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KONGRESAS ATSTATĖ VEIK VISAS KONTROLES 
— 

Ar Goeringas išgelbėjo Švediją? 
Surasiąs vokiškas dokumentas apie Hitlerio planus Skan
dinavijoje. — Goeringas išgelbėjęs Švediją nuo okupa

cijos. — Molotovo veidmainyste 
JUOZAS LINGIS 

Mūsų bendradarbis Švedijoje 

Danų parlamento komisija paskelbė naujų dokumentų pluoš
tą apie „Operation VVeseruebung", atseit apie Danijos ir Norve
gijos okupaciją 1940 m. balandžio 9 d. 

Tuose dokumentuose jau ži
nomas visumos vaizdas nepasi
keičia, bet tarp paskelbtų doku
mentų yra ir 1940 m. vasario 28 
d. data pažymėtas vokiečių me
morandumas, liečiąs „politines 
bei administracines direktyvas" 
okupavus Skandinaviją. Tame 
memorandume minima ir Švedi
ja. Ši žinia, kad Hitleris plana
vo okupuoti ir Švediją, buvo šve 
dams tikrai staigmena: apie to
kį planą švedai tikrų žinių netu
rėjo. Tame memorandume sa
koma: „... Mums turi būti ga
rantuota, kad Lulea uostas 
(šiaurinėje Švedijoje) ir gele
žinkelio ruožas Lulea — Narvi-
kas būtų mūsų dispozicijoje. 
Šiaip jokios kitos okupacijos... 
Tatai, žinoma, su sąlyga, kad 
Norvegija pasiduos okupacijai, 
o Danija su Švedija patenkins 
vokiečių reikalavimus, užtikrin-
damos susisiekimą tarp Vokieti 
jos — Norvegijos ir okupacijos 
metu laikysis lojaliai". 

Švedijai pagal tą memorandu
mą tur t jo būti šie reikalavimai: 
kraštas nebus okupuotas, ta
čiau turi būti užtikrinta, kad 
bus leista naudotis Lulea uostu 
ir geležinkelio ruožu Lulea — 
Narvikas vokiečių okupaciniams 
daliniams Norvegijoje aprūpin
ti. Uostą ir geležinkeli turėtų 
saugoti vokiečiai. Politinis rei
kalavimas iš Švedijos apsiribos 
reikalaujant .iš jos palankaus 
neutralumo. Švedų kariuomenė, 
jeigu ji laikysis neutraliai, liks 
neliesta. Jos mobilizaciniai pasi 
ruošimai draudžiami. 

švedų vyriausybės užsienio po 
litika turės derintis su jos pa
lankiu neutralumu. Pageidauja
mas diplomatinių santykių nu
traukimas su Vokietijos prie
šais. Spauda ir radijas turėtų 
būti lojalūs Vokietijai. 

Šis dokumentas buvo tikra 
naujiena tiek švedų užsienio rei 
kalų ministerijai, tiek švedų pa
reigūnams Vokietijoje. Tuolai
kinis švedų aviacijos attache 
Berlyne sako, kad jis apie tuos 
vokiečių kėslus į Lulea uostą ir 
geležinkelio ruožą tik dabar te
sužinojęs. 1940 m. žiemą girdė-

= 
vo vyriausybei, bet pridėjęs, 
kad, jeigu kariuomenė ir būtų 
telkiama, tai daroma tik pasiruo 
šimo sumetimais, jeigu anglai 
kartais imtųsi karo žygio užim
ti Narviką. 

Ir tuolaikinis Švedijos karinio 
laivyno attache Berlyne nieko 
tikro nebuvo girdėjęs kalbant 
apie vokiečių minėtus planus. 
Kiek jo kontaktai siekę, niekas 
nemanęs, kad vokiečiai kėsintų
si prieš Švediją. Jo nuomone, šis 
planas buvęs Ir neįvykdomas, 
nes Baltijos jūra tada ligi pat 
Gaevles uosto buvo stipriai uŽ-

Plieno streikui vykstant, nebedirba ir tos anglių kasyklos, kurios tiesioginiai aprūpina p'ieno fa
brikus ir priklauso plieno bendrovėms. Dėl šios priežasties tūkstančiai anglies vežimo vagonų il
sisi prie didžiųjų plieno gamybos centrų. Ola matomos vagonų eilės yra išsirikiavusios Pittsburghe 
išilgai Allegheny upę. (INS) 

Senatas nugalėjo atstovų rūmus 
Prezidentas prašomas naudoti Taft-Harihy įstatymą 
VVASHINGTONAS, birž. 30. — Senatas kategoriškai pasiprie

šino atstovų rūmams dėl kainų kontrolės panaikinimo ir galop 
abejų rūmų susitarta kainų ir atlyginimų kontrolę pratęsti dar 
10 mėnesių. 

Kochas perėjo Maskvos tarnybon Achesonas Berlyne 
D. v ,»v^o « w w ~~TV «v. r . .«. - - _ . . - , 1- v L BERLYNAS, birž. 30. ^ . 

šalusi ir operacijos vandens ke-L Lenka i Maskvos u ž t a r i m u JO neSUŠaude. Kochas e s ą s , Achesonas pabaigęs pasitarimus 
1 ' Maskvoje ir būsiąs panaudotas prįeš Vakarus Londone atvyko į Berlyną su 

Vokiečių spauda skelbia, kad buv. Rytų Prūsijos | W « t ^ j į 2 ^ j i ^ ~" S O S t i p r i n t i 

Erichas Koch, karo metu buvęs dar ir Ukrainos komisaru, netru
kus galįs vėl pracjėti politinį vaidmenį sovietų globoje. Jis turįs 
kažkokių paslaptingų uždavinių. 

Vakarų aliantai Kochą po ka 

liu buvo neįmanomos. 
Švedų 1947 m. išleistoje Bal

toje knygoje apie Danijos ir Nor 
vegijos okupaciją nieko nemini
ma apie Hitlerio planus 1940 m. 
užimti Lulea uostą ir Lulea — 
Narviko geležinkelį. I r švedų is
torikams buvo prieinamas Vo
kietijos užsienio reikalų minis
terijos archyvas, bet ten neuž
tikta nieko apie vokiečių planus 
prieš Švediją. Šis danų dabar 
paskelbtas memorandumas yra 
imtas iš Oberkommando archy
vo, o šis archyvas švedų tyrinė
tojams buvo neprieinamas. 

švedų užsienio reikalų minis
terija dar pernai kreipėsi į Wa-
shingtoną, norėdama sužinoti, 
ar ten nėra kokios vokiečių me
džiagos apie vokiečių planus 
prieš Švediją. Tą švedų pasitei
ravimą iššaukė viena vieta Willi 
Frischauer 1951 m. išleistoje 
monografijoje apie Goeringą, 
kur jis, remdamasis Goeringo 
žmonos žodiniu pareiškimu, sa
ko, būk ir Švedija įėjusi į Skan 
dinavijos okupacinį planą, bet 
Goeringas privertęs Hitlerį šį 
plano punktą pakeisti. 

To danų paskelbto dokumen
to įdomią vietą sudaro pareiški
mai, kaip užsienis sutiko Dani
jos — Norvegijos okupaciją. Už
sienio spaudos sluogsniuose Ber 
lyne nuotaika buvo aštri, ypač 
amerikiečių. Kai Vokietijos pa
siuntinys Romoje pranešė apie 
okupaciją, užsienio reikalų mi-
nisteris Ciano atsakęs, kad jis 

jęs daug gandų ta kryptimi, bet1 pirma laukęs puolant Maginot 
jų patikrinti buvo negalima. Pa 
galiau, vokiečiams buvo leista 
suprasti, kad, jeigu tik kas nors 
panašaus pasidarytų, švedai 
tuoj susprogdins tiltus ir gele
žinkelį. Prasidėjus Danijos ir 
Norvegijos okupacijai, vokiečiai 
ne kartą užtikrino, kad Vokieti
jos santykiai Švedijos atžvilgiu 
nepasikeis. 

Apie tokius vokiečių planus 
nieko nežino ir tuolaikinis šve
dų ministeris Berlyne. 1940 ra. 
kv/vo 31 d. ministeris pranešė 
švedų užsienio reikalų ministe
rijai, kad kažkoks asmuo vie
nam iš švedų pasiuntinybės tar
nautojų pasakojęs, jog vokiečiai 
telkia kariuomenę į(štetiną, Svi-
nemuendę, Dancigą ir Klaipėdą. 
To telkimo tikslas esąs ^šiauri
nės Švedijos geležies rūdos sri
čių užėmimas nuleidžiant para
šiutininkus, išsodinant desantus 
pietų Švedijoje, skubus žygis 
Stockholmo link ir eventualus 
įsikėlimas į Gotlando salą". Mi
nisteris apie tai pranešęs ir sa-

liniją. Tik paskui pats Mussolini 
pataisęs savo žento „neatsargu
mą": „Tai tikriausias būdas, 
kaip reikia kariauti!" Japonijos 
ambasada Berlyne nebuvo taip 
pat tuo susižavėjus. J i pareika
lavo dokumentais įrodyti, kad 
anglai buvo pasiryžę pulti Skan
dinaviją. Japonų laikraščių ko
mentarai nebuvo jau tokie, ko
kių Berlynas būtų norėjęs. Bet 
su sovietais buvo kitaip. Vokie
čių ambasadorius Maskvoje von 
Schulenburg negalėjo atsidžiaug 
ti Molotovu, kurio veidas švietė 
iš džiaugsmo, jis buvo nepapras
tai saldus ir malonus, jis spaudė 
ambasadoriaus ranką, sveikino 
ir linkėjo sėkmės „pradėtoms 
apsigynimo priemonėms", o vi
sokius tada tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos buvusius gana 
nemažus prekybinius sunkumus 
jis prižadėjęs kuo palankiausiai 
sutvarkyti. Schulenburgas net 
buvo nustebęs tokiu Molotovo 
meilumu ir pilnai buvo įsitiki
nęs, kad dabar tai tikrai vokie-

ro buvo perdavę lenkams kaip 
karo nusikaltėlį. Lenkai jį ilgai 
tardė, tačiau nesušaudė. Dabar 
Maskva pareikalavusi Kochą jai 
perduoti ir šis dabar jau esąs 
Maskvoje. Sovietai jį nori pa
naudoti saviems planams Vokie
tijoje įvykdyti. 

Savo žmonai, kuri ir dabar te-
b e g y v e n a Bad Schwartau, 
Schleswig Holsteine, jis yra pa
rašęs visą eilę nacionalbolševiki-
nės dvasios laiškų. Taip pat jis 
palaikąs susirašinėjimą su vo
kiečių nacionalbolševiku Gregor 
Strasser, kuris šiuo metu tebe
gyvena Kanadoje, bet daro pa
stangų persikelti į Vokietiją ir 
vadovauti judėjimui, nukreiptam 
prieš amerikiečius, anglus ir 
prancūzus. Strasserio pasekėjai 
Vokietijoje įtariami palaiką ry
šius su bolševikais, tad nenuos
tabu, kad ir Kochas su Strasse-
riu palaiko ryšius. 

Bolševikai, knisdami prieš va 
kariečius, nesivaržo panaudoti 
savo tikslams net tokius politi
nius banditus kaip Kochas. Ne 
tik lenkai bei ukrainiečiai, bet ir 
lietuviai Kocho valdymo laikais 
yra daug nukentėję. Visais prieš 
kariniais metais nuo pat Hitlerio 

Trys susitarė 
del Vokietijos 

s LONDONAS, birž. 30. — 
Achesonas, Edenas ir Schuma-
nas galutinai suredagavo atsa
kymą Maskvai dėl Vokietijos 
derybų. Maskvai siūloma pradė
ti derybas dėl Vokietijos rinki
mų pravedimo, vienos vyriausy 
bės sudarymo ir tos vyriausybės 
teisių iki taikos sutarties pasi
rašymo nustatymo. 

Kad Rusija neįveltų vakarie
čius į bergždžias ilgas derybas, 
vakariečiai pasiūlė nustatyti de
rybų trūkimo laiką, per kurį su
sitarimo nepasiekus derybos bus 
laikomos nepasisekusios ir bus 
nutrauktos. Dienotvarkė bus nu 
statyta prieš derybų pradžią. 

įsigalėjimo Kochas engė Prūsų 
Lietuvos lietuvius, net tokiam 
Vydūnui nedavė ramybės. Tai 
buvo tikras JM&uvių ėdikas. Klai 
pėdos kraštą atplėšus nuo Lie
tuvos, kochas ir jo kerštingos 
valios vykdytojai siautėjo su 
gestapo pagalba prieš tūkstan
čius lietuvių kilmės žmonių. 
Prieš karą ir karo metu šimtais 
juos ištrėmė ir kalino. O į karo 
pabaigą, kai tūkstančiai lietuvių 
tremtinių bėgdami į vakarus 

f elbėjos nuo bolševikų, Kochas 
ėgančiuosius dar apiplėšė ir 

suvarė apkasų kasti. Jei tūks
tančiai Lietuvos žmonių, bėgusių 
į vakarus, buvo sovietų užklupti 
arba žuvo, — tai Kocho kaltė. 

Be žydo 
BAGbADAS, birž. 30. — Ira

ko parlamentas atmetė pasiūly
mą duoti žydams parlamente 
vieną atstovą. 

Sovietų jūroje esančios laisvų
jų vokiečių salos. 

D. Achesonas pareiškė apgai
lestavimą, kad Berlynas negali 
džiaugtis tokia pat laisve, kokia 
jau naudojasi V. Vokietija, bet 
reikia turėti vilties, kad visa 
Vokietiją atgaus pilną laisvę ir 
turės vieną vyriausybę. 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
vardu D. Acheson pareiškė, kad 
visi trys sąjungininkai pasiliks 
Berlyne tol, kol šis miestas taps 
laisvas ir saugus. Jei kas ban
dytų užpulti Berlyną, tas turi 
skaitytis su faktu, jog jis už
puls JAV, Angliją ir Prancūzi
ją. Tai aiškus įspėjimas Rusijai, 
jog Berlynas yra toks taškas, 
dėl kurio gali kilti karas. 

Visi trys sąjungininkų ko
mendantai Berlyne įteikė sovie
tams protesto notą dėl susisie
kimą varžančių priemonių, o 
tam tikras skaičius sąjunginin
kų dalinių patrauktas arčiau 
prie Sovietų zonos sienos. Visa 
tai supuolė su D. Achesono pa
sirodymu Berlyne. 

Nors administracija negavo 
visko, ko buvo prašiusi, bet pas
kutinę minutę kongresas iš nau 
jo persvarstė visus argumentus 
ir paliko prezidentui beveik vi
sas seniau turėtas ūkio kontro
lės teises. Trumpai sutraukus, 
įstatymo turinys yra šis: 

1. Kainų kontrolė pratęsiama 
iki 1953 m. balandžio 30 d. vi
siems dalykams, išskyrus kon
servuotas ir šaldytas daržoves 
ir vaisius. Tam pačiam laikui 
pratęsiama ir atlyginimų kont
rolė. 

2. Federalinė nuomų kontrolė 
pratęsta iki 1952 m. rugsėjo 30 
d. Vietiniai valdžios organai, jei 
to panorės, galės pratęsti nuo
mų kontrolę iki 1953 m. balan
džio 30 d. 

3. Trūkstamų metalų skirsty-

TAFTO ŠALININKAI ČIKAGOJE 

čiams pasisekė apmauti sovie
tus. Panašiai galvojo, reikia ma 
nyti, ir Molotovas. Tačiau tik 
paskui paaiškėjo, kas kurį ap
movė. 

bė galės vykdyti iki 1953 m. bir
želio 30 d. 

4. — Panaikinta kontrolė var
tojimo reikmenų pirkimo kre
ditui, bet palikta teisė varžyti 
namų pirkimo kreditus, jei kont 
rolės panaikinimas nenormaliai 
padidintų naujų namų statybą. 

5. Atlyginimų stabilizavimo 
komisija palikta senos sudėties, 
tik suvaržytos jos teisės darbo 
ginčų likvidavime — dabar ga
lės daryti pasiūlymus tik tada, 
kada šalys, pačios nesusitaru
sios, paprašys komi«: ą tai pa
daryti. 

6. Prezidentas prašomas kreip
tis į teismą su prašymu įsakyti 
nutraukti plieno streiką 80 die
nų. 

Manoma, kad prezidentas įs
tatymą pasirašys,^ nes jo veto 
šią naktį panaikintų visas kont-

mą ir kontroliavimą vyriausy- (roles ir įneštų didelę netvarką. 

Taftas laisvinsiąs pavergtuosius 
Iš Jungtinių Tautų išmesiąs Rusiją? 

CHARLOTTESVILLE, birž. 30. — Paskutinėje prieš konven
ciją čia pasakytoje kalboje sen. Taftas pasisakė vesiąs agresyvią 
užsienio politiką, kad galėtų prakirsti geležinę uždangą ir išlais
vinti nuo Rusijos dominacijos bent daugumą jos satelitų. 

Pirmiausia reikėtų atsimesti • •—— — • — • • 
JAV nuo Jaltos susitarimų. Jis! Amerikos dolerių dalinimu vi-
patieksiąs tuo reikalu senatui j s a m pasauliui komunizmo nebū-
rezoliuciją. sią galima sulaikyti, todėl jis ne 

Kad būtų galima laimėti kovą manąs, kad doleriais būtų gali-
su komunizmu, reikią pradėti ma atstumti komunistus nuo In-
kryžiaus žygį už laisvę. Iš jo pa
sisakymo neaiškios kovos prie
monės, aišku tik, kad jos nesiek 
tų pačios Rusijos, nes nesą taip 
svarbu ar komunizmas Rusijo
je liks ar ne, svarbu tik, kad jo 
nebūtų už Rusijos ribų. 

Plieno bendrovių 
frontas lūžo 

PITTSBURGH, birž. 30. — 
CIO plieno unija ir Pittsburgh 
Steel Co. pasirašė darbo sutartį 
maždaug tomis pat sąlygomis, 
kurias rekomendavo atlyginimų 
stabilizavimo įstaiga. Tai yra 
pirmas žymesnis lūžis 30 dienų 
ilgumo plieno streike, nes sulau
žytas pramonininkų solidaru-

Į mas. Sutartis apima 10,500 dar
bininkų. 

Padidintas atlyginimas 12 M> 
cnt. valandai, daugiau mokės už 
antrą ir trečią pamainą, duos 3 
savaites apmokamų atostogų po 

dijos. Teikti ekonominę pagalbą 
Europai nebesą jokio pagrindo. 

Taftas kovosiąs ne už Jungt. 
Tautų panaikinimą, bet už jų 
Chartos perorganizavimą, nes 
dabar JT negali nieko pozity
vaus veikti, kadangi Rusija vi
sus darbus trukdo. 

Taftui nepatinka ir Atlanto 
paktas, nes jis yra tik plika ka
rinė sąjunga. Kaip jis norėtų jį 
papildyti, konkrečiau nepasisa
kė. 

Kaip ir kitose kalbose, taip ir 
šioje, Taftas pasisakė už stiprią 
JAV aviaciją, kuri pajėgtų tuo
jau pulti Rusijos miestus. 

Kalendorius 
Birželio 30 d.: šv. Emilija. 

Senovės: Tautginas ir Uogelė. 
Liepos 1 d.: Švč. Jėzaus Krau

jo šventė. Senovės: Gentrutis ir 
Liepa. 

Oras Chicagoje 

Giedra, sausiau ir vėsiau. 
15 metų darbo (vietoj ikšiol 25 Temperatūra apie 85 laipsnius, 
metų). I Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:30. 

Tafto šalininkai iš Texas valstybės atvežė" į Čikagą įrodymus, 
kad Eiaenhowerio šalininkų delegaciją išrinko ne respublikonai, 
bet demokratai. Kadangi Texas išrinko dvi delegacijas (vieną 
Tafto, kitą Eisenhowerio), tai konvencijai teks išspręsti kuriai 
delegacijai leisti atstovauti Texaa valstybę. .(INS) 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
—D. Acheson, Edenas ir Schumanas sutarė, kad karas prieš 

komunistus' Korėjoje, Indokinijoje ir Malajuose turi artimą ry.šį 
1 ir todėl vestfoii sutartinai. Dėl šios priežasties pateisinamas pran

cūzų dalinių nebuvimas Korėjoje ir Šiuo metu teiktina pagalba 
Indokinijojos frdntui. 

—Pasakęs kalbą Berlyne valstybės sekretorius D. Achesonas 
šiandien atvyksta į Austrijos sostinę. Areštuota ta proga poras 
desėtkų komunistų, kurie vakarinėse Vienos zonose lipino Šūkius 
prieš Achesoną. 

— Atstovų rūmai dar apkarpė kreditus užsieniams remti. Eu
ropos kraštai nebuvo paliesti — nukirpti kreditai Azijai, Afrikai 
ir Lotynų Amerikai. 

—Pietų Korėjos politinė krizė vis gilėja, nes opozicija nutarė 
boikotuoti parlamentą, kad nepraeitų konstitucijos pakeitimas, 
atiduodąs prezidentą rinkimus tautai. Atrodo, kad parlamento 
paleidimas neišvengiamas. 

—Šiandien pradeda rinktis Chicagon respublikonų konvencijos 
atstovai. Konvencija prasideda liepos 7 d., bet prieš tai čia vyks 
valstybių delegacijų pasitarimai. 

^ 



< \ 

i 

DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
• - • • • • • 

Pirmadienis, birželio 30, 1952 

_ — _ 

DĖKINGI Wl KEUGUOS LAISVI 
Su tėvynes skausmu Urugvajuje 

Lietuvos okupacijos ir geno
cido paminėjimas Urugvajuje 
šiemet ypač plačiai buvo pra
vestas per Montevideo radiofo
nus, taip pat specialiai prisi
mintas spaudoje ir lietuvių ko
lonijose, j P r i e Baltijos. Straipsnyje apie 

Didelio lietuvių draugo, Kul-[ Lietuvos pavergimo užkulisius 
turinės Demokratinės Lietuvių'iškelta naujų faktų. 

S r f f i J S S U S S **K™ lietuv* mini*raas 

pastangomis, buvo gautas spe- Lietuvių kolonija gedulo die-

PAJIEIKOJIMA8 
Pajieškau Aukžemių šeimos. 

Šeimos galva, Jonas Aukžemis, 
buvo per karą Vilniuje „Sody
bos" bendroves skyriaus direk
torius. 1945 m. gale, kiek ži-

cialus pusva'andis valstybinia- ną minėjo dar birželio 14 d. va
rne radiofoj CX 26 birželio 14 kare Liet. Kultūros Draugijos 
d., o stotvs Carve ir Universal salėje, pirmininkui Kl. Vidžiui 
tam tikslui skyrė laiko net ke-! susirinkimą atidarius. A. Ga
liais atvejais birželio 14 ir 15 baliauskienės suorganizuotas ir 

Pabaltiiečių protestas 
Vokietijoje begyveną lietu

viai, latviai ir estai tikrai verti 
pagarbos ,nes savo suruoštuo-

Tapes lyg lietuvių laikraščiu, ju birželio 14 — 15 d.d. tremi-
didysis dienraštis "EI Dia", C.'mų minėjimu, Bonnoje, Vak. 
Veraxo straipsnių serijoje apie' Vokietijos sostinėje, sugebėjo nau, buvo VVuerzburge, DP sto-
bolševizmą ir Lietuvą, birželio atkreipti dėmesį ne tik vokiečių vykioje, amerikiečių zonoje. 
15 d. paskelbė vedamąjį apie tarpe, bet ir užsienio spaudos!Tuo tarpu aš buvau rusų suim
tai, kas prieš metų ati iko a g e n tū ros , jų tarpe ir didžioji (tas, ryšiai nutrūko ir dabar ne-

AP, perdavė specialų biuletenį, žinau, kur jie yra. Patys, ar jį 
kuriame pažymima, kad jau žinantieji, maloniai prašomi 
bent 1,5 mil. pabaltiečių yra iš- man pranešti šiuo adresu: 
vežti prievartos darbams i Ru
sijos gilumą. Ištremtųjų vie
ton, biuletenis nurodo, rusai ga
bena savuosius ištikimus paval
dinius, kad tuo būdu greičiau 
nutautintų laisvę mylinčius pa-
baltiečius. 

dienomis. 
Programose, paįvairintose 

gerai parengtas choras jaudino 
tautiečius "Kur bėga Šešupė" ir 

mūsų patriotinėmis dainomis, j kitomis dainomis. 
Lietuvos min. Pietų Amerikai i Lietuvos ministras dr. Grau-
dr. K. Graužinis ispaniškai iri žinis, rodydamas publikai šiur-
lfetuviškai priminė tragiškosios j £ų žemėlapį apie priverčiamų-
sukakties istoriją ir prasmę, | jų darbų, stovyklas Sovietijoje, 
kartu pareikšdamas vilties ir! plačiai ir nuodugniai kalbėjo , •" ^ „ , 7 ^ " labiausiai" per 

• TELEVIZIJA • RADIO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI (IRON-

ERS) • PLOKŠTELES (RE-
GORDS) • NAMŲ REIKMENYS 

n i S S APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR 
RADIO APTARNAVIMAS 
4057 South Archer Arcnuc 

Tel. YArds 7-8666, ChicaRO 32, III. 

Bonaventūras A. Juodviršis, 
Hangelar b. Bonn, Balt. Christl. 
Studentenhcim, Germany. 

Iš kaires į dešinę 
Laikraštis "VViener Kurier" 

rašo, kad Bratislavoje, Slova
kijoje, buvo toks atsitikimas. 

ATITAISYMAS 
g. m. "Draugo" Nr. 142, kores

pondentas, aprašydamas jvairiu3 
L. Angeles lietuvių kolonijoj įvy
kius, paminėjo, kad VI. Baltru
šaitis yra pakviestas vadovu ir 
režisorium Zaikienes vadovauja
mos tautinių šokių grupės tveria
mam scenos megejų rateliui. 

Deja, turiu pareikšti, kad iki 
šiol apie organizavimą tokio sce-

padrąsinimo siekiant tėvynės ; a p ie Stalino vergiją, kurios, į b u v Q s u 
išlaisvinimo. Minėtasis Berset-. įungra neša šimtai tūkstančių ir J 6 ' ,. .. TTv 
che kalbėjo irgi ta pačia pras- mūsų tautiečių. Ministras šį A - | i m t a s » u * " " ° fįWfc U Z 

me, su gilios užuojautos ir sim- m e r i k o s Darbo Federacijos Pa- k * ? Pasirodo, kad atsitiktinai ar 
patijos jausmais. Pažymėtina, | ryžiuje išleistą žemėlapįįteikė ! 

kad per pačią galingiausią Uru- kai kuriems atsakingiems Uru
gvajaus stotį (Carve), savo po
litinių komentarų programą 
specialiai skyrė Lietuvai jos 
apžvalgininkas Mazzera. 

gvajaus pareigūnams ir įstai
goms, atkreipdamas dėmesio 

Vieno knygyno savininkas sa
vo lange išstatė ką tik gautas |nos mėgėjų ratelio nieko negirde 

jau ir jam Vadovauti bei režisuoti 
nesu kviestas. 

Reiškiu pagarba, 
VI. Baltrušaitis 

vitrinoje buvo išrikiuotos iš kai 
rės į dešinę, sekant šiuos pava
dinimus: "Mes norime gyventi", 

kuriose sovietinės Europos ir "Toli nuo Maskvos", "Dango-
Azijos vergų stovyklose yra di- j raižių šešėlyje", "Po svetima 

vėliava". 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
V I S O K I U m *iv 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LITVVINAS, Prez. 
3039 So. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKAINAVIMĄ IR PREKIŲ P A 

STATYMĄ TEIKIAME 
1 NEMOKAMAI 

UAšTlNR ATIDARYTA kasdien nur 
8 vai. tyto iki 6 vai. vakaro Ir 
šeštadieniais iki 8 vai. vakaro 

Platinkite "Draugą" 

&!£ 

Lietuvių katalikų, T. VI. Mi- d e s n i l i e t u v i u s k a i č i a i -
kalausko, S. J. vedamoje radijo! K- č i b i r a s Perskaitė jaudi-
Norton programoje, birželio 15 n a n t > V L I K o atsišaukimą apie 
d. vėl prabilo min. dr. Graužinis! m ū s u t a u t o s istorinių grumty-
ir kiti kalbėtojai. i n i u i r trėmimų viziją. Pagrindi-

Per lietuvių pamaldas Cerro! n ? Pakai tą apie marksistinio 
bažnyčioje, asistuojant lietuvis- komunizmo teoriją ir praktiką 
koms vėliavoms ir lietuvaitėms d a v ė k u n - J- Bružikas, žymiau-
tautiniuose rūbuose, buvo s u - ! s i a s misionierius, kuris pats už 
giedotas Lietuvos himnas, mel- j įsitikinimus buvo kalintas bol-
stasi už greitesnį tėvynės išva- š e v i k l * kalėjime. Prelegentas 
davimą ir išklausyta įspūdingo 'gausiais, gyvais pavyzdžiais bei 
misionieriaus T. J. Bružiko, S. i palyginimais pavaizdavo baisų 
J. pamokslo. Misiąs - primicijas | skirtumą tarp sovietinės tikro-
laikė čia mokslą baigęs j a u n a s ' v ė s i r Ju m e l ° propagandos ne-
vienuolis VI. Juozapaitis. i išmanėliams klaidinti. P. J. 

Tą pačią dieną pasitaikė Mon-1 Martinez Bersetche, kaip visa-
tevideo mieste iškilminga D i e - | d o s ' savo nuoširdžioje kalboje 
vo Kūno procesija, kurioje l i e - | i š k ė l ė lietuvių pasigėrėtiną va-
tuviai, kaip ir pernai, pasirodė Hngumą kovoje už tėvynės lais-
gausūs skaičiumi, su savo tris-1 y * P r i e š i u v i s l* m i n č i * d a r P° S^M^SSTl^ 

NUO UŽSlSENfiJUSIŲ 
Skaudančių Žaizdų 

IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ 
Tio, kurie kenCia nuo SKNV AT
VIRU ir SKAUDŽIU 2AIZDU. Jie 
negali ramiai sCdcti ir naktimis mte-
sotią nca ju užfclsenSjuslos žaizdos 
niežti ir skauda. Kad paSalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų Ir skaudančių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Otntmont. Jo g y d o m o s 
ypatybes palengvins JOsų skaudejl-

į mą Ir galėsite ramiai miegoti nak-
t|. Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pasalina niežė
jimą ligos vadinamos PSĮORIASIS. 
Taipgi pasalina perSCJtmą Ilgos vadi
namos ATHUOTE'S FOOT, sustabdo 
džiovinimą odos ir perplyftlmą tarp-
plrftčlų. Jis yra t inkamas vartoti nuo 
džlustančlos ir nuskilusios odos. Jis 
yra gera gyduole nuo visų IftvlrMnlų 
odos ligų. LKGULO 
Ointment sutelks Jum 
pagalbą nuo nuvar-

perstamų i r 

palve ir Aušros Vartų vėliavo- ' ž o dJ P r i d ė J° svečias iš Argen- i0 ointment yra Par-
m i s i r M i k i m l n m n l f l k a r u - i t i n o s A - K e v ė ž a i r v i e t o s v e i k ė - J duodamas p o 7 5 c, mis ir .^iKsmingu pianam. . $1 26 ir $3.50. pirki-
"Lietuviai Urugvajui dėkingi už 
religijos laisvę". 

Iš visų tautinių grupių, kaip i r Pasiryžimo dvasioje 
lenkų, vengrų, kroatų, lietuviai 

Minėjimas pravestas rimties 
K. 

atkreipė daugiausia dėmesio.' Žmogaus tobulėjimas iš vi-
Lietuvaičių tautinis pasipuoši- d a u s b u s t a s Šaltinis, kuris su
mas žiūrovams buvo maloni k u r s n a u ^ gyvenimo santvarką, 
sensacija. —/• Gliaudo 

Daugumoje Montevideo dien-
raščių buvo atspausdintas trum
pas K. D. L. U. Sąjungos pro-' 
testas prieš Lietuvos pavergėjų 
vykdomą genocidą. Tą protestą 
pakartojo ir radijo stotys savo 
žinių kronikose. 

to vaistinėse Chlcago 
Ir apylinkėse ir Mll-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri i — 

LEGULO, Department D 
5618 U. Eddy SI., Chicago 34, 111. 

MUlberry 5-3694 

N E U Ž I L G O 
Mūsų naujieji rūmai jau baigiami sta
t y t i . . . ir mes neužilgo galėsime persi
kraustyti . .. Iškilmingas įkurtuves ma
nome laikyti apie Rugplūčio mėnesį. .. 
Bet iki persikraustymo mes jus pil
niausiai aptarnausime senosiose patal
pose. .. 
Naujuose rūmuose ar senojoj raštinėj— 

Geresnes vietos taupymui nėra! 
.•v^ 

DlštrlctSavings 
3236 South Halsted St. . 

*«». M. M»t«rl|, Sttmlort 

Keliones: lėktuvais, geležinkeliais, autobusais, Ea?vai3 
\ SEGHETTI TKAVEL IJUREAU, 2451 So. Oakley Avenue, 

Chicago 8, Illinois. Telefonas YArds 7-3278 ir 7-3279 
Parūpiname bilietus, viešbučius ir sutvarkome visus su kelione 
surištus dalykus. Turime lietuvių skyrių. Pildome afidevitus. 

n e r 

BITTER WINE 
reuuliiioji ii/kic 

NUO 10% IKI 20% NUOLAIDA 
P E R K A N T 

• Siuvimo, skalbimo mašina*, • baldus, šaldytuvus, plytas, 
• ang.-liet. r a š t a s mašinėles, * į W t u s n a m « reikmenis 

• Geriausios sąlygos (10% 
• radio, foto, tolev, aparatus, jmoketi). 
Nuomuojame, keičiame, taisome: siuvimo mašinas ir rašomas 
mašinėles. Aiškiname ir didiname nuotraukas. Atvykite, rašykite 
arba telefonuokite. 

ARCHER SEWING CENTER 
4170 SOUTH ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILL. 

Tel. BISHOP 7-1045 

Apsižiūrėk ir 

Taupyk 
i i mm i 

Saugiai! 

Standard Moka 

Aukštesnį 
Dividendą! 

/ T A N D A K D r C D E C A L 
YRA STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA AMERIKOJE 

/ 

i 

Apžiūrėk ir Pirk Patikimoje Kaimyninėje 
BALDŲ KRAUTUVĖJE 

milžiniškas kiekis aukš tos rūš ies baldų, kilimų, Univer
sal gaso krosnių — visa ko, k a s re ikal inga pilnai aprū

pint i jūsų namus . Didelis 
pas i r inkimą? Mohavvk Kilimų 
kambar io dydžio ir iškloti iū-
sų n a m u s nuo sienos iki sie
nos. STAN T R A N A S , žino-, 
m a s čikagiečiams, kviečia a t 
s i lankyt i ir pas i r inkt i , kas 
j u m s re ikal inga. Lengvos iš
mokėjimo sąlygos. 

SOUTHVVEST FURN1TURE COMPANY 
6200 South Western A ve., priešais Sear's krautuvę 

Pirmad. ir" Ke tv i r t ad . a t d a r a iki 9:30 vai. v a k a r o 

— — — 
T U R T A S v i r š $31,000,000 
ATSARGOS F O N D A S „ $ 3,000,000 

• 

^ m. y . . 

mm mm 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

4192 Archer Avenue, Kampas Sacramento Avenue 

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telefonas: Vlrglnta 7-1141 
' " ' 

į s t a igos va landos : Kasdien nuo 9-tos ryto iki 4 vai. po pietų, Ketvirtadieniais nuo 
9-tos vai. ryto iki 8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

Vii.: Ofino HR.4-A699, n / ( I , . l-(»u:,.» 

DR. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1957 W. Garfield Blvd, 

VAL.: 1—4 Ir d—-9 
defitadlenials nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

ištikyrus ketvirtad. Ir sektnad. 

IVI.: Ofiso VI.7-6588, re».IlE.7-7868 

DR. BIEZIS 
GYI^YTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 HVst Cermak Road 
VAL.: 1—3 popiet Ir 7—8 v. vak 
trečiad Ir sokmad. oflsa» uždarytai 

Sefttud. tik nuo 1—3 vai. popiet. 
Rczld. 3241 \V. 66TII TLAGE 

Tel.:OfLso III I :.SM», rez.HK.4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDWOJAS IR CHIRURGAS 

6757 S o . \ \ V s t < m A v e , 
VA Ii.: trečiad. Ir ftufitad., pa»al ru-

Hu.sitfti mm: kitomis dienomis nuo 
2 lkl 4 popiet. 7—9 vakare 

Oflsau Ir rezidencija—YArds 7-3526 

DR. G. J. BYLAITIS 
Vidaus, vaiko, nervų gydytojas 

DR. JONAS VALAITIS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

4038 So. Archer Ava 
(prie Callfornla A ve., Slauryt.kamp.) 
Vai.: pirmad.. ketvirtad. Ir penkt&d 
0-8; antrad. 2-4 Ir 6-8; fiestad. 1-6. 

Kasdien 12:80-1:30 tik susitarus. 

Dr. Edward B. MURASKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

27fi0 Weet 71d S t 
(prie Callfornla A ve.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo 1 
lkl 4 Ir nuo 7 lkl 9 v.v. fiefitad. uuo 
2 lkl 4 v. trefi.—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. Gito. 6-1321 
jei neatsiliepia Vlncennee 6-3900. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-0778 

Oftoo teleffonas Vlrglnla 7.1886 

DR. AL. RA6KUS 
GYDYT*IVAS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki S:00 v. 

trečiad. Ir sekmad. tik nusitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D, 
Tikrina akis; pritaiko akinius, 

keičia stiklus Ir rfmus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, 111. 

gaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 iki 9, fiestad.: 
10 ryto lkl 4; trečiad. Ir sekmad. 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-0&54, rez. MI 3-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augAtas) 

Tel,: Ofiso WA. 8-3060. rez. 00.4-1187! O F 1 S ? ^AL.: Nuo 10 iki 12 v ryto, 
n n '-> n . u i i r u i i n i s I n u 0 2 l k l 4 v- P p - ; n u o 7 i k l 8 : 3 0 

DR. Z. DANILEVIČIUS v v - Sekmad. nua 10 iki 12 v. dieną. 
GYD,YTO J A S IR CHIRURGAS Q R } fc m Q m m 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10748 So. Michigan Ave. 

VAL.: (išskyrus Seštad. Ir eekmad.) 
Nuo i iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. Naujas adresaa: 4255 W. 6Srd St. 

Ofiso Tel. REliance 5-4410 
RcKdd. telef. GKovetilll 6-0617 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M. 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutar t i 

DR. STRIK0L 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. A&hJand Ave, Cbicage 
VAI*.: nuo 2—4 Ir (1—8; trečiad., Seš

tad. Ir sekmad. tik pagal Sutarti 
Tel.: Ofiso TA.7-4787, rao. PFU6-1030 
Jei aeatsllieps TiršmiuStl telefonai 

saukite: MIdway 3-0001 
— — — 1 — - — — • ^ ^ — • • • — • • n - M — ^ — — ^ — 

T c l . : « f l s o H K. 1-2123, raa.PR.6-8484 

DR. V. P. TUMAS0N1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Spcc. chirurgines ligos 
6255 South vVestern Avenue 

VAL.. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak. 
SeStad. 2—4 p.p. Trečiad. Ir 

sekmadieniai* uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — VVAlbrook 6-6691 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

8267 South Halsted Str*et 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tol. : Ofiso P l t i i - i iMA n / . l l i ; . i -ai .v i 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYL>YTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAU: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 iki 8 vak. 
Trečiad. ir Ae&tad. Dagai sutarti 

Tel. Ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
KczkL 6600 S. Artcsslan Ave. 

VAL.: II v. r. iki I p.p.; 6—9 v.v. 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

- i —••-

Sefttad. priima tik pagal susitarimą 
K</.1<1.: 10838 So. Wabasb Ave. 

Tel. ofiso VI. 7-0000, rez. VI. 7-7303 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
( S p e c moterų. Ilvos Ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Callfornla Ave. 

VAU: 2—4 ir 6—9 p.p., 
Jšakyrus sekmadienius 

Tel.: or iso YA.7-M66, rec.DA.6-1126 

DR. J. GUDAOSKAS 
GYPYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West 85th Street 
( kampas Halsted ir S.S-tos iratv.) 
VAJM 1—4 Ir 6:30—8:S* p.p. kas
dien ĮSakyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Ke/. 3^47 S. F,ML:R.A1.I> AVE. 

()f. <;itovchlll 6-4020, r. Hilltop 5-1560 
Dr. Alexander J. Javois 

(JOVAIŠAS) 
GYE^YTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marqaette Rd. 
VAL: 2—4 p. p. ir nuo t—B v. vak. 

Tri'.elad ir šcfttart. pagal' .sutartį 

Tel.- Ofiso PU.6-3838, re/.. III .7 9l0» 

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(LIKTU VIS GYDYTOJAS) 
2500 rVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir 7:3o 
iki *.) vak. Trečiad. Ir šr.st. atdaryta 

(Uioveliill 6-15U5 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ S I ^ C l A U S T f i 

PRITAIKO AKINIUS 
' Valandos: 9—12 ir 7 — 9 v. v. pagal 

susitarimą, išskyrus trečiadienius 
> 2 4 2 2 VVest M a r ą u e t t e Rd . 

OflSo Ir buto tel. O I , 2-1381 
Neatsiliepus toli'f. lil<:d/.i<>. 3-6000 

DR. F. V. KAUNAS 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
I 1336 So. 49th Ct.. Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
ketvirtad. G:;Ui '.> v.v. šfšta.l. 10—2 
ir 4—6. lluLus 1«32 S<». 40th VI. 

Telefonas: KHIiance . . I M I 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LILTUVJS GYDYTOJAS) 
3925 VVest ̂ 59th Street 

| v'AL: 2—4 popiet, 6:30—8:30 >(ak. 
Trečiad. pagal sutartj. 

)|IM> tel. f.: liArayctte 3-3210, jei 
u-:iiMlii'|d.'i saukite K l x l / i e 3-2808 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
VAL.: Kasdien popiet nuo 12-2:30 v. 
Vak.: pirm., antr., ketvijt. 6-8:30 v. 
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PBANYS ALMINAS I 

Nedarbingam bizniui nepavykus 
POIJTINIS CREDO IR PINIGŲ MAIŠIUKAS 

Sunku būtų politikoje jieškoti besaikio idealizmo, nes po
litikų padarytos klaidos ir paties gyvenimo diktuojamas prisi
taikymo dėsnis kilniausių jausmų politikus dažnai priverčia atsi
sakyti labai garbingų planų ir dar garbingesnių pažadų. Klysti 
yra žmoniška. Kadangi ir gudriausi politikos vyrai turi žmogaus 
protą, negalima jų visiškai pasmerkti už padarytas klaidas. Be
lieka tik apgailestauti jų kartais gana naivų neapdairumą, bet 
negalima dovanoti tada, kai politikos meisteriai išsižada kilnių 
savo politikos principų, kada jie ima nesiorientuoti, ką daro jų 
kairioji ranka ir ką tuo pačiu metu veikia dešinioji, nors abie
jų rankų veiksmai, sudėti j krūvą, prieštarauja vienas kitam. 

Politinis credo kartais ima ir nusilenkia pinigų maišiukui. 
Didžioji Britanija, norėdama išsaugoti britiškų prekybos firmų 
turtą, investuotą Kinijoje, padarė labai kvailą ir neapgalvotą 
žingsnį, pasiskubindama pripažinti komunistinės Kinijos vyriau
sybę. Šis britų manevras primena liūdnos atmintis Sv. Rašto 
Juda, už trisdešimt sidabrinių išdavusį savo Mokytoją. Vadi
nasi, jau ir Judo būta didelio diplomato, savo diplomatiją grin- ? L ^ _ b ? ^ P ^ . ! ! ! l ^ 5 ? ! ; 
džiusio pinigų kapšiuku. Didž. Britanija tarėsi esanti gudersnė, 
žmoniškumo principus ir savo gerą vardą parduodama už 300 — 
400 milionų sterlingų svarų. Tiek, mat, jos turto investuota 
Kinijoje... 

Italų spauda apie 
Lietuvą 

Didžiojo lietuvių gedulo die
nos proga beveik visa italų 
spauda paminėjo Lietuvos ir ki 
tų Pabaltijo valstybių tragedi
ją. "Nuo 1941 m. birželio 14 d. 
tęsiasi Lietuvos agonija" — to
kia antrašte žymioje vietoje 
straipsni jsidėjo plačiai skaito
mas "Pro Deo" sąjūdžio orga
nas "Lr'Ora dell'azzione". Per
žvelgęs Lietuvos kryžiaus ke
lią per 12 okupacijos metų, su
minėjęs visas per tą laiką įvy
kusias masines deportacijas, ku 
rios esą palietę apie 700,000 
Lietuvos gyventojų, laikraštis 
pabrėžia, kad bolševikų okupa
cija be abejonės yra liūdniau
sias Pabaltijo tautų istorijos 
laikotarpis, ir baigia straipsnį 
šiais žodžiais: "Šią didžiojo liū
desio dieną norime pareikšti he 
rojiškoms lietuvių, estų ir lat
vių tautoms, o drauge ir vi
siems, kurie dar kenčia "sovie
tų rojuje" mūsų giliausios užuo 
jautos ir solidarumo jausmus, 
o taip pat mūsų nusistebėjimą 

Šiuo sunkiu ir kritišku pa- litinę fizionomiją ir ji — tega-
saulinės krizės metu, JAV pre- lės keistis tik smulkmenose. Vie 
zidento rinkimai savo svarba nok ir jis neseniai patvirtino 
toli pralenkia visus, nors ir la- tezę, jog palaikysiąs JAV nu-
bai opius, kitus klausimus. Tai sistatymą kovoti prieš sovietų 
yra milžiniškos svarbos įvykis, J agresingąsias užmačias. Ir, 
nes ji3 gali begaliniai daug nu- esą, jeigu bolševikai arba jų Ha-
lemti į gerąją ar į blogąją pu-, telitai užpultų kurią nors At-
sę viso pasaulio ir pačios Ame- lanto Pakto valstybių, automa-
rikos likimą. Labai klystų tie,; tiškai jie turėtų susitikti ir su 
kurie sakytų, jog vistiek kas JAV karinėmis pajėgomis. Ta-
Baltųjų Rūmų postą laimės, čiau gynybos srityje — Taftas 
Amerika pasiliks Amerika, o turi daug skirtingesnę nuomonę 
pasaulis pasauliu. nuo kitų politikų. Jis teigia, 

Kaip žinome, į priešrinkimi- jog Europos negalima išgelbė-
nės kovos areną išėjo du asme- ti sausumos kariuomenės jėgo-
nys: karys ir politikas, kitais mis. Jo manymu, vienintelis 
žodžiais t a r i a n t , E i senhower i s f ak to r ius t a ika i ir s a u g u m u i iš-
V* Taftas. Kuris iš jų būtų ge- laikyti —. kūrimas tokių orinių 
resnis — ne šių eilučių auto- pajėgų, kurios būtų visiškai pa-
riaus reikalas spėlioti arba ku- ,jė£ios vyrauti JAV padangėse, 
rio nors laimę pranašauti. Čia visų vandenynų pakraščiuose 

SU KOMUNIZMU NF.ĮMANOMAS JOKS BIZNIS 

Deja, biznio politika britams nepavyko. Jų nusiųstasis am
basadorius iki pat šios dienos nesulaukia oficialaus pripažinimo. 
Komunistinėje Kinijoje pasilikusios britiškos prekybos firmos 
buvo taip suvaržytos, kad joms, iš viso, negalima prekiauti. 
Galutinam rezultate vis dėlto pasibaigė britiška kantrybe, pa
grįsta 300 — 400 svarų maišiuku. Paskutinieji britų pirkliai jau 
kraustosi iš Kinijos. Į ten paliekamus svarus sterlingų numo
jama ranka. Negi komunistai juos kada atiduos. Vadinasi, ne
oficialiai pripažįstama padarytoji klaida, bet jos pasekmes ati
taisyti jau neįmanoma. 

"American Mercury" bendradarbis Edward Hunter, aplan
kęs komunizmo tiesioginėje grėsmėje esančius Azijos kraštus, 
patiekia gana įdomų straipsnį — "Raudonosios Kinijos pripaži
nimo savižudybė". Malajuose, kur jau net ir patiems britams 
didelio susirūpinimo kelia komunistų partizanai, gyventojai, ne
žiūrint kokio jie būtų išsilavinimo, jam visada statydavo tą patį 
klausimą: "Britai mus maldauja kovoti su komunistais. Kodėl 
jie pripažįsta Peipingo režimą? Juk mums visdėlto reikės savo 
žemėje pasilikti. Mes negalėsime iš jos pasitraukti per vieną 
naktį, kaip tai jau yra kartą padarę britai"... Klausimas įdo
mus. Viena ranka kovojama su iš Kinijos sklindančiu komuniz
mu, kita — glostomas Mao-tse-tungas. Matydami nelogišką bri
tų elgesį, vietiniai gyventojai, kurie randasi didesnėje komuniz
mo grėsmėje, negu patys britai, aišku, yra priversti rimtai pa
galvoti. Norėdami apsidrausti save ir savo šeimas nuo galimų 
even tua lumų, j ie buvo p r ive r s t i neoficialiai r e m t i komuni s tų 
partizanus. Ne laikas bus juk pradėti demonstruoti savo sim
patijas komunistams, kada jie, Kinijos padedami, paims valdžią 
į savo rankas. 

JAV PADARU: KLAIDA, BET PRINCIPŲ NEPARDAVĖ 

Londono politiniuose sluogsniuose nestinga balsų, kritikuo
jančių JAV laikyseną komunistinės Kinijos ir net Korėjos at
žvilgiu. Šiaudiniams britų politikieriams tektų parausti iš gėdos 
ir užsičiaupti. JAV vyriausybe savo laiku yra padariusi klaidą, 
neparemdama Chiang Kai-sheko ir, tuo tuo pačiu žinoma, su
teikdama progą komunistams paimti Kiniją į savo rankas. Ta
čiau JĄ V vyriausybė garbingos politikos principų neišsižadėjo: 
Mao-tse-tungas nesusilaukė jos oficialaus pripažinimo. JTO kė
dėje tebesėdi senosios Kinijos atstovas. Jeigu būtų buvę va
dovautasi britų negarbingos politikos gairėmis, šiandien Mao-
tse-tungas tikriausiai viešpatautų ne tik Kinijoje, bet Formo-
zoje, Korėjoje ir, labai galimas dalykas, pačiuose Malajuose. 
Žinoma, amerikoniškas ultra idealizmas taipogi turi silpnų pusių. 
Tą mums puikiai liudija beveik visus metus užtrukusios Korėjos 
karo paliaubų derybos. Pagaliau — belaisvių traktavimas Koje 
saloje taip pat neturi pavyzdžio karų istorijoje. Per didelis hu
maniškumas komunistams nesuprantamas. Jie jame visada įžiū
ri silpnumą ir jį pasistengia išnaudoti. Tačiau JAV politikai 
šiuo metu, nors ir būdami kartais naivoki dėl perdidelio skru
pulingumo tarptautiniams nuostatams, principų neaukoja: karo 
paliaubos tebekliūva ant vieno kabliuko — belaisvių priverstino 
repatriavimo. Britai, žinoma, su belaisvių priverstina repatria
cija seniai būtų sutikę... Vyt. Kastytis 

Jungtinėms Tautoms raportuojama, kad Peipingas aklai 
seka Maskvos pavyzdį, šiuo metu jau ir komunistinėje Kinijoje 
pristeigta daug koncentracijos stovyklų. Jau milionai žmonių 
sugrūsta į tas stovyklas, gyvena nepakenčiamose sąlygose ir 
yra tikrai nelaimingais darbo vergais. Rusijoje į tas stovyklas 
yra sugrūsta apie 20 milionų žmonių. 

Demokratinių valstybių vadai 
tesusimąsto, stebėdami šią re
zistenciją ir prisimindami šios 
dienos sukaktį, kad to paties 
siaubo galėtų išvengti kitos tau 
tos, šiandien — kas žino kaip 
ilgai? — dar laisvos ir kad grei 
tai ateitų prisikėlimo ir laisvės 
valanda šiems herojiškiems lais 
vės kankiniams". 

Romo katalikų dienraštis "II 
Quotidiano" birželio 18 d. tarp 
kitų didžiųjų dienos akoialijų 
įsidėjo straipsnį apie Pabaltijo 
valstybių sovietizaciją, kurios 
pasėkoje apie 1,500,000 šių kraš 
tų gyventojų buvo deportuota 
į Sovietų Sąjungos gilumą. 

Plačiausiai ir ryškiausiai lie
tuvių tautos gedulo dieną pa
minėjo Italijos Krikščionių De
mokratų Partijos organas dien
raštis "II Popolo", pirmajame 
puslapyje įsidėdamas Vinco 
Mincevičiaus straipsnį antrašte 
"Lietuvių tauta pavergta, bet 
nenugalėta". Davęs pilną bol
ševikinės okupacijos vaizdą ir 
ją charakterizavęs kaip iki šiol 
pasaulio istorijoj negirdėtą nu
sikaltimą prieš žmogiškumą, 
straipsnio autorius taip baigia: 
"Lietuviai stengėsi visuomet ir 
visokiais būdais priešintis šiai 
sovietų genocido politikai. Jau 
Nuernbergo proceso metu Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas išdrįso apkaltinti so
vietus Lietuvoje įvykdytais nu
sikaltimais prieš žmogiškumą. 
Tada, deja, niekas nesiryžo pra 
tarti žodį prieš bolševikinį są
jungininką, ir reikalas buvo už
mirštas. Bet šianchen pakarto
tinai padarius žygius Jungtinių 
Tautų Organizacijoj ir pas įvai
rių valstybių vyriausybes, pa
saulis pradeda suprasti sovietų 
kojomis trypiamų Pabaltijo tau 
tų tragediją ir jieško būdų tin
kamai reaguoti. Nepailstamas 
darbas iš visų partijų sudaryto 
ir tautos įgaliojimus turinčio 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto, kuris per savo 
Vykdomąją Tarybą tremtyje at 
lieka vyriausybės funkcijas. 
Nuolatinė veikla diplomatų, 
Amerikos Lietuvių Tarybos ir 
galingos "miško brolių" — par 
tizanų organizacijos krašto vi
duje verčia Kremlių, kuris vis 
dėlto yra jautrus pasaulinei vie
šajai nuomonei, bent sulėtinti 
nelemtą deportacijų nusikalti
mą. Ir gal jau netoli yra die-

norisi tik trumpai peržvelgti 
abiejų pažadus ir pasisakymus 
o išvadas — tepasidaro patys 
skaitytojai. 

Eisenhovveris 

Tai senas karys ir, pasaky
čiau, itin populiarus, ypač po 
2-rojo Pasaulinio Karo, karys. 
Jo pečius slėgė netoli 40 metų 
laiko karinė uniforma ir jo gy
venimo dienas lydėjo dažnai 
sunki ir nedėkinga kario dalia. 
Prieš kiek laiko, dar visiš
kai neseniai, jis tą uniformą 
nusivilko, padėjo ją į šaldytu
vą ("cold storage"), užsivilko 
dryžuotą civilinę eilutę ir pra
dėjo civilinę kovą, sakyčiau, 
vėl... į karinio vado postą. Gal 
ir keistai kai kam skambės šis 
mano teigimas, bet iš tikrųjų — 
taip yra. Juk, jeigu jam teks 
atsisėsti į prezidento kėdę, jis 
ir vėl automatiškai pasidarys 
"kariškiu", kaip augščiausias 
JAV karinių pajėgų vadas. Tas 
postas, be abejonės, jau būtų 
kurkas augštesnis už turėtąjį 
Atlanto Pakto valstybių kari-

ir, eventualiu atveju, galėtų 
efektingai apsėti atominėmis 
bombomis Sovietų Sąjungos 
miestus ir pramonės rajonus. 
Tais pačiais žodžiais Taftas iš
šovė pirmąjį savo "šūvį" ir Ei-
senhovverio adresu. Jis pabrė
žė, jog Amerikos generolų įpras 
tos invazijos bei išsilaipinimo 
viltys — esančios pasenusios ir 
šiuo metu nevertos ypatinges
nio dėmesio... 

Žinoma, ligi įvyks prezidento 
rinkimai, dar ir daugiau visokių 
užmetimų pasigirs iš abiejų 
varžovų pusių. 

Šiuo metu, tiesa, sukasi JAV 
apsiginklavimo mašina, nors ir 
tai dar nesmarkiausiai. Tuo 
tarpu sovietai — jau seniai la
bai karštligiškai ginkluojasi. 

Deja, minėdama Tafto kandi
datūrą į prezidentus, kaikuri 
šiapus Atlanto leidžiamoji ang
lų spauda tiesiog būgštauja, 
jog Taftas, laimėjęs rinkimus, 
galėtų pasukti JAV apsiginkla
vimo politiką drastiška krypti
mi, ją redukuodamas iki mini
mumo. Tokios mintys buvo ga-

nio vado postą, nes prie to, dar j l i m a išskaityti Toronto dienraš 
jam reikėtų vairuoti ir civilinį i t y j e "Star", straipsnyje "VVes-

Nors laikoma didele paslap
timi, tačiau žurnalistams pavy
ko sužinoti, kad po Londono 
miestu statomas didelis "pože
minis miestas", kurio tikslas 
tapti slėptuve nuo Sovietinių 
atominių bombų. 

Nedaug Londono gyventojų 
težino, kas daroma už 8 pėdų 
augščio sienų, dengiančių dar
bus aštuoniuose miesto kvar
taluose. Valdžios žmonės ne
duoda jokių informacijų dėl 
vykdomų darbų masto: jie ne
neigia sklindančių gandų ir ne
patvirtina jų. Iš neoficialių šal
tinių gautos šitokios žinios: 

Pačiame miesto centre iš plie 
nu sustiprintų duobių ir tii-
nelių kasdien išimama šim
tai tonų uolos ir sukietėjusdo 
molio. Vienas iš didžiųjų "šu
linių" yra netoli nuo Scotland 
Yard (Britų žvalgybos cent
ras) ir Dovvning Street, kur 
yra oficiali W. Churchillio bu
veinė ir VVhite Hali, vyriausy
bes buveinė. Šitas "šulinys" 
turi būti centriniu punktu, ri
šančiu milžiniškus Londono 
požeminius tunelius su vyriausy 
bes centru. 

Dirbantieji prie tų darbų 
paprastai atsisako suteikti bet 
kokių informacijų, o daug iš jų 
ir patys nežino, ką jie ten da
ro. Geriau painformuoti sako, 
kad "tai yra savo rūšies kari-

Scotland Yardo rajonas tu
rėsiąs 1000 požeminių kamba
rių ir 3 mylių ilgio koridorių. 
Iš šito centro eina koridorius 
į Buckinghamo rūmus, kur 
greitu tempu rengiamas pože
minis bunkeris, kuris atominio 

užpuolimo atveju turės apsau
goti karalienę, jos šeimą ir rū
mų tarnautojus. 

Kiti "spinduliai" iš šito cent
ro eina į įstrateginius Londono 
punktus, ir visi tie punktai bu3 
sujungti radijo ryšių ir spelia-
liais kabeliais su žemės pavir
šiaus pasauliu. Gs. 
niai įrengimai". Pašto valdyba 
daugiausia pasakė: tie tuneliai 
ir bunkeriai skiriami požemi
niams kabeliams; tai rengiama 
giliai po požeminių traukinių 
linijomis "apsigynimo tikslu", 
bet pašto valdybos žmonės ne
pasakė, kad tie įrengimai turi 
apsaugoti valdininkus Sovietų 
atominių atakų laikotarpiu. 

"Šuliniai" vietomis siekia 150 
pėdų gylio ir visas "požeminis 
miestas" turi sutalpinti tūkstan 
čius įstaigų ir būti miegamai
siais kambariais darbininkams, 
dirbantiems svarbiose valsty
bės įmonėse ir įstaigose. Taip 
rengiami milžiniški sandėliai 
valstybiniams dokumentams, 
vandens rezervuarai ir venti
liatoriai, kurie valys orą visa
me požemio mieste. 

Tomas 

Dabar - geresnes knygos 
Katalikų Spaudos suvažiavi-

! me Notre Dame universitete 
j Tomas More Knygų Klubo pre-
i zidentas pareiškė, kad šiuo rrte-
1 tu yra daug daugiau ir geres-
| nių knygų, kaip bet kada anks-
| čiau, tačiau jaučiamas trūku-
' mas gerų katalikų kriktikų; 
taipgi būtų rinkos veikalams 
dar ir daugeliui kitų pirmaeilių 
katalikų rašytojų. 

tern Defenses Grw Still Much 
Too VVeak". 

bei politinį milžiniškos valsty
bės — JAV gyvenimą. 

Tačiau — tiek to. Ne tas rei 
kalas mums šiuo metu rūpi. Olimpiniame miestelyje 
Kad Eisenhovveris ryžtasi šioms Atvykstantiems į pasaulinę 
pareigoms, gal jis ir sugebės j olimpiadą sportininkams priimti 
tą naštą nešti. Čia norisi pasi-1 Suomijoje sudarytas specialus 
žiūrėti, *ką gi jis žada Ameri- j olimpinis miestelis. Jame į-

rengta ir katalikų koplyčia, kur 
kasdieną bus šv. mišios ir kur 

Bibliotekininkų 
suvažiavimas 

N e w Y o r k e buvo ka t a l i kų 
b ib l io tek in inkų suvaž iav imas , 
kuriame dalyvavo daugiau kaip 
800 atstovų. 

Jr 

kai ir laisvės ištroškusiam pa
sauliui? 

Vos Eisenhoweriui grįžus į | bus laikomas švenčiausias. 
JAV ir pakeitus uniformą "pin-
striped" kostiumu, kaip žino
me, užpuolė jį spaudos atsto
vai su svarbiausiuoju klausi
mu: "Pasakyk, ką gi žadi?" 
Nebuvo tai lengva, sakoma, Ei-
senhov/eriui toji spaudos kon
ferencija: nuo daugybes klau
simų ir foto aparatų spraksėji-
mo, esą, jam net prakaitas var
vėjęs per kaktą. Tačiau — rei
kėjo gi padaryti taip, kaip visi 
daro. Jis išbučiavęs mažą mer
gytę, priėmęs nuo jos gėles, na, 
ir pradėjęs konferenciją... 

Iš vienos pusės Eisenhowe-
riui, žinoma, nebuvo jau taip 
įprastas pašnekesys su spaudos 
žmonėmis, nes laikraštininkai, 
ypač Amerikoj, sakoma labai 
įkyrūs, bet iš antros pusės — 
kėlė jo pasitikėjimą savimi itin 
didelis asmens pouliarumas 
amerikiečių tarpe. Juk maža 
šiuo metu JAV žmonių, kurie 
nemėgtų nešioti ženklelio su už
rašu: "I likę Ike"... 

JŲ LAIMEI TURĖKITE^ 
PARUOŠĘ SANTAUPAS 
* Dovano™-' 
* Švietimui 
* 

yigilevH''! 

YKITĘ4 SĄSKAITA 
pABABI«HT^ 
D AL Ganu* 

L&BUkkJLIDOi PATttkftlAVM 

SAVINGS 
^ANDįLOAN ASS0OATI0N 

1800 Sa! Halsted S t ? $ | § | Į Chicago 8, Dlinois 
ŠTelefona*: HAymarket 1-2028 

Viliffįgri'fa—ilaniMį?1 »*r«"«»"i^« ir penktadieniai* nuo t ryta 

=Rs 

Taftas 

Kaip žinome ,tai senas politi
kos vilkas. Jis, be abejonės, jau 
seniai turi suformavęs savo po

ną, kada turės duoti už jį apy
skaitą". 

"Tironai žūva, bet tautos- ne
miršta!" — baigia straipsnį Ita 
lijos Krikščionių Demokratų 
Partijos Organas "II Popolo". 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
REKORDAS.. . 

* Įsteigta Chicagoje 1905 metais. 
* Nuo 1905 metų ši bendrovė pergyveno karus, 

ekonomines depresijas, panikas, ir krizes, ir 
savo taupytojams išmokėjo kiekvieną sutaupytą 
dolerį. 

* Augštus dividendus išmokėjo visada be perstojimo. 
* Partrauksim jūsų pinigus iš kitur, jei atnešite 

savo banko knygutę. 

Nelaikykite — pradėkite taupyti šiandien! 

• • • 

FEDERAL 
5AVINGS 

L 

IŠTAIGOS VALANDOS: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 5 vai. 

po pietų, Ketvirtadieniais nuo 9-tos vai. ryto iki 

8 vai. vakaro, Trečiadieniais visai neatidaroma. 

A N D LOAN A S S O C I A T I O N * 
2202 W. Cermak Rd. • Chicago 8, llf. 
JOHN J. KA/ANAUSKAS, Prti. -Ttl. VI rglnio 77747 

S? 

. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS Šeštadienis, birželio 28, 1952 

MISIONIERIAIS ATSIŠAUKIMAS • CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
Brangūs TautieSiai-tes, 

Labai atsiprašau, kad atim
siu nuo Jūsų minutėlę laiko, aiš
kindamas savo reikalą, bet man 
atleisite, kai pamatysite, koks 
tas reikalas didelis, svarbus ir 
apaštališkas. Būtent, antri me
tai, kaip aš dirbu kartu su kitu 
jėzuitu, Vladu Mikalausku, tarp 
5000 lietuvių Urugvajuje, 
Montevideo mieste, Pietų Ame
rikoje. Cia lietuviai atsirado 
prieš 25 metus tiesiog iš Lietu
vos, bet pateko didelę bedarbę, 
vargą ir skurdą, o komunistai 
tą dalyką panaudojo savo pro
pagandai. Be to, per tą laiką 
neturėjo savo pastovaus kuni
go lietuvio, dėl to dauguma la
bai atšalo ir sukomunistėjo. Da
bar reikia juos grąžinti į tėvų 
tikėjimą. Bet kaip? Neturint 
savos bažnytėlės sunku ir gal
voti. Dėl to nutarėme ją žūt
būt statyti. 2emę 2750 metrų 
jau užpirkome, vyskupo leidi
mą turime, bet vieno dalyko 
trūksta, tai lėšų, o iš žmonių 
skunku daug tikėtis, nes daugu
moj biedni ir atšalę. 

Štai dėl ko šiuo laiškeliu krei
piuosi j Jūsų gerą širdį. At-

600 aklųjų - mišiose 
Kanadoje, Quebecko provin

cijoje, į Cap de Madcleine šven
tovę buvo atvykę 600 aklų pili
grimų, kur jiems buvo atlaiky
tos mišios. 

siųskite nors mažytę aukelę, ka 
dangi čia ir centas brangus, nes 
jo neturime. Bet jeigu kaip 
nors susispaudę, nutraukę nuo 
savo burnos galėtumėte sutau
pyti didesnę sumą, sakysim, iki 
šimto, ar daugiau, tuomet būtų 
mums didele pagalba, o Jūs pa
sidarytumėte bažnyčios FUNDA 
TORIUS ir kartu jėzuitų vie
nuolyno amžinas NARYS — 
RRMfiJAS, už kurj per visą vie 
nuolyną atsilaiko tūkstančiai 
šv. mišių ir kitų maldų už gy
vą ir mirusį. Dėl to patartina 
prirašyti 4r savo šeimos brangų 
mirusį. Pagalvokite! Taip pat 
raginkite ir kitus, kad ir ne lie
tuvius, arba atsiųskite adresų, 
tai mes paprašysime. Žodžiu — 
padėkite. Auką siųskite papras
tu savo ar kokio nors banko 
čekiu. Čia išmaino. Tad lau
kiame ir sudie — 

l»K(KK)8 — OPPORTUNITIES 

BUCKINGHAM CONCESSION; lunch 
vvagon trailrr all aluminuin M J/a foot; 
ovei all complately oquipped; all stain-
lcss Itccl. Movablr. Duc to othcr in-
terestt vvill saerife for immidiate sale. 

MR. A. J. MEAGHER 
183 SOUTH MASON 

Beiucnville 379 

Jus giliai gerbiąs ir dėkingas 
Kristuje 

Misionierius Jonas Bružlkas, SJ 
Caigua 3711, 

Montevideo, URUGUAY, S. A. 
PS. Prašyčiau kitų laikraščių 

atsispausdinti. Ačiū! 

Parduodami saldumynu ir maisto krau
tuvė. Saldytas maistas, kepsniai, žaislų 
ir t. t. Skersai nuo parapijos mokyklos 
ir bažnyčios. Erdvus, gražus 4 kamb. bu
tas, gale. Nuoma $75. Gera sutartis. 
Ideališka vieta porai negali valdyti vieni. 
Parduodama už $3,000 savininko grei
tam pardavimui. 
3650 W. George St. CApital 7-6837 
,i Į Į mm, Į . . . I i i . . . i m . i . ' I nu n • 

Orill and Fountain. Doing larRe volumc. 
VVell established neigh. trade. Near 
Catholie Church, ichooll and Park. Low 
rent. Good lease. Ideal spot for oouplfl 
mušt be seen to appreciatc. Leaving city 
vvill saerifice $5,000 for quick sale. 

4301 N. YVESTl.RN A VE. 
EDgcvvater 4-9589 

OrosornS — mėalnC Ir 1 augftto na-
maa 4 kamb. butus užpakalyje: 2 
autom, garaflaa; gerai cinas btmti; 
gerai jsteipta apylinke* klijentura; 
j kalnuota skubiam pardavimui d6l 
ilgos. Pamatykite, įvertinsite. 

5710 So. Biahofi 
PRo*po<* 0-1100 

Atvyko princese 
Pasinaudodama katalikų or

ganizacijos NCWC pagalba j 
JAV atvyko tremtinė, rusų kil
mės princesė Tatiana Kropot-
kin. 

Premjero duktė - vienuole 
Lucia de Gasperi, Italijos 

premjero duktė J Dangų Ėmimo 
vienuolyne birželio mėnesį pa
darė vienuolės apžadus. 

PERSKAITĘ "DRAUGĄ". 

DUOKITE JI KITIEMS.. 

KomblnaeijoH mulato — likerio — 
moHos ir 1.1, krautuvo: Hena« jstei-
glmas; gera apyltnk&i klijentura; 
žema kaina; r. m. sutartie; Ideallika 
vlota porai: pamatykite, įvertinsite; 
parduoda dSl mirties. Labai prieina
mai. 

8250 S. Halsted St. 
VTnccnncs 0-7140 

JAV gydytojų draugijos 
pirmininkas 

Chic«goje įvyko visų J A V 
gydytojų suvažiavimas. Savo 
draugijos — American Medical 
Association — pirmininku gy
dytojai išsirinko dr. E. J. Mc-
Cormicką, iš Toledo, O. Jis va
dovaus sekančiam gydytojų su
važiavimui, įvyksiančiam 1953 
m. New Yorke. Dr. McCormick 
yra šešių vaikų tėvas, katali
kas, baigęs jėzuitų St. Louis 
universitetą. Pirmojo Pasauli
nio karo veteranas, Toledos 
Sveikatos Tarybos pirminin
kas. 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Gazolino .stotis — Texaco: 3 pumpoa 
Ir ..pif". labai gerai einantis biznis: 
pilni Įrengimai; puiki proga mecha
nikui. Pamatykite, įvertinsite. Aplei
di'a miestą; parduoda u/ |l,2B0 
skubiam pardavimui. Kreipkitės pas 
sa\ įninką: 

17000 S. Itaclne Ave. 
HAynuukct 1-85^5 

——— 

Popiežiaus nuodėmklausio 
Jėzuitas tėvas Augustinas 

Bea, Sv. Rašto specialistas, yra 
šiuo laikotarpiu popiežiaus 
nuodėmklausis. Šiemet jis sulau
kia 40 m. savo kunigystės su-
KaK Lj. 

Tarpininkas darbo 
ginčuose 

Kun. Juozapas Donnelly, gy
venąs N. Haven, Conn. yra direk 
torius diecezijos darbo institu
to. Jis jau 400 kartų sėkmingai 
dalyvavo sprendėju darbdavių\ 
ir darbininkų ginčuose, jų pa- ' 
kviestas. Už tai Fairfieldo uni-! 
versitetas jam suteikė teisių 
garbės daktaro laipsnį. 

' ' 
Išnuomavimui virtuve su visais 
įtaisymais. Gera proga tinka
mam asmeniui. Teisinga nuoma. 

80LOVOX LOUNGE 
3614 N. Damen Ave. 

IHversey 8-9699 

Parduodama bendru Įvairenybių krau 
tuve. Dviguba kraut. Prtekll nesenai 
atremontuotai, Pilna prekių. įsteig
tas prieš 30 metų. fi kamb. butas. 
Pulki vieta bizniui. Parduodama už 
%iK,ooo su Ineiimu. 

1001 W 5»th Street 

REpubllO 7-0839 

Cocktall T.ounKG — Restoranas; vi
si gražda, moderni.škl įrengimai su 
mūriniu namu (prest brlck); 5 
kamb. butas 2«tram augftto, 3 mieg. 
Viskas autom, gazu apšild. 108x125 
sklypas. Cliažlos apylinkės, apsodin
tos vietos. Autobusas sustoja ten 
pat. Gerai {įteigtai biznis. K a l n i 
$55,000; išeina į pensija. 4537 W, 05 

Oak biHii , Ouklatvn 1107 

Troky bizni*. [steigta* prieš 25 me. 
tus. Apylinkes ir specialūs leidimai. 
..('oi-tag« expr*M". Antfllg Ir stūmi
mo trokal n» priverstinai. Offisas, są
rašai Ir gyvenamieji kvartalai, ž e m a 
nuoma, tikras pirkinys. 

PI.KHINK MOTOR l-:XPItKKK 
u 'i South Wealt|i,ii Ave. 

SlUley 8«9Mt 

Parduodama valykla ir siuvykla. 
Pilnai (rengta turinti ..Ifoffmun" 
prosus.. Visi moderniški įtaisymai. 
Judri apylinke, puiku siuvėjui. Tei
singa nuoma. Geras sutarimas. Par
duoda už $2,250 dėl greito nardą-
\ nuo. 

1010 rir<Nulway 
bongbtftch 1-2022 

Pardundama ledu ,,1'artor" su Foun-
tain ir (Jrill". Prie kampo. [Steigta 
prieš 12 metų, Gerai einas biznis. 
Atatinkama nuoma. Gera sutartis. 
Ideali vieta porai. Pamatykite Įver
tinimui. Pardavimo priežastis — no-
laimo. 

665fl Addlalon 
AVenuc 3-0380 

Jaunųjų konkursas 
Christoferių sąjūdis buvo pa

skelbęs konkursą moksleiviams 
parašyti rašin] tema: "Kaip ir 
kodėl jaunimas turi ruoštis svar 
biems pašaukimams". Atsiuntė 
rašinius moksleiviai iš daugu
mos JAV-sc esančių 25,511 vie
šųjų ir privačių bei parapinių 
aukštesnių mokyklų. Pirmą pre
miją $500 laimėjo E. YVash iš 

Smulkmenų krautuvė ir pieninS: pil
na su daugybe žurnalu: Juoki; kny-
KI) (comlc books), žaislu Ir mokyk
los medžiagų- Arti prie vlclioa mo
kyklos su H.', butu užpakalyje ir 
vonia: galite tuojaus užimti; žema 
nuoma: įkainuotu skubiam parda
vimui. 

Parduodama 
„IIOT nOG TItAl l iKl l" 

pilnai įrengtas su vežimu ant ratu. 
l.abai geram stovy. Parduoda tik už 
$275. Skubiam pardavimui. 

4750 S. Itaclne Ave. 
Tci. Y Arda 7-2008 

Maisto krautuve. Pirmos rūšie*. 2f>x 
100. Patiem pasitarnauti. 2 ..eheek-
OUtB". Pajamų 1226,000 metams. Tia-
bal moderniška. Prieinama nuoma, 
gera sutartis. Paaukoja UŽ $10,000, 
plius inventorius. Apylinkėj Grand-
Hai lem. Parduoda dčl ligos. Sau
kite savininke M ra. Baron po 7 v.v. 

n l i i i M i n i r 3-4362 

Prlo kelio restoranas $15,000 namas 
Ir {rengimai; gerai einas biznis; gy
venama vieta: lengvas valjris; ledai: 
greita apyvarta mažam miestelyj Mi-
ehlgan. $10,600 skubiam pardavimui. 
Turi parduoti j 20 dieni;. Saukite Mr. 
VVm. Jarehow del informaoljų. 

SPaulrilng 2-1280 

Grosernfi ir itičsinC ant kampo; 4 
kamb. butas užpakalyje; parduoda 
Dama įskaitant f> kamb. butą viršu
je; gerai [įteigta apylinkes klijen-
tūra; gera ilauras vakarų apylinke, 
pamatykite, įvertinsite: šarvininkas 
turi skubiai parduoti dčl ligos. 

k I,y stone 0-2133 

,.1'at'e"' Ir gazo stotis d9^ sutarties; 
prie kryžkelių 41 ir I7fi. Daro labai 
ger% biznį; gražus gyvenami kamb. 
Ir vonia užpakalyje. Žema nuoma, 
gera sutartis; {kalnuota skubiam par 
davimui; apleidžia miestą, šaukite 
savininką.! 

lintu- i i luif 2515 

i l l i l i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i 

"DRAUGAS" AGENOY 

į 55 E. Wa8hington S t 

Tol. DK&rborn 2-2434 

2884 So. Oftkle; Ave. 
Tci. VlrglnU 7-6*40-—7-n«41 

tl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHlll l l l l 

HELP WANTKD — VYRAI 
PUNCH PRESS OPERATQRS 
Days. Pcrmanent employment. 
Good vvages and benefits. 

REFLECTOR HARDWARE 
CORP. 

2235 So. We»tcrn Ave. 
Vlrglnia 7-6720 

Norima mūrininką. Nuolatinis dar
bas. Ateikite pasitarti su vedCJu. 

4600 St. Charles Road 
Bellvvood, Illinois arba 

4248 W. 16th St. Chicago 
RUDENBERG & COHEN 

Reikalingi Punch arba Drill 
Press operatoriai. 48 vai. sa
vaitėj. Nuolatinis darbas. Ge
ros darbo sąlygos. 

Charles Bruning Co. 
Inc. 

4700 Montrose Ave. 
MUlberry 5-2400 

HELP WANTED MOTERYS 

Stewart Wanner 
YRA REIKALINGOS 

MERGAITES DfiL 

"ASSEMBLY" DARBO 

Dieną ir naktį; nereikia paty
rimo; pradžiai geras atlygini
mas; malonios darbo sąlygos; 
daug darbininkams priedų. 

Scewart Watmer Corp. 
2807 N. WOLCOTT 

(At Diversey) 

REAL EOTATE 

THctal $15,500 už n j gražų nauja 4 
kamb. namą (galimybe padidinti). 
Daug priedu, 
Ap/iiii-Tklto sekm. nuo 2 Iki 5 T. p.p. 

6121 8. Kentlng Ave. 
Tel. I*Ort«immth 7-0025 

arba IiAfHyeUc 3-9153 

2 mūriniai namai ir sklypas pardavimui. 
Geros pajamos. Automatiškai stokeriu ap
šildomas. Geras pirkinys. Pamatykite sa
vininką sekančiai: 

2315 West 24th Place 
arba taukite bet kada: 

Tel. FRontier 6-0094 

REAL, ESTATK 
M » I » » » » I * * * * » * » » » # « . » » » # « « # < I 

—— 

1 1<»« \V. IHth St. lUsl iop 7-011(1 
• • 

Laimėtojas 
Amerikos Gydytojų Draugi 

jai paskelbus konkursą tema— 
kaip privati medicinos prakti
ka parūpino JAV gyventojams 
geriausią medicinišką patarna
vimą, $500 premiją laimėjo už 
savo rašinį D. Connor, katali
kų mokyklos auklėtinis. 

WILLOW si'KiNOS.Ki kamte. bia-
nlul namifH. NuosavybS pulklauaiam 
stovy. Naujai IMekorUota Ir karpo-
tuota. Netoli nuo Poros! Praaerve. 
Sklypas avitoruohiliams. Bfltt] taip 
p;il puiki vieta <UM vlftOtllkų HU l>in-
tim pietmus arba atbatoa kamb. 
Greitam utflmimul. 

Wtllow Springs y:i" W 

PARDAVIMUI da*ų krautuvi. Be
nai jMtolgttt. Gerai »itKis l>i/ni.s. Nuo-
ma *'J". (II'IJI nutarii». Ci'ia proga 
dekoratoriui. DIM kitg pi-ic2as01i] tu
ri greit parduoti. 

6311 S. St. Louia 
RT3PUBLIC 7- 83r»:t • 

Valykla au >fi"«žiu r> kamb. hutu u?.-
pakalyje; ^cral elnąa blsnia; „knotty 
pin«v" Įrengimai; nauja elektrini Irtu* 
varna maiina: puiki proga iluvljut: 
prieinama nuoma; gera sutartis; par 
duoda uf. $1,250 skubiam pardavi
mui - llfra. 

STHUIC.V 8-7218 
«3i» W. liooaevelt 

^ ika l inga „UTILITY" vyrai 
Bendrai nereikalaująs speciali
zacijos darbas Research Bldg. 
Darbas įskaito valymo pareigas 
Nuolatinis darbas sąžiningiems 
vyrams. 40 vai. sav. 

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO. 

Manufacturiug Research 
5225 S. VVesteru Blvd. 

GRovehU 6-7700 — Ext. 325 
• • - — i — — — 

" M I R A L I N G A S "BOTAS" 

Puiki vidutinio amž. "executive" 
pora. Dirba vienoj bendrovėj 35 
m. Jieško 4 kamb. butą, 2 micg, 
I pietus nuo 63rd St. ir į vak. 
nuo VVcstern. Pageidauja 1-me 
aukšte, nedaugiau $100 j mėn. 
Liepos 1-ą. Geros rekomend. Tel. 
WAlbrook 5-2121. 

Patikima pora Ir 1 vaikiu* skubiai 
turi pautl 4-5 kamb. noepMatytų, ap-
ftlld. butą vakaruoae arba pietvaka
riuose. 1-maiu arba 2-tram augete. 
Gali mokctl prieinama nuomą ir butl 
santaikaujantl nuomininkai. Geriau
sios rekomendacijos. Prašo Saukti: 

M:vada 2-1U62 kuo skubiausiai 

Savininkai — prašau padėti Seimai 
— Inžinierius, Foote Bros. Gear. Pa
tikimai suaugusių Aeimal būtinai rei
kia 5 kambarių, buto be, baldų, ap
šildoma arba ne, pietų vakarinėj 
dalyj. Kalinti tuojau pat užimti, ge
riausias paliudijimas. Skambinkite: 

lll.inl.Mk 4-9891 

Mes turime Sfuos atidarymus gabioms 
mergaltSms: 

• VAIII-TVPIST 
• inM-PSCVI OPFHATORftMS 

Turinčios patyrimą r>. R. J. arba 
Standard arba priimsime sąžlntnsras 
norinčias lSmoktl. Malonios darbo są
lygos. STVi vai. sav. Geras atlyKl-
rilmas. Ateikite arba saukite šiandien 
del pasimatymo. 

608 So. DenrlM)rn. Itoom 876 
NVAbush 2-9016 

Ar jus jieškote nuolatinio dar
bo su užtikrinta ateitim? 

• MAŠININKĖ 

Patyrusi, bet priimsime sąžinin
gą, gabią pradedančią darbą. 
Malonios darbo sąlygos. Įvai
rios pareigos. IVĄ vai. į sav. 
Proga progresuoti, šaukite: Mr. 
Turner del asmeniško pasikal
bėjimo. 

CEntral 6-6511 

Greičiau! Greičiau! Greičiau pas 
Songaila! Turiu geriausiu, bargen.ų 
kokių lig šiol neturėjai^. 

$«,000 imokčti 
2 butų po 6 kamb. mūrinis namas 
.su visais patogumais tiktai $10,500. 

$3,000 (mokėti 
- butų po 4 kamb. medinis namai 
su visais patogumais. Kaina ma*a. 

. .$3,000 įmokėti 
6 kamb. namas, ifisys Ir šilima; visi 
patogumai. Tiktai $10,500. 

$3,000 linojkėtl 
5 kamb. murinti namas; kaina maža 
Visi šie namai randasi Brlghton I'k. 

fcaukit* BOKOAII4 
IiAfayette 3-35tM) 

4106 So. FnUfcflJaeo Ave. 
F E U X . F. GORDON & C(). 

MATĄ VI A. [Lt* Savininko tikras 
p a a u k o j i m u Už $12,000. Gražus 7 
kamb. namas su 2 mleg. kam vir
šuj, antras žemai, ištisas rūsys, žai
dimo kamb. 2 garažai H" įvažiavimu. 
Naujas alyva apšildymas. Arti mo
kyklos, bažnyčios, pasipirklmo Ir pa
togus privažiavimas, l vai. važiuoti 
Iki .miesto centro. Patavia 16S6-J. 

Savininkas parduoda: f> kamb. tfror-
glan, gražių plytų (fac<- brlck) 
4 m. senumo; karfttu vandeniu ap-
ftlld. krosnim; kokliu vonia lt du-
ftas; kabinetų virtuve; ..Inlaid" lino
leumo grindys; Kieminiai Įaugai Ir 
sieteliai; veneciškos užuolaidos; na 1 -
dynal; guzlne: plyta; arti katalikiškų 
Ir Vielų mokyklų: gero susisiekimo 
Ir prekybos. Arti I06th Ir So Sanga-
mon. Jkainuota skubiam pardavimui 
$14,950. 

Savininkas parduoda: Elmhurst apy-
llnkej 5 kamb. .,<*a pr« Cod" natna, 
su prijuiiKtu gui.ižu. I^tis;i^ rūsy^, 
ga/.inė krosnis. Prlel mokyklų. (;<•-
ra prekyba Ir susisiekimas. Tiktai 
$13.000 su $:i,ooo |mok8jimu. Tik
ras bargenas. 

IJmhurst .T283-.I 
* ^ — ^ B — B — w S S B S Į i ^ — ^ — . i , , . MM,^r*. 

75 akeriai prie Iftlbto plento; 'bdLįs 
medituota; lygu, derlinga i c r n i ' f r 
katuli, namas; modernlskH vonia; 
garažas: natnas vi l toms; 1942 trak-
toris, žagrč\ kultivatorius. 1 '«. tono 
trokas. $10,500. 

r. K I I V M I 1: 
(Koontz Lake) 

W A L K I : K T O N , I N I I . 

Reikalinga moteris virėja res
toranui. 

A t e i k i t e : 
5758 W . 65fh S t . 

arba šaukite: 
POrtsmouth 7-9675 

NUOLATINIS DARBAS. Reikalinga 
1 moteris dirbti padėjimo kamb.; turi mo-
I kėli siūti ant siuvamos mašinos; švarus, 
malonus darbas. 40 vai. sav. Ateikite 

1 šiandien. 

CAJJUMET CLKAN TOVVEL 
526 Kast 114th Place 

( i l l U M PASTATYTAS NAMAS 
Atdaras pažiūrėjimui sekm. 12 iki 6 

413» W. I l t h A v e , Gary, Iiul. 
l 'žbalgtas užėmimui 4 kamb.. t 
miegam., aliejum apsild.. rūsys, au-
tomatlftkas karsto vandeni šildytu
vas. Ant kampo, arti mokyklų. 

S. G. CROKOS 
šaukite: Gary :i-1425 

Oal< Parki* parduodamas namas C 
kamb. - autom, garažas. L' usdary-
tos verandos. Naujas gazo Šildymas 
InsuliUOtOS 1% vonios. I>;IIIK 'ks t ta 
m.ižų butų rūsy. Arti mokyklos, pri-
Mt/iiivimo ir pasipirklmo — tik 
$17,500. 

1181 s. Wsnonah 
i:ucli<i 6-oa05 arba liodney 3-7053 

Gerų pajamų mūrinis Mimaii. Mt. 
Greenwood apyllnkTj su :, kauth. /.<•-
mai Ir 3 kamb. vlrluje. Automatiš
kai aliejum šildymas. 2 autom, ga
ražas. 50 pėdų sklypas. Arti prie v . 
ko. Parduoda di'-l ligos. Kaina ti' 
$13,700. 

KLEIN BROS. co . 
3259 \Vost I I l t h St. 

Il l l ltop 5-3511 

PARDAVIMUI 

G h l n e h l l a r — geriausios veisles: iš
auginti prlvatltko savininko; sakoma 
aUgŪlauslos rfiSles. Ateikite a iba 
raly kita: 

ROSS FOHEMAN, 
8«29 S. Creglcr Ave. 

REgent 4-3813 

— — • 

PA lt I >1( >n.\MA batu taisykla, dra
bužių valyk'a Ir skalbykla, Jst^igta 
prieš 3T> mtliis. (iora klijenttira. Pui-
klausla proga siuvljul Tolslngs nuo
ma. Del palikimo mi^slo turi par
duoti ui $i,?6.<i, v : u i 4 N . Cantnd 
Ave. AVenue x-5347. 
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PIRKITE APSAUtiOS BONUS! 

Mwn«* 
Jei turite parduoti ar lAnuomo* 

ti, paftlakelbkite smulkiu skelbimą 
skyriuje. Skelbimą galite parduoti 
telefonu: Vlrgiuia 7-6640. 

ApSildymo inžinierius (heatlng ongi-
neer) jtaisys aliejlnj arba gani n) 
,,burner" (deglntuva) už 4-6 kamb. 
butų SU baldais ar be baldų, bi*t ku
rioje pageidaujamoje miesto daly. Ge 
ros rakomend. Skambinkite — Mr. 
Garnaas, 

GRovctilH A-1881 

Savininkai! Atsakomlnga pora su ge
ra 4 metų dukrele skubiai nori 4-5 
kamb. neapatatytą, bula- Turi savo 
pečių Ir šaldytuvą, N o rety vakarinėj 
miesto daly. Geriausi paliudijimai. 
Tuojau pat gali užimti. Skambinkite 
bet kada! PAIlsade 5-10370 

Keikia seimininkų! Atsakinga vidu
tinio amž. pora su dviem valkais 
skubiai jie.ško 3 ar daugiau kamb. 
buto, su baldais, bet kurioje miesto 
dalyje prie gero susisiekimo. Deko
ruos. Gera rekomendacija. 

Skambinkite — 

M Innal 7-1544 

STtONOGKAPHEH 

l<;xperieneed, Will eonslder capablo 
beginner. PI rašant working oendi-
tioria. Perni.; 40 hour — 5 day \veok 

H O I M : P I i t iJSHiNG COMPANY 
5707 VVetst lJ*ke Sir. 

CKHumbns 1-3021 

Heikallnga moteris prižlur6tl 13 mfn. 
amž. mergaitę; lengvas namų ruo
šos darbas; 5 dienas; saukite: 

EDgewater i-H2»9 leitadlenlalfli 
Dl'itrboni 2-824« 

Pirnuid., antrad. biznio valandomis 

Savininkai, prašom dėmesio! Atsa
kinga fteima 3 suaugusių. 2 dirban
tieji, ir kūdikis, skubiai reikalingi 
2 ar 3 mleg, kamb. buto, su apftlld. 
ar be. Pletvak. miesto daly arba Cl-
eeroje. Rendradarbiaus Ir bus tinka
mi nuomininkai. Skambinkite 

ROekwell 2-0899 
po & v. šiokiadieniais, visa diena 
savaitgaliuose. 

»^> <m m m* m •>•»«»• «m ^** mm m t 

BUSINESS SERVICES 

Pamatykite musy pasirinkimą naujy ir 
vartotų "outboard" tnotonj, pigiai. D&-
mrsio žvejai! VVallrycd Pike «ezonai tuo
jaus prasidės VVolfo upėje. Atgabenkite 
tą "outboard" pataisyti arba apžiūrėti. 
Visy išdirbysčiy, taip pat Dumphys ir 
laivelių vilkėjai. Dave's Evinrude Sales 
and Service 114 S. Prairie Ave. (2 blo
kai į vakarus nuo St. Thrrcsc Hospital) 
VVaukegan, Irt. Ontario 615J 
- • • .1 1 1 • . _ . . _ 1 . 1 1 1 1 - - • - — -

DEMESIIO ATOSTOGAUJANTIEMS! 
Lake Crest Resort Hotrl Paw Paw Lake. 
Atdara iki spalių 15. Kambariai su Saitu 
ir karštu vandeniu, privatu* pleias, su 
laiveliais ir valtėmas. Autobusas sustoja. 
Mokestis $3.00 į dieną arba $20.00 per 
savaite. Route 1» Coloma, Mirh. 

TEL. COLOMA 9788 

AK JUMS KOPI pastovi vieta 
su užtikrinta ateit im? Mes turime 
vietą tuojaus patyiusiai mašinin
kei, bet priimsime sąžiningai pra
dedančią mokytis. Malonios dar
bo sąlygos, įvairūs darbai, kiek 
trumpraščio (shorthand) , bendri 
raštines darbai, daug darbinin
kams patogumų. 5 dienų savaite. 
Skambinkite šiandien asmeniškam 
pasikalbėjimui. 

• SAginaw 1-1000 

VAN CLEESE BROS. 

7800 S. Woodlawn 

Vtfestern Auto Exchange 
A u t o r i z u o t a s dy ler i s , kurį kiek 

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiausią patarnavimą. 

A t s a r g a gėdos nedaro. 

Prieš perkant automobilį, nepa
mirškite užeiti ar telefonuokite. 

MR. A. SLUTAS 

Western Auto Exchange 
6400 So. Western Ave. 

KEnuhlic 7-(M00 

ARK YOI ixx)i4ix<; roi t A IM;U-
MANKNT I » 0 S : T I 0 N \VITH A 

BSOVltB r iT l i l tK' . ' 

TYPIST 
Experienccd, but vvill con^ 

sider alert beginner. Pleasant 
vvorking conditions, diversified 
duties; 37 ̂  hour. vveek. Op-
poilunity to advance. Call Mr. 
Turner for personai intervievv. 

CEntral 6-6511 
. U tl I • H J Į B tĖĘmįmWĘ I " I M I ' " —~——~m—mmim^mmmmmm-~m-

TMF.8 turinio nuolatini darbą d§l 
na.iegian(Mr».s it«nogvafw. Patyrusi 
arba bua apmokyta Ir pradedanti. 
Puikios darbo 8ą,tyJrQS. jvuiiios pu-
IOIROH. E> di«»no« Havaltfcj. Oonpr«>nial 
<)ffic»*. Kraipkitčs arba skambinkite 
BTate 2-7060. 

3!t H. La Sali t Km. 801 

Platinkite "fraii{ą" 

Ar jau turite ]sig|jc "Sūduvos" 
išleistą visiems žinotiną, ypač 
naujai atvykusiems lietuviam* 

INFORMACIJA APIE JUNGT. 
AMERIKOS VALSTYBIŲ 
SOCIALINĮ APRŪPINIMĄ? 

Jei dar neturite, tai pasKUbekit! 

Leidinys labai patogus, kiše
ninio formato. 

Šiame Infirmacianiame lei
dinyje be kalendariumo įdėtas 
plati informacija apie Jungti
niu Amerikos Valstybių fede-
ralinj socialinį aprūpinimą, soc. 
draudimo korteles, privalomą 
svetimSalių registraciją, įvairūs 
adresai? pasiuntinybių, konsu
latų, liet. bendruomenių orga
nizacijų, sąjungų ir k t , be to 
atspausdintas naujas pašto ta
rifas ir kit. informacijos. 

Šio leidinio ka ina-40 centu. 

Užsakymus su pinigais siųs
kite: "DRAUGAS", 2331 So. 
Oakley Ave., Chicago 8, lll. 

Skaitykite "Draugą". 

Il inOKI.ANI) l'AKK 
S7th St. Normandy 67im vakaruose 
Dideli žoinea sklypai, lengviem Ifc-i-
mokfjlmarni. Pardavėjai ant jveditno 

WIEGKI, & KltGALLEN 
UI.AI/rOKS 

3615 W. 95th St. 
Hllltop 5-1717 

Galite tuojaui uitmtl! Pirkite plKiai 
tiesiai nuo savininko: Nib'.s (Ii•• nnan 
Heights. Didelis 8-mleganiųji^. muri
nti tfta/us namas S m. senumo. 12-
pCdt̂  stiklo veranda i>ri> valKomoJo 
kamb. 2 kamb. su vonia, sinka ii 
duftu rūsyje. Uftdarytas kiemas 
vaisių medžiai. Saukite savininką: 

Mles 7-U:ill 

DfiMESIO, ATVAŽIAVUSIEJI! 

Galite pirkti namus su mažiurfįne-
simu. Parduodamas 2 aukštų mū
rinis namas; 2-6 kamb. garu ap-
šild.; vonios; rū-ys ir palėpe, kie
mas vaikams ir 2 autom, mūrinis 
ga ra ias ; vienas 6 kamb. butas 
dabar yra tuščias p'.rkejui. Kai
na $12,500 — įmokėti $2,500; 
balansis kaip nuoma. Adresas: 
1854 S. Racine Ave. 

3 aukžtų medinis namas ant 
mūrinio pamato — prieš žaidimo 
aikštę ir mokyklas. 1-mam aukš
te 6 kamb. butas yra tuščias pir
kėjui. Kaina $9,500, $2.000 įmo
kėti. 1615 So. Racine Ave. 

2 aukštų mūiinis namas ir 2 
mediniai namai, iš viso 1 butai ; 
reikalauja biskį dažymo ir patai
symo. Kaina $9,500, $2.000 įmo
kėti; balansą kaip nuomą; 2—4 
kamb. butai yra tušti pirkėjui. 
2022 So. Ruble St ._ 

Del daugiau informacijų ir pa
matymo šaukite: Al. C. Ropa, 
SEeley 3-6316. 

Naujas "Ranchhh" stiliaus namas 
$'J5,800.110 - galite pradėti gyventi ja
me. "CRAB ORCHARD" akmens. Sis 
gražių, n;tujų "face" plytų "raneh" sti
liaus namas ant 5'Ji S. Victory.St. 3 di
deli miegam.; 3-čias kamb. yra visokiam 
vaitojimui kamb. kuris n.iir*l)ūti vartoja
mas mokinimuisi, valROmajam arba 
miegam. Sis kamb. yra užbaigtas beržu ir 
mahogany. \ i sur ąžuolines grindys. 2 
miegam, su stumiamom durims sandeliu-
kais. Gyvenimas kamb., "erab orchard" 
akmens židinys. "Thermopiine pirture 
langat"| įdėtas į knygų lentynas. Sve
čiams sandėliukas, 1.1. Virtuves beržiniais, 
kabinetais Kražiai užbaigti, rietą pusry-
čkuns. Kokliu vonia; |x>i!sa» kamb. rūsyje 
"panrled" medžių ir dekoruotos koklių 
grindų židinys. Dušas, prausykla. Skal
bimui sinkus; aplild. gazu karftas van
duo, ir daug vietos pasioėjiniui ir dirbtu-
vei rūsyje. Prijungtai mūrinis gbraias su 
"car port." Cemento įvažiavimą*. Akme
nine "terrace" užpakalyje namo. Auto
matiškas gasu filtruojamas oru apšild. 
Daug geru sutarsiu. Arti prie viešu ir 
parapijos mokyklų. Arti prie autobuse 
Susisiekimo del prekybos ir traukiniu. 
Pastatytas vieno Waukrgan'o geriausiu 
kontraktorių. Širdo: Henry M. Ravvn 
šaukite: Ont. 9325 del apžiūrėjimo. 

Kinnm<'tilal»> Ootieeptlon l'arish 
By owaer $16,<l7ri 

2 dornier Brlck rape <•<).!. 7 yearsj 
old. Ii partially Plnlahod Rooms \ij>-
Btalra, Auto pras heat: full b.i«-tuent. 
Storms sereiMis; near N' \\ Uerur-
reetlon ITost^ Peroebi:«l. pnbllc 
Bchooln and tranap. Vle. Taleott Can-
fleld; immed t>o:;.s 
«170 \ . O/.UIJMII NF.U'on«flo 1-8709 

St. Dorotbv's parapijoj navintnkaa 
apleidžia nuėsta: parduoda K kamb. 
mOHnl narna už$l7.noo: sratavoi 
vonioH: 2 autom. RRražaa ua/.u, kar-
Stu vandeniu anSlid.; lai'asu rfiava; 
a n i pri(> visko. Galit tu< <us u/imtl. 

7«R» Prarte Ave. 
VInccnnes 6-2051 
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Šaldytuvai, kur laikomi numirėliai 
Chicagos lavonine, per kurią praeina 3,600 negyvėlių 

JUOZAS PRUNSKIS 

Chicagoje daugiau gyventojų,! Gretimais ant stalo pasiguldę 
negu buvo visoje Lietuvoje. To
kiame didmiestyje daug kas į-
vyksta. Ir daugelio nuotykiai 
pasibaigia Cook County Morgue 
— lavoninėje, esančioje 1828 W. 
Polk str., šalia didžiosios Cook 
County ligoninės. 

Lavoninė — trijų augštų mū
rinis namas, su erdviu, specia
liai įrengtu rūšimi. Visi mirš-

žėjc buvo privyniota į rudą po- atrandame savo kambariuose 
pierių tokių paketėlių. Į prieš kelias dienas mirusį, ir 

— Cia negyvi gimė, negyvi kai kirminai tokie balti atsi-
atrasti kūdikėliai, — sako mano randa... 

pagyvenusio vyro lavoną trys 
medikai stambiais digsniais už-
siuvinėjo, jau išžiūrėję mirusio 
vidaus organus. Veidas lyg pu
toms aptekęs. Sunki gydytojų 
profesija, pamaniau. Su manimi 
buvęs laidotuvių direktorius 
pratarė: 

— Kai gauname tokius skros
tus lavonus, turime vėl atidary
ti užsiuvimą. Balzamuodami iš-

palydovas. Toliau stovėjo dveji 
morai, su dviemis lavonais. Vie
nas ištrauktas iš vandens. Bai
siai išpurtęs, nugara vietomis 
visai juoda. Kvapas dusinantis 
gendančio lavono. Gerai, kad ne
buvau valgęs prieš važiuoda
mas... Pagalėjau nei dviejų mi
nučių išbūti. Išbėgau akis užsi-

Paskutinin rūsio šaldytuvan 
atėję atradome du tarnautoju 
besistengiančiu atpažinti numi
rėlį. Negras. Baisiai išpurtęs. 
Užmušantis kvapas, o tarnauto
jų vienas — lavono pirštus da
žais ištepęs — pirštų nuospau
das daro. Jas siųs į VVashingto-
ną, gal FBI archyvais pasinau 

Gausiai stipendijų 
Katalikų Universitetas Wash-

ingtone šiemet skiria 62 stipen
dijas neturtingiems, bet ga
biems studentams. 

t autieji Cook County ligoninėje 
patenka čia. Į šią lavoninę a t - . ~ , » * » j į į į ^ j į S ^ 
gabena taipgi ir atrastus negy ir širdį, sudedame į tokį retą 

maišą ir įmerkiame į tam tikrą 
skiedinį. Perpjautų arterijų ga
lus užrišę, per vieną jų įšvirkš-
ciame į lavono gyslas balzamuo
jantį skiedinį. Paskiau vėl su 
tuo maišu sudedame vidurius, 

, apibarstome balzamavimo mil-
- J u , S . ^ t U T t e . _ m a ^ . . b i t e l i a i s ir vėl užsiuvame. Jeigu 

skrodimas nedarytas, tai balza
muojant kaklo arteriją prapjo
vę leidžiame specialų skiedinį, o 

vus parke, Chicagos upėje, Mi-
chigano ežere, o taipgi nužudy
tuosius ir kitais nelaimingais 
atvejais mirusius. 

GATVĖJE SUDEGUSIEJI 1 

buvo privežta lavonų, kai aną 
metą tramvajus (gatvėkaris) į-
važiavo į tanką, gabenusį benzi-

r 

dėjęs, prisimindamas aną karą- d o ; j a n t p a v y k a S Usekti , kas buvo 
liaus dvariški, kurs turėjo lydė-j t a g k u r s r a g U s c h i c a g o s k a _ 
ti mirusios karalienės lavoną į ' l e p r i g ė r e S ) j<urį0 palaikai 
tolimą kelią; Kai atidengė į««Į-jtftįp baisų pūnančio lavono kva

pą skleisdami grįžta į žemę. 

— Jau 20 metų, kaip aš prie 
to darbo, — prataria tarnauto
jas. 

O aš manau, kai už jokius pi
nigus nei dienos numirėliams 
pirštų atspaudų nedaryčiau. 

ną 
kį. 

nuleidžiame į vandentie-

pasakoja tarnautojas.; a . s i r d i e s e g a n č i ą y e 

Priguldė pilnas rūsio grindis. 
Apdegę — neatpažinti. J viršų 
buvo suvežta t a visa masė, kuri 
buvo a t ras ta ant sudegusio 
t ramvajaus grindų. Čia buvo žie- ____ 

Šiurpu ir kalbėti, o taip yra 
Aš tai jau norėčiau mirti Lie 

dai, auskarai, drabužiu liekanos, I tuvoje. Bent jau lavono nevar-
kitų atplėštos rankos, kojos, gindami ten tiesiai užkasa... 
Paskirtas būrelis žmonių dirboj OPERACIJŲ LIEKANOS 
visą dieną norėdami tuos daly
kus išskirstyti, kas kuriam at- Einame toliau. Aplankome 

klauso. Ne- patalogijos muzėjų, kur spirito,™0 *>» kaip mirė skaistybes 

tą, jis pamatė ant kitados besi
šypsančio veido kirminus, iš vi
sada kvepalais išsilaisčiusios 
dabar dvelkė šiurpus lavono 
kvapas. Tas jį taip paveikė, kad 
jis atsivertė iš lengvabūdžio 
dvariškio į atgailotąjį šventąjį. 
Tik matydamas išpurtusį, dvo
kiantį lavoną pilnai tą supra
tau. 

NUMIRĖLIO PIRŠTŲ 
ATSPAUDOS 

s- Dabar dar nieko, — kalbė
jo man graborius. — Bet vasa
rą, kai vanduo šiltas, kai pabu
vęs ilgiau vandeny net gabalais 
krinta, ar kai mes kokį vienišą 

CONRAD'AS — Fotografas 
(Lietuvis) 

Moderniškai {rengta 
vieta {vairiom nuo
traukom. Specialybe 
— vestuves. Jaunave
džiams duodama pui
ki Ir brangi dovana. 
Sąžiningas Ir gražiai 
atliktas darbas. 
u i \v. 63rd s i ' i t i :i r 
Tol. KNg. 4-5883 ar 

KNg. 4-5840. 

TADO BALČICNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 23rd 8 t ; Y A. 7-0841 
Laikrodžiai eloktrontf.kąl patikrina-
ml Ir atnaujinami. Atstovybes visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 v a l . vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

50 metų kaip nužudė 
Šventą mergytę 

Liepos 6 d. sueina 50 metų 

gabentam lavonui pril 
laimingai žuvusius buvo sunku! a r kito skiedinio pilnose bonko-
atpažinti . Net jų dantų išvaizda, s e P i l n a širdžių, inkstų, kaulų. 

kankinė, nepilnų 12 metų mer
gaitė Marija Goretti. Ji jau yra 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iUi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iunhii i i i i i i i i iMimii i i i i i i i i i i i i i i i i ' 

L I E T U V / I Š K A Į S T A I G A 

SAPETY OF YOUR 
SAVINGS 
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buvo panaudQJami',,kūdikėlil* lavonų ir visokiausių paskelbta šventąja Jos žudikas 
kad^uanglėjusius lavo7u7at^ i »*> dalių studentams prisižifl:: atsivertė ir dabar v.ename v,e-
žintų. Vienas vyras pasakė, k a d r e t l 

jo žmona su savim turėjo 11 do
lerių. Kaip tik atradau drabu
žius su tais pinigais. Dėl kito 
lavono giminės vedė bylą porą 
savaičių, kol suradome katro... 

TARDYMŲ SALĖJE 

Lavoninėje girdėjosi verks
mas. Verkė sesuo nužudytos 

nuolyne veda atgailos gyveni-
j Nusileidžiame j rūsį. Vadovas m?i- J o s m o t i n a d a r t e b ė r a SV 
praveria vieno šaldytuvo duris. , v a - x 

Čia kelios medinės dėžės, kur " — — 
pridėta nupjautų žmogaus kojų,' 150 m. didžiam veikalui 
išimtų kepenų, plaučių ir kito-
kiausių žmogaus kūno dalių. 

Europos spauda pamini, kad 
šiemet sueina 150 metų nuo to 

Kaip kokioj mėsine], net n«]au- ) a | k k a i b u v 0 i š | o i s t a c h a t e u . 
ku ziureti. briando knyga "Le genie du 

Christianisme (Krikščionybės 
genijus). Ji iš spaudos išėjo 
1802, bet savo vertės nėra pra
radusi nei šiandien. 

Varąšams drabužiai 
iš kanarėlių 

Vienas pacientas šaritei vie-

—Mes palaido jame t a s žmo-
*. Cia pa t salėje turėjo j ™ų kūno dalis, kaip ir numirė-

vykti ta rdymas, kas kaltas. Už-j liūs, aiškina vadovas, 
ėjau į salę. Viena byla jau bai- LAVONINĖ 
gėsi, areš tuotas buvo paskelbtas 
kaltu. Policija uždėjo visiems1 Tą dieną lavoninėje buvo 102 
mums matant geležinius pančius Į numirėliai. Vietos y ra visai 150. 
ant rankų ir išvedė du vyru. i P e r m e t u s čia jų praeina apie 

Pradėjo bylą dėl anos m o t e r s ' 3 - 6 0 0 a n t tu- metalinių lentų jie, 
nužudymo, č i a pat buvo ir kai-1 suvynioti kaip mumijos, jstu- 0 į T s e s e H a i M a r j j a i R o ž c i > 
tininkė. J i , negrė, pasakojo, ;«niami l šaldytuvą, kaip Į kokią \ N c w 0 d e n e i k c s l i k o 

kaip ketver tas jų važiavo auto-! d>delę krosnį Lietuvoje. Ant du-j s a v o k a n a r ė l e s > T o k i d o 
mobiliu. Skersai gatvę ėjo gir ta rehų t ik raštelis su vardu Cia į j t g a v o Į r .fi k i t m , A u g i n d a m a 
moteris. J ie sustojo. Ta pradėjo ! laikomi lavonai žemoje, 40-45 
kolot. Kai negrė išlipo, ją puolė laipsnių temperatūroje, kol 
peiliu ir sužeidė. Ta keleivė i^ juos atsi ima giminės ir pažįsta-
vairuotojo pasiprašė peilj, t r is ,m i« J e i S u niekas neatsimena, tai 
kart smogė girtai moteriai ir j i I geriau išsilaikusius atiduoda I 
mirė nuvežta į ligoninę. medicinos s tudentams pjaustyt i , i 

Į c blogiau išsilaikiusius po mė-
;nesio sudeda į medines dėžes, 

PRADĖK TAUPYTI PAS 

MIDLAND SAVINGS 
AND LOAN ASS0C1ATI0N 

4038 Archer Avenue Chlcago 32, III 
Telefonas: LAfayette 3-6719 

KIIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
{• IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUGUST s ALIUKAS, Sekretorius 

ir pardavinėdama kanarėles se
suo vienuolė gavo $2,000 ir juos 
panaudojo pirkimui drabužių 
neturtingiesiems. 

NUMIRĖLIS, SUSUPTAS, 
KAIP MUMIJA pakrauna j sunkvežimį ir išveža 

Tai vienas atsitikimas iš dau- II Oak Forest užkasti. 
gelio, kurie ten tiriami kasdien. 
Palikę tardymų salę išėjome 
daugiau pamatyti. Kampiniame 
kambary, ant tokios didelės, me- i 
t alinės lyg lentos, su rankeno-' 
mis gale, gulėjo į pilką, retą' 
medžiagą jsuptas negro lavonas. 
Susuptas, kaip mumija. Pro ne-' 
sandariai suveržtus medžiagos 
kraštus matėsi jo sunertos ran
kos, o nuo jų į viršų kyšojo plo-1 
no kartono kortelė .su užrašytu 
numirėlio vardu. 

SKRODIMAI 

Pasiekėme amfiteatrą, kur 
daromi lavonų skrodimai. Pro
fesoriai aiškina aplink susėdu
siems studentams apie įvairius 
žmogaus kūno dalis. Bet mums 
lankantis nieko čia nebuvo. Ki
toje vietoje — lyg operacijų 
kambariai. Ant stalo gulėjo iš-
skrostas kūdikio lavonėlis. Gal
vos net kiaušas atidarytas, sme
genys išimtos. Šiurpu žiūrėti. 

m UPĖS IŠTRAUKTIEJI 

Užsukome dar į vieną didžiu
lį, bendrą šaldytuvą. Kampe de-

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGĄ PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. WAlbrook 5-9209 

SOPH1E BARČUS 
U VVGES įtofiea — Banga 1390 

PIRMAD iki PENKTAD. 
8:45 iki 9)30 vai. ryte 

SESTAD. 8:30 iki 9:3C vai. ryte 
HETUVI&KOS VAKARUŠKOS 
ii tat pat stoties PIRMADIENIO 

vakare nuo 7 iki 8 vai. 
RADIO PROGRAMA 
7121 SO. ROCKVVELL ST. 

Chicago 29, Ui. TeL HKmloek 4-2418 

A. A. 

ADOMAS PETRAUSKAS 
Gyveno 2 7 4 :i WeH 71Jrt tft. 

Mlr8 blr te l lo 28 <l. 1982 m. 
7:80 vai. ryte, su l aukęs B9 m. 
amžiaus . Gimęs Lie tuvoje ; kilo 
iš Tel i lg apskr . , Varniy parap . , 
šaukl ių km. Amer iko je išgy
veno Ii motus . 

Pasi l iko d ide l iame nul iūd imo 
žmona Zuzana, du sūnūs : Sta
nislovas ir Bronius, d u k t ė Zu
zana Žilevieienč i r ' jos vyra* 
Stanis lovas; UOBVC C e s l a v a 
s luo t lenč (V kiti glmlnfl«, d r a u 
gai ir pažįstami, 

Kūnas paša rvo tas An tano B. 
P e t k a u s koplyčioje, (iSl^ So. 
NVeBtorn Ave. Laidotuves jv.\ks 
an t r ad ien i , l iepos i d. 1962 mi 
Ii koplyčios S ::m vai. ryto bus 
a t lydė ta s j (J imimo l ' aneles 
šve. pa rap , bažnyčia, kur ioje 
Jvyks gedulingOM pama ldos už 
voiionies Btelą. Po pamaldų i»u.s 
nulydė tas j fiv. Kaz imiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus 
da lyvaut i .šiose laidotnve.se. 

Nuliūdę: ž m o n i , Sūnūs, l>uk-
tč, flentas, i'o.švo ir kiti gimini 

Laidotuvių d t rekt . An tanas 
H. Pe tkus , tel. tl Kove. 6-0142. 

A. A. 

VINCENTAS KASILIAUSKAS-. 
OYVKNC) 6886 SO. TALMAN AVK-

Mirė birželio 2K d. 1962 6:06 vai. ryte, sulaukus senatvės . Gimęs 
Lietuvoje; kilo i i TauragOS apskr . , Žyingii] parap . , Peslilj l<m. A m e 
rikoje Išgyveno f>2 metus . 

Pasil iko d idel iame nul iūdime ke tur ios duk te rys : Ona Rakaus 
kienė., jos vyras Stanis lovas; Pe t ronė le Puidokiene, jos vyras J o n a s ; 
Stanislava Mockienė, Hronislava l ' r han , jos vyras Ju l i jonas ; septyni 
a n ū k a i , ke tur ios a n ū k e s ir du p roanūka i . (Du iš a n ū k ų : Sgt. J o h n J. 
Pu idokas ir Ple Stanley Kakauskas , J r . t a r n a u j a l . S. Army.) Hrolio 
vaikai : Ona, Cliarl(\s, Juozas ir Stanis lava ir Jy .šeimos ir kiti gtmlnčs, 
d r a u g a i ir pažjstami. 

Kūnas paša rvo tas J o h n \<\ Kudelkio koplyėiojc, 4880 S. Oalil 'ornia 
Ave. Laidotuves j vyks t reėiadienj , liepos 2 d. l'.»0- III. isį koplyėios 
8:30 vai. ryto bus a t lydė tas j Oimimo l 'aneies švė. paray)ijos bažnyčią, 
kurioje jvyks gedul ingos pamaldos už voiionies sielą. Po pamaldų bus 
nu lydė tas j šv. Kaz imie ro kapines . 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, d r a u g u s ir paž į s t amus daly
vauti šiose laidotuvėse. 

Nulifnlv: IMikU'rys, /.(Milai, Anūkai, Anūkes, Proanūkai ir >>:m. 
Laidotuvių d i rekt . J o h n P. Kudeikis . Tel. YArds 7-1741 
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sti-uns. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
—. fUivliiinko — 

SI, Casimir Monumcnt 
Company 

3914 Wesi l l i th Sireei 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklanui 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

TROOST-PACHANKIS MONUMENTS 
Chicagos Most Beautiful Shovvroom 

6819 S. Wcstern Ava., GR. 6-3746 
Chicagos Vienintelis 
Lietuvis Savininkas 
John W. Fachankls 

(Patcb) 

Žmonės Su Geru Skoniu 
Užsako Paminklus Pas 

PAC1IANK1 
Open Sundaya i 

9:00 to 6:00 P. M. 
Eventngs liy Appointtnent 

Buy Direct From 
Manufacturer and Save 

Automobi le t r anspor t a t lon to 
and from our shovvroom alwaya 

avallable. 
MUsų radio p r o g r a m a i p i rmadien i 8: 00 vai. v. ift NVGIOS 1390 Kil. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South - Caliiornia Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIIULANCE l>li:.\/> IR NAKTĮ 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ D1KEKTORIUS 

G812 SO. WESTKRN AVE. 
CHICAGO, ILL. 

1410 S. 50th AVE. 
CICERO, ILL. 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 3-2109 

wmm ^ ^ BSB • • • • • •. 

LIODĖSIO VALANDOJ 
Ssnkitt 

MAŽEIKA* EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. Western Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpubUc 7-8600 — 7*8601 Automobiliams vieta 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyOia arčiau jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ammilunsų p i l a m a s i-
nias y r a Irik ia nias 
dienu ir n a k t {. K»-i-
kalo šaukite 
mus. 

o Mes turime koplyčias 
v i s o s e Chicagos *r 
Hoselando dalyse 1 r 
tuojaus pa ia r -

naiijam. 

STEP0NAS C. LACHAVVICZ 
2314 West 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672 
10756 S. MICH1GAN AVE. PUllman 5-1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 Weat 18th STREET Tel. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1001 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 S. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 

Telephoiie YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. UTUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArda 7-1138—1139 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CAL1FORNIA AVE. Tel. LAfayetie 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 VVEST 46th STREET Tel. YArd» 7-0781 
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rt DIENRAŠTIS DRAUGAS, CffiCACrO, t L U N O B Pirmadienis, birželio 20, 1952 

x Red. L. .&imathi drauge su 
žmona vakar išvyko j Nevv Yor 
ką dalyvauti LRKSA 58-tame 
seime, kuris prasideda šiandien 

• x Stasys Šimaitis, 4241 So. 
j Maplevvood Ave. ir Valerija 
Dargis, 4358 So. Fairfield Ave., 
buvo apdovanoti The American 
Legion garbes medaliu ir spe
cialiu pažymėjimu. Jonas Pauk'j 
tis, Dariaus-Girėno posto ko-
mandierius, įteikė medalius, o 
prelatas A. Briszko stebėjo iš
kilmes. 

Garbes medaliai yra suteikia
mi berniukui ir mergaitei kiek
vienais metais geriausiai bai-

S E N A T O R I A U S TAFT KONFERENCIJA WASHTNGTONE 

irstęsis per ketvertą dienų. Sei- gusiems mokyklą. Jie privalo 
mo posėdžiai ir sukaktuvinis į turėti augščiausius pažymius ir 
banketas įvyksta Hotel Statler. visus kitus geriausius mokinio 
To paties seimo metu, vaka-1 privalumus. Stasys Šimaitis lan 
rais. turės pasitarimus su lie- kys fiv, Ritos mokyklą, o Va 
tuvių katalikų redaktoriais, 
LAIC vadovybe, lietuvių grupe 
prie Committee for Free Eu-

lerija Dargis naująją Mari
jos mokyklą mergaitėms. 

X Vasariniai kursai jau pra-
rope, Vliko Vykd. Tarybos pir- j d § j o d a r b ą C n i c a g o j . fijema k u r . 
mininku prof. K. Zaikausku, j s a m s v a ( l o v a u j a Aleksandras 
Taip pat žada dalyvauti ir Liet I K u č į ū n a g __ muzikinės dalies 
Kr. Dem. Sąjungos metinėj kon p a r l | o š i m u i | 0 žinomas ameri-
ferencijdj, kuri bus liepos 5 d. W e t l f l r e ž i s o r i u s — vaidybai, t 
Po savaitės įvairių konferenci- L ^ o p e p j n i a , k u r s a i v y k s t a v a „ 
jų, kelioms dienoms, iki liepos g a r o g m c t u K i m b a l l r ū m ų p a . 
14 d. „pranyks" poilsiui. Redak t a l p o g e J u o g c > b e i t a l ų > l e n k ų 

cijoj jį pavaduos kun. Kaz. Ba- i r a m e r i k ieč ių , dalyvauja ir gra 
rauskas, kuris jau yra grįžęs i ž u g b ū r d i g Vietuwių: s t B a r a . 
iš atostogų ir šiandien jau dar- n a u s k a s > A n t P e š k y s > s> A d o . 

Sen. R. A. Taft (sėdi dešinėje) , sujaukęs spaudos atstovus VVashingtone, pasmerkė Nevv Yorko gub. 
Devvey už jo valstybėje respublikonų pritarimą Eisenhovverio kandidatūrai ir Gallupo institutą už 
palankią nuomonę Ike naudai. ( INS) 

buojasi redakcijoj. maitienė, Pr. Bičkienė, Eleono-
X Kun. Valentinas Atkoėius, ra Mellas, Danute Stankaitytė, 

MIC, Tėvų Marijonų Provinci
jolas, ateitininkų moksleivių 
stovyklai paaukojo $50.00. Ta 
proga savo ir visų Tėvų Mari

jonas Vaznelis, Avelis ir kiti. 
Rudenį numato duoti koncertą. 

X Dr. P. Mačiulis, „Drauge" 

IŠ ARTI IR TOLI 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Vietoj vainiko — auka 
tremtiniams. Lawrence lietu
viai J. ir J. Skersiai, 97 Con-

— Gavo Franklino medulį. 
Vietos laikraštis South Boston 
Tribūne savo skiltyse paminė
jo Algirdą Žižniauską, kaip sek 
mingai baigusį Boston Techni* 

redaguojąs „švietimo kelią", ne c o r d s t » B a l f o 1 5 skyriui įteikė I c a l H i g h S c h o o l U ž pasižyme 
jonų vardu ateitininkų Sąjun- g e n i a i g a V Q .§ i t a l ų H l a i k ų ! $5.00 lietuviams tremtiniams 
gai atsiuntė nuoširdžius sveiki
nimus ir linkėjimus. 

X Kun. Petras Cinikas, MIC, 
vyriausias dienraščio „Draugo" 
administratorius, šeštadienyje 
buvo pasveikintas savo Dangiš
kojo Globėjo šventėje redakci
jos narių ir administracijos per 
sonalo. 

didžiausio rašytojo Giovanni Pa 
pini laišką, kuriame rašytojas 
sako: „Siunčiu mano karščiau
sius linkėjimus visiems nelaimin 
giems, bet ryžtingiems lietu
viams tremtyje, ištikimiems 
Kristui ir tėvynei". 

X Jonas W. Paehankis, Jr.. 
aviacijos kadetas, žinomų Chi-

X Kun. dr. Vyt . Bagtlanavi- cagoje M r. ir Mrs. Pachankių 
eius, MIC, „Draugo" modera-j sūnus gyvenančių 5919 So. 
torius, šiuo metu atostogauja! Troy St., parvyko atostogų iš 
Brooklyne pas savo tėvelius ir Kingstono oro bazės N. Caroli-
sesutę. 

xKun. dr. J. Pmnskis „Drau 
go" redaktorius, vakar išvyko 
kelių savaičių atostogoms. 

X Alfonsas Paukštis, senų 

i . 
noje. Šiomis dienomis išvyksta 
į naują paskyrimo vietą — Mel 
den, Missouri valstybėje, į US 
Air Corps. 

Europoje šelpti, pareikšdami: 
„Vietoj gėlių prie a. a. Juozo 
Kazlausko karsto aukojame per 
Balfo $5.00 Vokietijoje liku
siems lietuviams ligoniams šelp
ti". 

Būtų juk gražu, kad vietoj 
apkrauti kapus brangiomis gė
lėmis, žmonės padarytų gero, 
paaukodami gyviems. Ir mirę 
būtų tuo patenkinti. 

Likusiuosius lietuvius Vokie
tijoje visomis progomis atmin 

jimą moksle ir puikų charakte
rį jisai buvo apdovanotas Fran 
klino medaliu. Į šį kraštą atvy
ko 1949 m. Netrukus tapo Na
tional Honor Society nariu. 
Jam buvęs pasiūlytas vasaros 
atostogų metu darbas Massa-
chusetts Institute of Technolo
gy. Savo studijas tęsiąs North-
eastern Universitete. 

— Vaclovas Sidzikauskas, 
Lietuvių Patariamosios Grupės 
pirmininkas, Priverčiamiems 

KANADOJ 
— Atreme šmeižtus. A. Mei

laus laišką atsispausdino To
ronto laikraštis „The Globė and 
Mail" kaipo atsakymą iš Kini
jos grįžusiam dr. Endicatt de! 
jo skelbiamų amerikiečių žiau
rumų Korėjoje ir dėl tariamai 
pradėto bakteriologinio karo. A. 
Meilus savo laiške siūlo tam 
komunistų gynėjui nuvykti pa
sižiūrėti į Lietuvą, kokie baisūs 
bolševikų žiaurumai vykdomi 
jų pačių koncentracijos stovyk 
lose. 

kime, tiek liūdnomis valando- Darbams tyrinėti JT komisijo 
mis, tiek linksmomis. Petrines, je liudijo apie deportacijas Lie 

X Roselando lietuviai pami-
Brighton Parko prekybininkų nėjo birželio liūdnųjų įvykių su 
Jono ir Onos Paukščių sūnus, ikaktį ir kartu nutarė kreiptis j 
šiomis dienomis baigė Miami j Illinois valstybės senatorius 
universitetą Floridoje su teisių i prašant, kad jie darytų įtakos 
bacalaureato laipsniu. A. Paukš 'bei dėtų pastangų US senate, 

I 

tis numato Floridoje apsigyven
ti nuolatos ir verstis advokato 
praktika. J mokslo baigimo iš
kilmes, į Miami, buvo nuvy-

jog genocido konvencija būtų 
greičiau ratifikuota ir įgyven
dinta. 

X Stanislova Paltarokas, 
kusi jo motina Ona Paukštienė | 4 2 2 2 S o R o c k w e l l s t i r W a l t e r 

ir žinoma lietuvių moterų vei- J P o c | l | H f 4 4 1 6 S o T a l m a n A v e > 

keja Marija Rudienė, kuri y r a | g a v o a š t u o n i ų s k y r i ^ d i p i o m u s . 
Onos Paukštienės sesuo. iškilmes įvyko Chicago Natūrai 

Alfonsas Paukštis yra baigęs 
Marianapolio Augštesniąją Mo
kyklą. Karo metu 4 metus pra 
leido Pacifike. 

History muzejuje. 

X Sakevičius Jonas, gyve
nantis Roselande 371 E. Ken-
sington Ave., padarė išsamų ir 
labai įdomų pranešimą apie 

X K. Vyt. Zakarevičius, trem 
ties lietuvis, kunigas, besidar
buojąs Manchestery, Oklahoma i 1941 m. Lietuvoje vykusį su-
drauge su kun. dr. V. Cukuru! kilimą, jo likvidavimą ir rezis-
padarę apie 1,000 mylių kelio, jtencijos sudarymą, 
atvyko į Chicagą aplankyti sa- r 
vo bičiulius. Kun. dr. V. Cuku 
ras darbuojasi Columbus, Ohio. 
Pasakoja, kad Oklahomoje pa
liko temperatūrą daugiau 100 
laipsnių, tačiau kadangi sausas 
oras, tai karštis pakeliamas. Į-
domu, kad kun. V. Zakarevičius 
yra vienintelis lietuvis klebo
nas Oklahomos valstybėje. 

X Sofija Greviškaite-Simkie-
nė, gyv. 57 E. 99 St. Chicago 
28, 111., kilusi iš Rokiškio a p s , 
Pandėlio valsč., Apušoto km 
„Draugo" skaitytoja, laukig 
atsišaukiant giminių bei pažy
stamų iš Lietuvos. Jeigu kas 
yra iš tremtinių tarpo, prašo
mi susisiekti su S. Šimkiene. 

X Vlada ir Bronius Siliūnai, 
gyv. 4421 So. Talman Ave., 
Chicagoje, džiaugiasi susilaukę 
dukters, kurią krikštys antra
dienį Danutės Bernadetos var
du. 

X Elena Venskuviene, gyve
nanti 5709 So. Carpenter St.. 
liūdi netekusi sūnaus Albino, 
kuris. būdamas kapitonu karo 
aviacijoje žuvo Anglijoje. 

X Inžinieriai Chicagoje pra
deda ruošti specialistus įvai
rioms sritims mechaninėje brai
žyboje. 

X Vincas Malinauskas, gyve
nąs 3363 So. Lovve Ave., Chi
cagoje, gavo žinią iš Lietuvos, 
kad ten mirusi jo sesuo. 

Jonines ir kitas vardines ar 
gimtadienius minėdami, aukoki
me kenčiantiesiems lietuviams 
Europoje. 

— Lietuvių-latvių vienybe. 
Birželio 22 d. Bostono latviai 
iškilmingai atidarė vietos latvių 
bendruomenės namus. Iškilmė
se dalyvavo iš Vašingtono at
vykęs pasiuntinys Feldmanis. 
Savo kalboje nupasakojo apie 
savo neseniai įvykusią audien
ciją pas prez. Trumaną. Politi
niu požiūriu Baltijos kraštų va
davimo reikalai esą pagerėję, 
tačiau dėl ateities dar nieko 
konkretaus negalima esą pasa
kyti. Latviai minėtą namą nu
pirko už $20,000, įmokėdami 
$6,000. Lėšos susidarė iš virš 
300 pavienių asmenų įnašų. Lie 
tuvių-Latvių Vienybę atstova
vo iškilmėse poetas Faustas Kir 
ša ir dr. Mickevičius. 

— Sektinas Bostono akade
mikų žygis. Vasario 16 d. gim
nazija Diepholze, Vak. Vokie-

tuvoje, iškeldamas lietuvių 
skundą dėl ištremtų keleto šim-

VOKIETIJOJ 
— Liūdnos vardines. Povilas 

Oželis, švėkšniškis, dabar gy
venantis Siedlmig-iPentenrid, 
Birkenallee 38 ueber Stamberg 
(13b), Germany, anksčiau gy
venęs Kempteno liet. stovyklo
je, jau kuris laikas kaip vargs
ta su plaučiais, kritiškiausią mo 
mentą jis pergyvena šiuo me
tu, kada žmona su mažu vaiku 
negali dirbti, o ji3 pats guli lo
voje ir jokių sutaupų neturi. 

Povilas Lietuvoje jokios li
gos nežinojo, deja, šiuo metu 
okupantai jo dar jauno svei
katą sužalojo. 

Jo šeima iš geraširdžių lie
tuvių laukia paramos. 

— Apgynė disertacijas. Vo
kietijoje, Tuebingeno universi
tete apgynė disertacijas šie lie
tuviai studentai: J. Petkevičius 
— „Pirmosios sovietų okupaci
jos reikšmė tarptautinės teisės 
požiūriu"; K. Žemeckas — „Lie 
tuvių žemdirbių sąlygos"; J. K. 
Valiūnas — „Vokiečių — lie
tuvių prekybos santykiai 1918 
—1940 m."; B. Ramanauskas 
— „Socialinis teisingumas Lie
tuvos respublikos darbo teisė
je"; P. Rėklaitis — „Giotto kan 
čios scenos ir jų santykis su 
ikonografinėmis rytų ir vakarų 
viduramžio tradicijomis". 

PRANCŪZIJOJ 
— Adomo Mickevičiaus anū

ke. Paryžiuje mirė poeto Ado
mo Mickevičiaus anūkė Marija 
Mickevičiūtė, sulaukusi 84 m. 
amž. 

— Žymus prekybininkas. In
žinierius K. Pabedinskas, Lie
tuvoje turėjęs savo nuosavą fa 
briką lino apdirbime, šiuo me
tu yra prancūzų Maroke vie
no linų ir kanapių fabriko ap
dirbimo (techniškasis direkto
rius. Šiomis dienomis lankosi 
Paryžiuje to fabriko reikalais 

Meksikos meno paroda 
Senovinio Meksikos meno: 

skulptūrų, keramikos ir ak
mens išdirbinių paroda įvyks 
Chicagoje, buvusiose Field mu-
zėjaus (dabar vadinamose Chi
cago Natūrai History) patalpo
se liepos 1-31 dienomis. Pažy
mėtina, kad muzėjus bus atida
rytas ir liepos 4 d. šventėje. 

dydami fizišką lietuvių tautos 
naikinimą. V. Sidzikauskas pa
tiekė liudininkų parodymus. 
Vienas liudininkas, pats buvęs 
Sibiro ištrėmime, ir išlaisvintas 
talkinant, JAV departamentui, 
pats'asmeniškai, liūdi jo apie sa
vo pergyvenimus priverčiamųjų 
darbų stovykloje. 

— Kviečiami lietuviai. Ukrai
niečiai turi New Yorke savo 
klubą, pavadintą „Prometheus 
Klube", kurio nariais pakvietė 
būt i ir l i e t u v i u s . P r a e i t a m e k l u 
bo susirinkime kalbėjo žymus 
ukrainiečių prof., dabar profe
soriaująs JAV, Roman Smal -
Stocki, kuris pabrėžė, kad „a-
merikiečiai neturės tikresnių są 
jungininkų, kaip sovietų pa
vergtosios tautos". 

— Baigia veikalą. Dr. A. Ku-
tijoje, savo padėkos rašte Bos-'čas, kuris šiuo metu Scrantono ^ 
tono akademikams už atsiųstas • universitete dėsto prancūzų, vo 
272 DM rašo, kad gimnazija' kiečių, rusų kalbas ir istoriją, 
turinti šiuo metu 115 mokslei-! š i^ vasarą baigs LRK Susivie-
vių iš įvairių Vokietijos kraštų, nijimo Amerikoje istoriją. Iki 

— Pasižymėjusios lietuvaites 
Toronto konservatorijon dvi lie 
tuvaitės išlaikė egzaminus pir
mosiomis mokinėmis. Tai Da
nute ZubrickaitS išlaikiusi eg- \ 
zaminus už 5 kursus labai ge-1 Paryžiuje studijuoja jo sūnus 
rai — first honor ir Lile Ta-1 Leonas, kitas sūnus studijuoja 
mašauskaite gerai — honor. I Amerikoje, Philadelphijos uni

tų tūkstančių Lietuvos žmonių | J a s p a r u o š ė pianistė Danutė į versitete. 
j Sovietų darbo stovyklas; So-1Rantinš-Pašilyte. 
vietai tai darė ir tebedaro vyk-

— Veda sanatorijos skyrių. 
Gydytoja E. Jasevičiūtė gyve
na Fort VVilliam, Ontario pro
vincijoje. Čia veda vieną senito 
rijos skyrių, šiame mieste gy
vena ir keletas lietuvių. 

Nėra žmogus taip išmintingo, 
kad jis suprastų visą piktą, ką 
jis padaro. 

— Rochefoucauld 

MILDA BUICK 
SALES 

907 West 35th Street 
LAiayette 3-2022 

— Lietuviai dalyvaus kongre 
se. Rugpjūčio mėn. gale įvyks 
Toronte — Montrealyje — Que 
bece Pax Romaną kongresas, 
kuriame dalyvaus ir lietuvių at
stovai. 
r 

PIRKITE APSAUGOS BONUS! 

PERKRAUSTOME BALDUS 
VIETOJE IR 1S TOLIAU 

Taip pat parduodame 
ANGLIS IR 

PEČIAMS ALIEJŲ 
STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

TUCK POINTING BIZNYJE 
JOHN S ( 0 N R A D 

Atnaujiname nusidfvSJuaJ namą, pri
pildomo lietaus i&plautus plytų tar
pus. Taip pat ištaisome kaminus ir 
apie lunKUs. Per daug metų gerai 
patyręs darbe lietuvis. Reikale pri
ėjus' kreipkitės: J. CONRAD, 5242 

ehill 80. Artcsinn Ave. Grtovi ti-4177. 

Jiems išlaikyti išlaidos pašoku
sios beveik dvigubai, lyginant 
su pereitais metais, o remejų 
skaičius nepadidejęs. Gimnazija j tautas Vygantas baigė Ford-
pergyvenanti didelius materiali-, hamo Graduate mokyklos psi-

1939 m. istoriją buvo parašęs 
prof. F. Kemėšis. 

Ruošiasi doktoratui. Vy-

X Patricija Nabažas, Marle-
ne Gedrimas, William Gudinąs, 
Geraldina Kantautas, Robertas 
Kudis, Tomas Kutka, Ronaldas 
«- • « T> u , r . u „ gos su savo dukters John OTT 
Mainehs, Barbora Vikeras, B a r ; ° . . 

šeima atostogauja Tabor Farm, 

X Mrs. Drangelis iš Chica-

borą Bajorinas, Lucija Blaida 
ir Robertas Blaida baigė gim
nazijas. Visi baigusieji gyvena 
Brighton Parko apylinkėje. 

Mich. J. Bačiūno vasarvietėje. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

mus sunkumus ir turinti rimtų 
rūpesčių del ateities. 

— Lituanistine biblioteka. 
Philadelphijos universitetas ne
seniai nupirko dr. J. šaulio bib
lioteką. Bibliotekoje yra apie 
3,000 tomų lietuviškų knygų ir 
periodinių leidinių. Biblioteka iš 
Šveicarijos jau pervežta ir ka
taloguojama. Tai bus didžiau
sias lituanistinis rinkinys visa
me Amerikos kontinente. 

— J. Gliaudos premijuotojo 
romano „Namai ant smėlio" ofi 
cialus „copyright" jau gautas; 
jo numeris — Class A, No. A 
67845. / 

chologijos skyrių ir ruošiasi 
doktoratui. 

— Organizuojasi žurnalistai. 
Praėjusios savaites gale jau bu 
vo užsiregistravęs 51 lietuvis 
žurnalistas. Kartu jie pareiškia 
ir įvairių sugestijų bei pageida
vimų valdybai. 

— Akt. Juozas Kaributas ne
seniai sužinojo, kad Lietuvoje 
komunistai nužudė jo motiną, 
seserį ir brolį. 

— „Draugo" korespondentas 
seka Jungt. Tautų darbus New 
Yorko posėdžiuose ir kas svar
besnio įvyks — informuos mū
sų skaitytojus. 

LIETUVIŲ BENDROVES 

P R O G R E S S 
K R A U T U V E S 

PEČIAI, ŠALDYTUVAI, TELE
VIZIJOS APARATAI, SKAIJHA-
MOS MAŠINOS, BAliDAI, MAT
RACAI, KILIMAI, LOVOS IR 

VAIKŲ BAliDAI 
Didžiausias 1'aalrlnkinma 

MAŽIAUSIOS KAINOS 
Lengviausi ISslmokejinial 

Baldai padaromi » 
Pagal Ušaakyma 

P R O G R E S S 
Furniture Coiupany 

8224 SO. HALSTED Sx. 
Tel. VIctory 2-4226 

4183 AROHER AVE. 
Tel. LAfa/ette 3-8171 

CHICAGO, ILL. 

ALBINAS BENIULIS 
Al III K.V FF:RKRA%U8TYM*'6 

ir įvairių daiktų pervežimu* 
Taip pat persiunčiame i užsio«4 

pakietėlius įvairaus maisto. 
Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-S245 

G E L I ? GRAŽIŲ 
PIRKITL; IS GUŽAUSKŲ 
6901 S. Wentworth Ava. 

Beverly Hills Florai Co. 
STevvart 3-21&4 Hl'dson 2-2224 

REMKITE "DRAUGĄ"! 

VESTUVINES NUOTRAUKOS — 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
MUKU SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
Edvardas J. Ulls. sav. 

4068 Archer Ave. 
Tel. VIrginia #-24Sl 

;; TELEVIZIJOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
n r-LEVIS U Piy 

(gual l f led englpeers* servlce) \\ 
3120 S. Hahted Street - DAnube 6-6887 
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