviestas į Califor 
niją profesoriauti vienoje 
kolegijoje. Savo sutikimą 
Dr. Jasaitis jau davęs ir ma
nąs prieš mokslo metų pra
džią išvykti į JAV vakarus* 
Jis yra VVaterburio Balfo 
pirmininkas, tremtinių drau 
gijos vicepirmininkas, Con-
necticuto Lietuvių Bendruo
menės Komiteto narys, ryti
nių JAV Tremtinių Komite
to narys ir kitų organizaci
jų veikėjas. Per savo čia 
beveik pustrečių metų buvi
mo laiką Dr. Jasaitis yra iš
varęs plačią kultūrinio dar
bo vagą. 

— Adolfas čiuplys ir Juo
zas Audrulionis, angliaka-

GAJ.SRO AUROS TT 

(IHICAliOJ IR APYLINKĖSE 
1 žuvo ir 35 sužeisti , Negavo leidimo 

Town of Lake South Chicago Rače Track 
Praėjusį penktadienį dide-! Express Co. buvo sumanius 

dėlė tragedija ištiko Town įsteigti busus, kurie vežiotų 
of Lake centrą. Prie Ash- žmones į Hawthorne, Sports-
land ir 47 gatvių K. aind G. man's park ir Washington 
Boot Shop ištikęs sprogi- park arklių lenktynes. Vals 
m$s sukėlė gaisrą, kuriame tybės Komercijcs Komisija 
žuvo vienas ugniagesių ir nedavė leidimo. 
35 asmenys, inimant 12 ug-l . 
nagesių, sužeisti. Gaisras 
palietė keturias krautuves, 
padarydamas didelių medžią 
ginių nuostolių. 

Degančios sienos užgriau
tas ugniagesys Edwin Paul-
senf 24 metų amžiaus, gyv. 
7713 S. Calumet Ave., pali
ko žmoną ir penkis mažus 
vaikus. 

JAU IŠĖJO! 
Dr. J. Balio sudarytos 

Įvairios žinios 

, šiai Mahanoy City, Pa., su-
.lmstruota l r gražiai išleista fcigti k a s y k l o s e . A . Čiuplys 
knyga kartu pasirodė ir u Uxuat m l i g o n i „ ė j . 
rinkoje. Sis puikus pasakų 
rinkinys yra vertinga dova- j — E. P a u l i ukonienė is 
na lietuviškajam jaunimui. | Worcester, Mass., laikraščio 
Norintieji įsigyti šią knygą "Laiškai Lietuviams" plati-
gali pasiųsti $2.50 i4Drau- c i m e laimėjo antrąją vietą 
go" adresu. 

Chicagos pietų dalyje vienas gaisrininkas žuvo, dešimt gaisrininkų ir 
50 žiūrovų sužeista kilus gaisrui. ( I N S ) 

Eugenij?is Petrauskas, 
neprikl. Lietuvos kariuome
nės kapitonas, su žmona 
Domce, Koste Klimavičienė 
ir Karečkaitė iš New Yorko 
vieši pas savo gimines Da-
bulevičius Town of Lake 
kolonijoj. Ta pačia proga 
A. Petrauskas aplankė ir 
savo seserj gyv. Spring 
Valley, 111. 

X Pranas Barkauskas iš 
Brighton Parko, buvo vice 
pirmininkas komisijos, kuri 
praeitą penktadienį prie 45 
ir Fairfield gatvių suruošė 
"street dance". Tai buvo 

BFUUOJ 
— Belgijos l i e t u v i ams, 

kaip ir daugeliui kituose 
kraštuose, daugiau atsirado 

Iš mokslininku ir kultūrininku gyvenimo 
Bolševikams t i k r a s i s sodas, liet. literatūros mu-

mokslas ne galvoj. Jiemsjziejus Vilniuj, selekcijos 
tik terūpi propaganda, ku
riai turi nusilenkti visos 

stotis Dotnuvoje, Žuvinto re 
zervatas, agrochemijos sto 

mokslinio ir kultūrinio gy-! tis Vilniuje, visa eilė tyri-
venimo sritys. O jei kas 
nori išlikti gyvas ir nepa
kliūti j Sibirą, gauna vienu 
ar kitu būdu pagarbinti "tė-vilties patekti j JAV, kuo- .., 

met kongresas tremtinių į va ! , , -. ' s _ ,« a s r^~ ..,- t. - -i • alybeje pragarą, dzuaugtis ziavimo bihų pratęsė iki; „ . .r . r . . b 

vis naujais ir didesniais so
cialiniais laimėjimais". 

šių metų gruodžio 31 d. 
— Kun. J. A r a n auskas, 

SJ, neseniai buvo lietuvių 
vardu priimtas Belgijos ka
raliaus Leopoldo sūnaus prin 
co Boduino, kuris šiomis 
dienomis, tėvui abdikavus, 
užėmė Belgijos sostą. 

Keletas lietuvių pasku-

mo stočių, laboratorijų, dirb 
tuvių etc. Prie akademijos 
veikia centrine M. A. biblio
teka su dideliu rankraščių 
skyrium. Tik "Tiesa" skun
džiasi, jog mokslininkų kad
rai, nepaisant ligšiolinių "ko 
dylavimų", dar vis tebėra 

Taip komunistinės spau-' "smarkiai užteršti", 
dos ("T. B.", • "Tiesos" ir; Chemijos instituto direk-
kt.) pranešimu, technikos, torius prof. K. Daukšas 
mokslų kandidatas J. Ceižys j skelbia, kad jaun. moksl. 
džiaugiasi, kad steigiami me i bendradarbis J. Kriaučiūnas 
lioracijos ir miškų ūkio ins- į surado naują būdą dažams 
titutai, kurių uždavinys — gaminti. Pradėtos gaminti 
"padėti gausiai melioracijos 

metinis Brighton Park tiniuoju laiku išvyko į Kar i r m i š k u - u k i o armijai per-
Goodfellovvs SAC naremri- nada ir Australiia. Hainauti tvarkyti Lietuvos gamtą"; parengi 
mas. 

X Julia Greičius, buv. LV 
112-tos kuopos sekretorė, 
grįžus iš atostogų po Michi-
gan valstvbę, už poros sa-

nadą ir Australiją. Hainautj 
provincijoj lietuviai visiškai t i k r i a u ~ ^naikinti likusius 
baigia išnykti. i durpynus ir miškus. Vieno 

| instituto direktorium paskir 
— Karo muziejuje Briuse-j t a s jis, kito miškin. A. Kve-

lyje nepriklausomybės lai- d a r a s 
kais latviai ir estai įsiren-

vaičiu važiuos į Pittsburghą j gė savo skyrelius. Lietuvių 
dalvvauti savo giminaitės j skyriaus ir šiandien nėra. 
įvilktuviu iškilmėse Šv.; —— 
Pranciškaus seserų vienuo-' RRATTIlJOl 
lyne. 

X Inž. Antanas Rudis, — F u t odininkas Vuduk, 
zmomas Chte^TprZ^i- \ k u ™ J u ^ l a v ^ /utb°}<> k ° -
ninkas. su žmona, nuvežę j m a n d o j F* P™1*™*"* 1* . . 
savo sūnų j vasaros stovyk- ' ^ ° f j ? ; ™ ^ 
la Michigan valstybėj, buvo 

Į Maskvą iškviestas J. Do
vydaitis džiaugiasi, kad ten 
pradėtas rusų kalba spaus
dinti jo romanas "Įvykiai 
Naujamiesty". Taigi, lietu
vių literatūroj nėra nieko 
vertingesnio, ką rusai galė
tų atsispausdinti. Juo dau
giau kas Lietuvą dergia, — 

užsukę į Kanadą, kur susi
pažino su Toronto lietuviais, 
dalyvavo pamaldose lietuvių 
bažnyčioj ir parapijos ge
gužinėj. 

X Petras Tomich, 21 m. 
amžiaus, iš So. Chicagos 

lietuviškos kilmės. Ši koman 
da v a d i naši "Raudonoji 
Žvaigždė" ir dalyvauja Bra
zilijos tarptautiniam tarp-
klubiniame turnyre. 

— "O Globo", dienraštis 
išeinantis Rio de Janeiro, 
birželio 19 d. patalpino sa
vo puslapiuose Lietuvos kon 

sunkiai sužeistas, touometĮ ^ £o Paulyje būstini. 
važiuodamas dviračiu prie n u o t r a u k i r ^ k r a š t ų 
109 ir Avenue L atsitrenkė d y . . l e nkų komunistų fo-
j CTA busą. Guli So. Chica
go ligoninėj. tografijas. Laikraštis jokių 

komentarų nedaro. l ietu-
Leonardas Jaklmaus- į vos atstovas Rio de Janeire 

kas buvo laimingiausiai '• Dr. Fr. Meyeris per spaudą 
žmogus Amerikos Legiono pareiškė, kad Lietuvos kon-
Zintako vardo posto suruoš į sulas Sao Paulyje nėra joks 
tame piknike. Jis laimėjo I komunistas ir lietuvių dau-
1951 m. "4-door custom" guma yra antikomunistai. 
Fordo automobili. DmM .... *••»»_ •„ 

— Brazilijos mutines ĮS-
X Škėma, ralytojas ir į taigos Rio de Janeire atida-

artistas, yra išvykęs į [ riusios Lenkijos ir Čekoslo-
Brookiyna, kur žada pašto-1 vakijos pasiuntinybėms siun 

čiamus siuntinius, juose ra viai apsigyvena. 
X Kun. V. Parų 

do daug komunistines pro-
itT „ , . pagandos skiriamos Brazili-
* 'Laivo administratorius ir . . , , . -̂  rrvn xr _« i JaL Minėtoms pasiuntiny-TT. Mamonų namo ekono- J- .M . . *7 : _ / .* , , , i bems reiškiant protestą. Bra mas. »wvko aplankyti savo "J v y ^ J l * TL&t 
tėvus Wcrces>eryje, Mass. f " 5 l ^ i a u f l y o e atsake, 

Į kad lenkai ir cekoslovakai 
V. !r S. Petkai su sū- savo krašte jau seniai yra 

įvedę tą paprotį. 
numi Leo ato?torravo Flori-
doie. Kun. Leo Petkus yra 
Šv. Kristinos parapijos vi- Ateitis yra mokytojų ranko 
karas. 

kius "romanus" ir spausdi
na. 

Pianisto St. Vainiūno nau
ja (kur turėjo būti pagar
bintas ir "tėvelis"... E.) 
"Lietuviškoji rapsodija" or
kestrui ir smuikui pripažin
ta viena iš geriausių 1950 
m. sukurtų muzikos kūrinių. 
Prieš tai ji buvo atlikta Mas 
kvoje, Čaikovskio vardo sa
lėj. Grojo SSSR valstybinis 
simfoninis orkestras. Diri
gavo "nusipelnęs" Lietuvos 
m e n o veikėjas Klenickis, 
smuiko partiją atliko Vil
niaus smuikininkas Livon-
tas. Lyg kas anksčiau Lie
tuvoj yra ką girdėjęs apie 
pastaruosius du 'meno vei
kėjus". 

Vad. Lietuvos M o k s l ų 
Akademija minėjo bolševiki
nės veiklos dešimties metų 
sukaktį. Dabar prie jos pri 
skirti šie institutai: Lietu
vių kalbos, Liet. literatū
ros, Lietuvos istorijos, Tei
sės, geologijos, geografijos, 
žemės ūkio, miškų ūkio, me 
lioracijos, E k s p e rimenti
nęs medicinos, Technikos 
mokslų, chemijos, biologi-

hidraulinės kalkės, kurios 
kietėja vandenyje. Tyrimus 
atliko statybinių medžiagų 
poskyrio vedėjas technikos 

mokslų kandidatas VI. Sli
žys. Jos bus plačiai varto
jamos statybose. Ištirti Lie
tuvos dolomitai, iš kurių 
bus gaminamas kaustinis do 
lomi tas statybinei masei. Pla 
čiai tirti ir Lietuvos durpy
nai. Augštosioms mokyk
loms išleista K. Daukšos 
600 pusi. vadovėlis "Neorga 
ninė chemija". 

Vokioje (Viln. kr.) pra
dėta organizuoti žemdirbys
tės bandymo stotis, kuri tu
rės paruošti naujus lengvųjų 
dirvų įdirbimo būdus ir pa
rinkti joms tinkamas kultū
ras. Kuriama taip pat auga
lų apsaugos stotis, dirvože
mių muziejus etc. 

Lietuvių kalbos institutas 
buvo surengęs kalbininkų 
konferenciją, kurioje buvo 
svarstomi dialektologijos ir 
rašybos klausimai. Praneši
mus darė prof. J. Balčiko
nis, kalbininkas K. Ulvydas, 
J. Senkus ir kiti. Nutarta 
išleisti platų lietuvių kaibos 
^arinių atlasą. Kalbininkų 
"apšviesti" iš Maskvos buvo 
atsiųstas leningradietis pro
fesorius Larinas. kuris spko 
si taip pat domisi lietuvių 
kalba. 

Žmogžudžių gaujos narys 
iškėlė miestui bylą 

David Edgerly, n a r y s 
žmogžudžių gaujos, kuri 19-
49 m. per užpuolimą ant 
banko So. Chicagoj nužudė 
du Brinks sargus, ir nubaus 
tas kalėjimu, federaliniame 
teisme iškėlė bylą miestui, 
merui, policijos ir detekty
vų viršininkams ir visai ei
lei policininkų, reikalauda
mas $450,000. Sako, suga
vus policija jį tiek mušus ir 
kankinus, kad dėl to viena 
ranka paliko visam amžiui 
nedarbinga. 

"Sausųjų" partijos 
suvažiavimas 

Liepos 27 d. Lake Vinona, 
Ind., įvyks prohibicionistų 
(norinčių uždrausti gaminti 
ir pardavinėti svaiginamuo
sius gėrimus) partijos su
važiavimais kandidatui į JAV 
prezidentus išrinkti. Prezi
dento rinkimai bus sekan
čiais metais. 

PASAKOS 
Papuoštos A. VAIČAIČIO tlustrad-
jomis Ir P. Al'GIAUS viršeliu. 

I'ašakos suskirstyto* skyriais: 
1. GYVl'LINfiS 

:'. STEBUKLINGOSIOS 
3. NOVELINES 
4. REALINES 
5. JUMORINES 

Geras popieris. Graži spauda 
2»0 pusi. Kaina $2..>0 

Užsakymus su pinigais sigskite: 
DRAUGAS, 

2384 So. Oakley Ave. 
Chicago 8, 111. 

Korėjoj apakinti atvežti 
į Hines ligoninę 

Specialus karo lėktuvas 
atvežė į Chicago devynis 
Korėjoj apakintus karei
vius, kurie bus gydomi ka
rių veteranų ligoninėj Hi
nes, 111. Iki šiol jie buvo ka 
ro ligoninėj San Antonio, 
Texas. 

Namie ner kas veikti 
Charles (Lucky) Luciano, 

New Yorko gengsterių gau
jos vadas, deportuotas Itali
jon, sakoma, apsigyvenęs 
Neapoly, kur moka $2 į die
ną už kambarį ir lošia kor
tomis. 

T 

Prekiavo federaliniais 
darbais 

Federalinė grand jury 
Jacksone, Miss.. patraukė at 
sakomyben dvyliką politikie
rių, inimant kelis demokra
tų partijos valstybės komi
teto narius, kurie pardavi
nėjo federalinius darbus. 

GEROS ŽINIOS 
APIF 

ŽILUS PLAUKUS 
Jeigu jūsų plaukai žili. jums 

bus malonu sužinoti, kad naujas 
preparatas, vadinamas NUVIDA., 
išgelbėti Jus nuo jų. NUVIDA ste
buklingai pasalina žilumą tik tru
pučiu tos mases perbraukus per 
plaukus karta i dieną. Jums te
reikia jį vartottl tol. kol jgauslte 
pageidaujamą spalvą. Vartotojai 
stebisi tuo nauju lengvu būdu, ku
riuo atgaunami natūraliai, jau
natviškai atrodantys plaukai. 

NUVIDA yra taip paruoštas, kad 
Jūs galite gauti to nuostabaus 
preparato klek} paprastai paštu 
pasiuntus šj kuponą J TRYSAN 
CO., Oept. 407, Box 226, Peeks-
kill, N. Y. Nesiųskite pinigų. Pa
prasčiausiai sumokėkite laiškane
šiui $2.60 — pilus siuntimo išlai
das tada, kai jau gausite. Bet 
pasirūpinkite tuojau dabar, kol 
dar jo galima gauti. 

Name . 
Address 
City . . 
State . . 

P R O G R E S S 
LIETUVIŲ BENDROVES 

K R A U T U V E S 
PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKALBIA
MOS MAŠINOS, BALDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VALKŲ BALDAL 
Didžiausias Pasirinkimas 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi Išmokėjimai. 

Baldai padaromi 
Pagal Užsakymą 

P R O G R E S S 
Furniture Company 

3224 SO. HALSTED ST. 
Tel. VTctory 2-422« 

4183 ARCHER AVE. 
Tel. LAfayette 8-3171 

CHICAGO. ILL. 

Nepilnamečiai plėšikai 
nubausti kalėjimu 

Trys nepilnamečiai jau
nuoliai praeitą metą Chica
gos priemiestyje apiplėšę 
du bankus, -teismo nubausti 
kalėjimu iki penkių metų. 

Okio saugumo savaite 
Illinois gubernatorius pa

skelbė savaitę liepos 22 - 28 
Ūkio Saugumo Savaite. 

SAFETY OF YOUR 
SAVINGS %>^Z 

Šv. Tėvas prieme JAV 
senatorius 

Šv. Tėvas Pijus savo va
sarvietėje Castel Gandolfo 
privačioj audiencijoj prieme 
8 JAV senatorius: Green 
(D., R. L), McMahon (D. 
Conn.), S pa r k man (D-
Ala.,), Gillette (D., Ia), Wi-
ley (R., Wis.), Smith (R.; 

BAIKITE SAVO KANČIAS 

jos, ekonomijos. Akademi- N. J.), Hickenloop (R., Ia) 

se. 

ja leidžia žurnalą "Mokslų 
Akademijos Žynyną". Jai 

V. Hugoį priklauso Kauno botanikos 

ir Brewster (R., Me.). Taip 
pat prieme ir buv. Pašto 
ministerį James A. Farley. 

ttriiirULs, reumatizmo, skausmus, 
raumenų {tampa, kosėjimą s u 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ejo is kartos | kartą. Sudėtis 
grynu iolių, daugelis JŲ yra re
tos ir brangios. 

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

STAK1S Analgesls SALVE — 
$1.00) — duoda STEBfiTLNUS 
rezultatus. 

STAN1S IMPROVED FOOT 
SOAP. (Stanis pagerintas muilas 
kojoms). 

^ sv. gagalas 00c Tai trys-1-
vlena kojų sveikatos trytmentas 
pagelbėti ir apsaugoti nuo Jaut
rių, degančių, pavargusių, suti
nusių bei skaudančių kojų. Su
minkština ir pašalina nuospau
das (t.y. "corns & calluses".). 

Z-G STANIS COMPANY 
2822 ARCHER AVE. 

Chicago 8, m . Dept. D. 

N O R I M E T A U N U O L I U 
Sekti Kristų 
Gelbėti sielas 
Save pašvęsti 

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

VERY REV. FATHER PROVINCIAL 
MT. CARMEL CHURCJH, ORANGE, N. J. 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 SOUTH VVESTERN AVENUE 

CHICAGO 36, ILLINOIS 
(PRIEŠAIS SEARS ROEBUCK & CO.) 

Pirkite sau baldus ir visus namų reikmenis jūsų kaimyni
nėje draugingoje krautuvėje. Aukščiausios kokybės bal
dai už žemiausias kainas. Lengvos išsimokė j imo sąlygos. 
Nereikia jokios finansines kompanijos tarpininkavimo. 
Čia galite susikalbėti gimtąja lietuvų kalba. 

Krautuve atdara Pirmad. ir Kctvirtad. vakarais iki 9:30 vai. vakare 

v 


