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VISI PRIEŠO FRONTAI PUS&N PRIETILTY PABIRO 
Europos Armija Virsta Tikrenybe 

VYT. ARENAS 
Mūsų Korespondentas Prancūzijoje 

Europa bus ginama nuo pat pirmosios naujo karo 
dienos. Tokią išvadą reikia padaryti iš Amerikos, Pran
cūzijos ir Anglijos užsienių reikalų ministrų komunika 
to, išleisto baigus pirmąją pasitarimų stadiją New Yorke. 

Trijų ministrų pareiški- k a r e j g i t i k i n t a k a d r e i į i a 
mas buvo labai aiškus: kas l a b i a u m D d e r n i z u o t i d i v i z i . 

KRAŠTO APSAUGOS SEKRETORIUS PRISIEKIA 

jas. Dauguma ginklų dar ne
gaminami plačiai ir tėra ban-

užpuls Vakarų Vokietiją, tas 
turi žinoti, kad tuo pačiu už-

, , i dvmo stadijoje. Amerika Eu-
Prancuziją Tai reiškia, k a d , ^ divi

J
zi

Ji0m« stengiasi 
tos trys valstybes automatiš
kai bus karo stovy su V. Vo
kietijos užpuoliku. Tai taip 
pat reiškia, kad Europa bus 
ginama, bet ne laisvinama. 
Ar tai pilnai pasiseks, sunku 

ropos divizijoms stengiasi 
duoti seną medžiagą, užsili
kusią iš ano karo, kuri už 
dviejų ar trijų metų jau bus 
visai pasenusi, nes sovietai 
kai kuriose srityse jau yra 
pralenkę su savo pabūklais 

pasakyti, bet viskas bus da-1 v a k a r i e č i u s J gaįės atsitikti 
romą taip, kad is Europos n e ] t a i k a d P r a n c ū z i j o s d i v i z i . 
reikėtų pasitraukti ir tik p a s j j o g b u s u i p a t g i l i k u s i a i aD_ 

ginkluotos, kaip 1939 metais 
prieš vokiečius. 

Pagal visus apskaičiavi
mus, moderniškam tų 20 di-

kui, jau geriau pasiruošus, ją 
laisvinti. 

Šis pareiškimas yra svar
bus Europai ir Rusijai. Eu
ropos žmones dabar ramesni, 
o Rusijos valdovai įpareigoti 
gerai apsimąstyti. 

Reikia 60 Divizijų 

Aišku, Amerika negalės 
viena ant savo pečų užsikrau-

Seulo Mūšis Būsiąs Labai Kietas 
Atsiimta Visa Eile Svarbių Mazgų 

TOKIO, nigs. 2; — Seulo pakraščiuose verda žiaurios 
kovos už kiekvieną namą, bet pietų fronte priešas visai pa
biro ir vietomis nebepavejamas. 

Seulo mūšis bus, turbūt, * J T S į į l 0 o " m y U ų 7 -

žiauriausiu K?»Jo» karo p r i e w £ p r a 8 l , a u ž c 
mušis, nes, jei tikėti is įmes- rfy d a b

B
a r g J J £ J £ 

to bėgantiems gyventojams, n a
J

d v i e m k o l o n o m viena už-
komunistai yra apsikasę miea § m - K u m c h o n i r e i n a į T a e . 
to pakraščiuose o pačiame.. u a r t i n a 8 į i g ^ 
mieste gatvėse stato bar.ka- J fcmchang 

: das. Tat gatvių kovų, turbūt ; į ^ 
nebus galima išvengti ir smul •* ,. . • , 

• Iriaisiais ginklais teks imti A P * » mylių , pietvaka-
namą po namo. Bus neišven- » u s n u o Waegwan U. S. 2-ji 
giamas ir miesto bombardavi divizija nužygiavo 6 mylias 
mas iš lėktuvų bei apšaudy- vakariniame Naktong upes 
mas iš patrankų. Tai reiškia, k r a n t e l r P a e m e

I ? h " g ?5' < ° P* 
kad milijoninis miestas teka č l U 0 8 e P'etuose U. S. 25-ji £ 
paversti griuvėsiais, jei, pa,- Y,1"^ jau greičiausiai praėjo 

Gen. George C. Marshall, naujas krašto apsaugos ministeris, prisiekia- Washingtone. 
Larkin (kairėje), Apsaugos departamento generalinis tarėjas, atlieka priesaikos 
Stephen T. Early stebi. Maj. Clarence J. George (dešinėje) laiko šv. Raštą. 

Mr. Felbe 
ceremonijas, 

(Acme) 

matę beviltišką padėtį, komu 
nistai nenutars laiku kapitu
liuoti. Manoma, kad Seulą 

Chinju miestą. 
Visame prietilčio šiaurinia 

me ruože pietų korėjiečiai 40 
yra apie 10,000 priešo karių. I mylių ilgumo ruožu eina taip 

greit pirmyn, kad vadovybės 

milijardų frankų. Tai yra as
tronomiška suma, bet ji ne
bus didele, jei už ją bus ga
lima nupirkti taiką. 

Visa problema — kur rasti 
ti visą dvylikos Atlanto pak-1 pinigų. Žmogų negalima per 
to valstybių saugumo naštą, daug apkrauti naujais mo-
Kiekvienas tų kraštų turės kesčiais. Jis jau ir taip klum-
prisidėti prie bendro gynimo p a Gal Amerika galės padė
si. Taip ir sutarta daryti. 

vizijų apginklavimui prancūDew€y Kalba Sugadino rarrasi Karo Ministrai Nobelio Taikos Premiją 
ziia turės išleisti apie Ĵ,l/OU,._ . ) __^ __ _ t 

Višinskiu! Gerus Pietus £*.£% S £ £ &•* *• Bunche 

Seulas Supamas 

Kaip jau anksčiau rašėme, eitis gali būti tik viena: už 
kariški ekspertai pripažino, traukti tarptautinę paskolą. 

NEW YORK, rūgs. 23. — 
New Yorko miestas užvakar 
vakare suruošė priėmimą vi
sų UN sesijoje dalyvaujan
čių delegacijų nariams. Kai 
savo sveikinimo kalboje New 
Yorko gubernatorius Dewey 

i? Bet čia irg yra ribos. ^ u ž s i m i n ė , jog Rusijoje yra 

štabai nebespėja juos vytis. 
Pohang apylinkėse priešas 

išvytas iš Hunghae, 5 irylios 

jog Europos pridengimui rei
kia 60 divizijų. Amerikos pa
siūlymu ši Europos jungtinė 

Bet kur rasti dar 10 divi
zijų, kurias buvo tikimasi iš 
vokiečių sudaryti ? Galbūt ge-

armija turėtų būti sudaryta riausiai būtų kreiptis j Ispa-
iš 10 divizijų amerikiečių, 10 j niją, kuri su mielu noru su-
divizijų anglų. 10 divizijų ita tiktų įeiti į vakarų bloką, 
lų ir Benelux kraštų, 20 divi- Prancūzai ne labai nori 
zijų prancūzų ir 10 divizi jų l duoti ginklus į vokiečių ran-
vokiečių. kas, nes ne kartą nuo jų nu-

Prancūzams priešinantis, kentėjo, bet jei tai reikalinga 
kad vokiečiai nebūtų įjungti I taikos gelbėjimui, tai teks 
į šią armiją, VVashingtonas vis vien kreiptis į vokiečius, 
sutiko atsisakyti nuo vokie 

nuo 10 iki 15 milijonų dar
bo vergų, Sovietų Rusijos de 
legacija sukilo ir apleido sa
lę. Jiems išeinant, Dewey pa
dėjo savo pasirašytą kalbą ir 
padarė šią pastabą: "Aš esu 
patenkintas, kad išėjo tie, ku 
rie daro sąmokslus sugriauti 
pasaulį". Dewey respubliko
nų partijos vardu pritarė D. 
Acheson pasiūlymams, pada
rytiems prieš kelias dienas 
kalbant UN susirinkime. 

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos krašto apsaugos mi
nistrai dėl Vokietijos įjun
gimo į Europos armiją. 

Užsienių reikalų ministrai 
iki šiol galutinai tuo klausi
mu negalėjo susitarti, bet 
pranešė, kad pasitarimai bus 
tęsiami, nes norima pasiekti 
susitarimo kuo greičiausiai. 

STOCKHOLM, rūgs. 23. — 

Amerikiečiai, pietų korėjie 
čiai ir britai Seulo pakraš- į šiaurę nuo Pohang, ir Kigye, 
č iuose k a u j a s i p i e tuose i r , i o myl ių į š i a u r ė s v a k a r u s 

Nobelio "l950 metų taiko~š pre I šiaurėje. Į patį miestą dar nė j nuo Pohang. 
mi ja paskirta U. S. piliečiui i r a *eJe — 3 u o s sulaiko žiauri p r i e šo aukų skaičius uz-
Ralnh Rnnrhe. hnv. IN tar- priešo tankų ir artilerijos ug | m u š ta i s , sužeittais ir paim 

nis. Kai marinai laužiasi ke- j tais į nelaisvę pereitą ketvir-
lią į patį miestą, kiti alijan- Į tadienį buvo 5,880 per vieną 
tų daliniai pamažu supa mies dieną, iš jų 5,430 užmuštų, 
tą iš pietų ir šiaurės.^ Aviaci* 
ja saugoja ir kelius iš rytų, 
kad priešas negautų paramos 
iš pietų frontų. 

Paimtas Suwon 

IŠ UN SESIJOS DARBŲ čių pagalbos, jei likusios vals 
tybės pajėgs vienos šį divi
zijų skaičių sudaryti. 

Tuo tikslu New Yorke da
bar susirinko trijų (Ameri
kos, Anglijos ir Prancūzjos) 
krašto apsaugos ministrai, 
kad apsvarstytų grynai tech-! 
niškas problemas. Tik kada 
jie padarys išvadas, bus pri- FLUSHING, N. Y., rūgs. piliečių pagrindines teises 

i « x 

Ralph Bunche, buv. UN tar 
pininkui likviduojant Pales
tinos karą. Jis yra negras. 

Dabar R. Bunche yra UN 
patikėtinių komisijos pirmi* 
ninkas. Ši komisija prižiūri 
valdymą visų tų sričių, ku
rias UN vardu valdo atskiros 
valstybės. 

Šių metų taikos premija 
siekia apie 30,000 dol. Premi
jos priedas yra ir specialus 
aukso medalis. 

Premiją skiria Švedijos 
mokslų akademija. Tarp pa
siūlytų kandidatų premijai 
gauti buvęs ir prez. Truma-
nas, Indijos premjeras P. 
Nehru ir kt. 

Tyrolio Alpėse Suka 
Neramius Lizdus 

PARIS, rūgs. 23. — Sovie-
Inchon-Seulo prietilčio de-itai esą pranešę visiems savo 

šinysis sparnas, kurį laiko U. j satelitams, kad kitais metais 
S. 7-toji divizija, pasistūmėjo j jiems gali tekti gintis prieš 

Sprendimui Patiekti Kartūs Klausimai 
Sovietų Delegacija Taupo Paraką 

imtas nutarimas dėl Vokie- 23. — UN sesijos dienotvar-
tijos ginklavimo ar neginkla- kės tvarkymo komitetas be-
vimo. .,veik be diskusijų ir be Ru-

Ką Reiškia 20 Divizijų? ' į į " priešinimosi nutarė įra-
isyti diskusijoms \ susinnki-

Prancūzai labiausiai susi-! m o dienotvarkę visus tris D. 
domėję tuo, ko iš jų reika- Acheson pasiūlymus: suda-
laujama, būtent, pastatyti 20, j>yįį U N karišką jėgą, m-
divizijų. Šias 20 divizijų jie kviesti UN susirinkimą per 
turės suorganizuoti per tris 24 vai. pavojui taikai iški-
metus, ir tai bus Europos sau i u s įr sudaryti nuolatinę ko-
sumos kariuomenės pagrin- misiją stebėti taikos dijums-
das. Amerika ir Anglija la- tėjus. 
biausiai stengsis sustiprinti' ig generalinio sekretoriaus 
aviaciją ir laivyną. sudarytos provizorinės die-

Pagal kariškių apskaičiavi notvarkės, kurioje pradžioje 
mą, Prancūzija turės duoti 12 b u v o 7 3 klausimai, dienotvar 
pėstininkų divizijų ir 8 šar- k ė s komitetas jau peržiurėjo 
vuotas divizijas Vienoj di- i 6 9 i r visus nutarė patiekti su 
vizijoj skaičiuojant tarp 14,- j sirinkimui svarstyti. Sovietų 
000 ir 16,000 kareivių pran-' delegacija pareiškė savo pro-
cūzų armija bus iš 320,000 i t e 8 t ^ d ė l 6 W* nepatinkamų 
kareivių. Prie to dar pridėjus, klausimų, bet visus 6 kartus 
150,000 lakūnų ir 35,000 jūri-; pralaimėjo, 
ninku, Prancūzija po ginklu! Tie Rusijai nemalonūs 
turės išlaikyti apie 580,000 klausimai yra šie: peržiūrėji 
kareivių, kas atsieis per me- mas nutarimo dėl Ispanijos 
tus apie 80 milijardų frankų, pasmerkimo, komunistų grės 

(Vengrija, Rumunija, Bulga
rija), Sovietų pastangos truk 
dyti vakarų valstybių radijo 
transliacijas ir Amerikos, 
Anglijos ir Australijos skun
das prieš Rusiją dėl japonų 
ir vokiečių karo belaisvių ne
grąžinimo. 

Plieno Unija Prašys 
Pakelti Atlyginimą 

PITTSBURGH, rūgs. 23.— 
CIO plieno darbininkų unijos 
pirmininkas P. Murray pra
nešė plieno pramonės vado
vybei, kad šį rudenį pareika
laus atlyginimų pakėlimo. 

Kiek unija pareikalaus, 
bus nuspręsta unijos politi
kos nustatymo komiteto po
sėdy spalio 4 ir 5 d. Savo rei
kalavimą unija remia tuo, 
kad pakilo pragyvenimas ir 
kad auto pramonės darbinin
kams jau pakeltas atlygi
nimas. 

Vos tik ši žinia buvo pa
skelbta, Aluminum Co. pasiū I dras, Cezaris, Napoleonas, rodo, kad jis skuba pabėgti j r e į s kia ar sovietai rengia-

•• Palestinoje surasti Jeri
cho miesto griuvėsiai. 

* Koks užsispyrimas! Res
publikonų senatorius Cain 

į rytus ir pietus nuo Seulo ir 
paėmė Suwon miestą ir aero
dromą. Tai yra kelių ir gele
žinkelių mazgas. Suwon paė
mus, priešas nebegali ateit į 
SeuTą iš pietų, o taipgi pa
bėgti į šiaurę. 

Pusan Prietilty Priešas 
Pabiro 

"Amerikos agresiją' 
Austrijoje (savo ir vakarie 

čių zonose) sovietai sudarinė
ja slaptas sabotažininkų gru
pes, kurios turėsiančios pra
dėti veikti karui iškilus. J tas 
grupes, po 10 asmenų kiek
viena, sovietų agentai ver
buoją jaunus nacius, buv. Hit 
lerio smogikus. Tyrolio Alpė
se telkiami jiems ginklai ir 
maistas. 

Visuose Pusan prietilčio 
fronto ruožuose priešas sku
biai traukiasi. Atrodo, kad^ § i tų grupių sudarinėjimas 

gen. Marshall'ui klausantis traukiasi visai pabirusiai, ne I prasidėjęs Korėjos karui pra 
senato komisijoje taip kalbė-1 bežinodamas kas yra jo prie-. sįdejus. 
io: "Jei iūs būtumėt Aleksan- ky. Visi eina šiaurės linK. At | E s ą s u n k u pasakyti ką tai 

le savo 45,000 darbininkų pa 
kelti atlyginimą 10 proc. 

Pradeda Paleisti 
Vokiečiu Technikus 

BERLIN, rūgs. 23. — Tuo-

VVashingtonas, Lee, Eisen-
hower ir Bradley kartu sudė
jus, tai ir tada aš balsuočiau 
prieš jus". 

per tą skylę, kuri yra dar ne 
uždaryta tarp -Suwon ir Sang 
ju. Dabar visas klausimas kas 
bus greitesnis. Skylės plotis AFL Neteko Nariu 

HOUSTON, rūgs. 22. — 
Čia vyksta 69 m e t i n i s 
AFL suvažiavimas. Iš patiek 

— AFL pirmininku jau 27-tą kartą išrinktas tas pats t o g c e n t r o k o m i t e t 0 apyskai-
NAUJAUSIU 21NIU SANTRAUKA 

si karui ar bijo, kad kiti jiems 
nesurengtų? 

Kredencijalų tvirtinimo ko j a u P° k a r o Sovietų Rusijos j į , Green. ALF 69 metinis suvažiavimas vyksta Houston, t o g p a a i š k ė j o kad turima 
mitetas atmetė Maliko pasiū, į a r (?.P o l l c iJ a s a v o z o n o J e v ° - | Tex. Green pasižadėjo išversti sen. Taft iš senato ir d ė u ] 1 0 0 0 0 0 užsimokėjusių narių 
lymą nepripažinti tautinės I k

v
ie ty.°3e naktimis sugaudė ir v i s a 8 pastangas pasiekti susijungimo su CIO. ' m a ž į a u , o buvo manyta, kad 

Kinijos delegacijos kredenci-1 lsXe.ze
v. • Rusiją tūkstančius __ Ber'yne pamažu paleidžiami areštuoti policininkai Į h l l a ***** ^ r nraSiiiaiufl me-

ja*ų. Už Maliko pasiūlymą i vokiečių inžinierių ir techni 
balsavo tik jis pats ir Indi- kl*- Vakariečiai tada pakal

bėjo ir didelės bylos dėl tų 
vokiečių dingimo nesudarė, 
nes juk tada "medaus mėne
siai" tebebuvo. 

jos atstovas. 

Iešmininkai Laimėjo 
WA<SUTMPTV»M OA Dabar sovietai praneša, Išvykdamas jis nesisakė esąs komunistas. 
V V A f c r i l J N L r r U I N , T U g S . ^ 4 . l - n J n e m A f l 1 Ąav>\^ P „ f l i i r t _ A . . + 1^11 , * i n t i a i a n n i n I n r i n k i n i in fili 

abejose pusėse. Elektros srovės nutraukimas vakarų zo
noms dar neatšauktas. 

— Dr. Leopold Infeld, A. Einšteino draugas ir Toron
to universiteto fizikos profesorius, kovo mėn. išvyko į 
Lenkiją. Dabar jis praneša Toronto universitetui, kad 
nebegrįš Kanadon, bet pasiliko Lenkijoje dirbti 'taikai '. 

— AFL iešmininkų unija, ku 
ri savo streiku neseniai bu
vo sustabdžiusi penkių va
karinių geležinkelių linijų 
veikimą ir nutraukė streiką 
tik perėmus geležinkelius val-

Taikos Kaina 

džios žinion, galop su 10 ge 
ležinkelių bendrovių pasirašė 

įmė Graikijai, Chiang Kai- 3 metams sutartį ir gavo 24 
lsheko skundas, kad Rusija) cnt. atlyginimo pakėlimą va 

Tai dar ne viskas. Tas 20 padėjo komunistams paimti 
divizijų reikės apginkluoti ir Kinijoje valdžią, Rusijos sa-
aprengti. To ką Amerika pri- itelitinių kraštų taikos sutar-
žadėjo duoti, neužteks. Korė- 'čių laužymas varžant savo 

landai. Gauta ir penkių dienų 
darbo diena, bet tas nuosta
tas pradės būti vykdomas tik 
po metų. 

kad po 5 metų darbo Rusijo 
je tie žmonės grąžinami na
mo, nes "jau atidirbo už tą 
skriaudą, kurią padarė Ru
sijai fašistinės Vokietijos 
užpuolikai". 

Pirmą paleistlnų grupę su
daro 218 asmenų. 

• Pasaulinio Banko pirmi
ninkas Black lankosi Jugo
slavijoje, kur Tito jį vaišina 
labai gausiai. Mat, jis nori 
gauti didelę paskolą. 

— Ant kelio, jungiančio Indokiniją su Kinija, pasieny 
t e b e v y k s t a k o v o s t a r p k o m u n i s t ų i r p r a n c ū z ų da l in ių . 

— Inchon — Seulo prietilčio vadovybę laivynas per
davė 10 korpo vadui, nes laivynas savo uždavinį sausu
moje jau yra atlikęs. 

— Buv. U. S. karo gubernatorius Vokietijoje, gen. L. 
Clay, sąryšy su naujais įvykiais Berlyne pareiškė, kad 
rusai nieko Berlynui negali padaryti be karo. Berlynas 
dabar turi pakankamai savo elektros srovės ir maisto 
bei kitų reikmenų. Jis nepritariąs ir preventyviniam ka
rui prieš Rusiją, nes jis esąs nereikalingas. 

— Prez. Trumanas vetavo vidaus saugumo įstatymą 
(nukreiptą prieš komunistus) ir prašė kongresą rimtai 
pagalvoti pirmiau, negu vėd tuo reikalu balsuos. 

bus gauta per praėjusius me
tus 1 mil. naujų narių. Dabar 
yra 7,142,603 nariai. 

Tame pačiame pranešime 
sakoma, kad darbininkų atly
ginimai nepakilo tiek, kiek pa 
kilo gamyba ir pragyvenimo 
pabrangimas vers šį rudenį 
reikalauti atlyginimų pakėli
mo. 

KALENDORIUS 
Rugsėjo 23 d.: šv. Linas ir 

šv. Teklė. Senovės: Kernius 
ir Baumilė. 

Rugsėjo 24 d.: šv. Afra. 
Senovės: Juodis ir Bankmė. 

ORAS 
Giedra ir Šilčiau. 
Saulė teka 6:39, leidžiasi 

6:48. 
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TĖVŲ MARIJONŲ STATYBOS FONDO KARNAVALAS 
Paskutinės dienos ! ; . . ŠIANDIEN ir RYTOJ! 

- • * • 

Karnavalas įvyks šeštad. vakare, o sekmadienį prasidės 3 vai. p.p. 

Sekmad. vakare kam nors teks Television-Radio Consolc Setas. 

[vyksta prie Wes! 63-čios ir South Kilboume gatvių. 
• 

Bus ir užkandžiai - skanus kumpis ir kugelis. 

PUIKIOS PRAMOGOS suaugusiems ir vaikučiams! 

Rytoj Chicagos Lietuvig Tarybos Konferencija N A U J I E N O S IS K E N O S H O S 
Pereitą sekmadienį Šv. kad būtų toks geras pasise-

Petro parapijas *4Home andjkimas kaip pereitais metais. 
Visos linksmai prisižadėjo. 

KONFERENCIJOS PftOGA PASIRAŠYSIME KOVOS 
DEL LAISVES*' DEKLARACIJA 

_ ., I School" draugija labai gra-
Sekmadienj, rugsėjo 24 d., vyks 6 v. v. Programą pil- ž i a į į r g a u s i n g a i pagerbė 

Lietuvių Auditorija, 3133 S. dys Izabelė Motekaitiene, A-i g a y o m o k y t o j a s _ seSeris 
Halsted St., bus pripildyta lė Kalvaitytė, Vladas Jaku- p r a n c i š i k į e t e s 8 U "pantry 
Chicagos lietuvių visuome- bėnas, Izoldos Ralienės šo- s h o w e r > • L a n k ės i daug žmo
nes ir jos organizacijų de- kėjai, Irena E.dngevicmtec n į ų ^ g e r ė j o s i k a r t u s u ^ 
legatų. Durys bus atdaros Turėjęs programoje dalyvau- g e r i m i s n a u j u 8 c u f t <«Kel_ 
12:30 vai. Konferencija pra- ti Simas Velbasis fabrike v i n j a t o r » šaldytuvu ir paau-
sidės 1:30 v. p. p. Konieren- sunkiai susižeidė kairę ran- k o t u v a l g i u 
cijos darbų tvarkoje: kon-' ką. Po programos bus šo-; Į ž a n g i n e k a l b ą t a r e p i n r L 
šulo dr. P. Daužvardžio irikiai grojant puikiam orkes- L u e ; l l e Varnis Seianas ku-
ALT vykdomojo komiteto trui. r i n u o i i r d ž i a i padėkojo'sve- r w ™ _ 
trumpas žod.s, senosios vai- ^ ^ ^^^ ^ L a i s v ė į . c i a m s i r tėvams už prielan- įteikiant dovaną nuo šios 
dybos pranešimai, diskusi- Reikalams kurną seserims ir pasidar- draugijos. Paskui sekė keli 
jos, nauji pasiūlymai, rimu- P a s k u t i n i u l a i k u g a u t 0 s bavimą. Pirmininkė perstatė žodžiai ir atsisveikinimo do-
mai, rezoliucijų pmimmas kanČAOS a u k o s : Roselando mokytojas ir kokius skyrius vana nuo "St. Peter's Parish 
Ta pačia proga kiekvieni t r e m t i n i b ū r e l i s ^ B Ma_ mokina: sesuo Norbertą -
laisvę branginąs ir del jos Q ^ . ^ Sta- namų prižiūrėtoja; sesuo Ju-
kovojąs lietuvis utrcs pro- ^ J ! ^ _ Tremtinių dith — vaikeUų darželį — 

ų- l b e n d r u o m e n ę $ 5 0 0 org^ni- 1 ir 2 skyrių veda; sesuo 

Po susirinkimo buvo maža 
atsisveikinimo puotelė su pa
rapijos vikaru kun, Juozapu 
Augūnu, MIC, kuris taip 
gražiai per kelis metus dar
bavosi Kenoshoje ir klebo
navo Racine. 

Atsisveikinimo kalbą pa
sakė "St. Peter's Parish 
Home and School Associa-
tion" pirm. Lucille Seianas 

laisvės" deklaraciją. 
Pasilinksminimas Ir 

Programa V a k a r e 

W A U K E G A N'O Ž I N I O S 

zacijos ir pavieniai galėsite Seraphine veda 3 ir 4 sky-
dar įteikti aukas ir konfe- ™*; s e 3 U 0 Mathilda veda 5-
rencijos proga. 6-7 ir 8 skyrių, ir yra mo-

Meninė programos dalis j- Chicagos Lietuvių Taryba kyklos viršininkė. 
• Paskui seks. kun. klebono 

Juozapo Pauliukonio pasvei
kinimas, kuris džiaugėsi šia 
nauja draugija taip energin-

40 VALANDŲ ATLAIDAI PASISEKĖ gai ir tvarkingai dirbant dėl 
40 valandų atlaidais tikin- VVaukegano vienuoliktoji pagerinimo mokyklos, 

tieji stiprina savo jėgas ir Lietuvių Diena, kuri įvyko Padėkos žodį tarė virši-
tobulina gyvenimą. Jų ant- rugsėjo 17 d., 2 vai. po pie- ninkė — sesuo Marija Mat-
gamtinis gyvenimas be Die- tų, tikrai gerai pavyko. Į (hilda. 
vo malonių merdėja. Dievo Lietuvių Dieną atvyko ne- j Aukų rinkėjos — Jul.a Ma 
pagalba jas atgaivina ir mažai žmonių iš apylinkių, žeika Fredericks ir Vera Pi-
stiprina. Programa buvo šauniai M- Į peras Kanios širdingai dėko-

Gauti Dievo dvasinių ma- pildyta. Gražiai pasirodė!jo visiems už širdingumą, 
lonių, jų prašantis turi bū- chorai. Virtuvėje pasidarbavo: Ce 
ti pašvenčiamoje malonėje. šimto dolerių dovaną gaus c e i i a Kvietkus Stulgaitis; 
Yra būtinas reikalas pirma 1297 numeris. Kas turi šį i Frances Valauskas Luckas; 
susitaikinti su Dievu. Juk numerį — prašome kreiptis Mary Milašius Dosemagen 
Kristus tam ir įsteigė At- prie Prano Aikus, 1145 Jack-
gailos Sakramentą, kad nu- son St, No. Chicago. Mini-
sidėjėlis galėtų su dangiš- m o numerio pavarde nebuvo 
kuojų Tėvu sueiti *į taiką, galima išskaityti, 
vėl atgauti prarastą pašven- Toliau buvo duodamos 5 
čiamąją Dievo malonę. O ji I dovanos po $10. Pirmą do-

Young Women's Catholic 
League" per pirm. Cecelia 
Stulgaitis. Kun. Augūnas ta
rė padėkos žodį. Parapijiete 

PIANO PAMOKOS 
JUAN MASTERS 
(Juanita Park Ma*ters) 

"kclltta 1950-51 metu sėsimo ati
darymą. I'taiio ir harmonijų- pa 
mokos. I Mano klasos visokio am-
žiaitM mokiniam- — Milkų tlarie-
lio, rmitm^uMuju ir kolegijos kur
as, skambink iti>: 

WEbster 9-86*0 
ahtrad. ir šetsud. po 1 vai. 

arba vakarais 
PUllman 5-4844 

Prie stalų patarnavo: Do
ro thy Vitkus VVertz; Katto-
ryn Urbick Getschman, So-
phie Minotas Norman, Chris 
tinę Urbick Kleist. 

Prie pasveikinimo korte-
padaro nusidėjėlį Dievo sū- Vaną gavo: Antanas Bukan- l^ pardavimo: Constance 
numi. Tai yra didžiausia tis, antrą — Marijona Pa-
brangenybė. Tą didelę laimę | jūnas, trečią — B. Camley, 
neša atlaidai artėja. ketvirtą — Marijona Pajū-

Noriu dvasiškijai praneš-; nas, penktą — A, Mikolaitis. 
U, kad šis rašinėlis yra laiš-1 Komisija dėkoja visiems 
ko vietoje į atlaidus kvie- prisidėjusiems prie Lietuvių 
čiančio. Dienos pasisekimo. Lietuvių 

šv. Baltramiejaus parapi- Dienoje gautas pelnas ski-
jos bažnyčioje 40 valandų riamas lietuviams seneliams 
atlaidai prasideda sekmadie- įr ligoniams kurie yra Eu-
nį, spalio (Oct.) pirmą die- ropoję ir negali atvykti į šį Kvietkus Stulgait s pranešė, 
ną, per sumą. Bus 1-2-3 die- kraštą. ' i°* P*r»PiJOB bazaro prisi-
nomis. Į ruošimo darbas jau gana 

Per atlaidus bus ši tvar- DĖKOJA j stipriai pradėtas ir kvietė 
ka: kalbama šv. rožančius 3 į Sesuo M. An.ta, Šv. Bal-1 draugijos nare3 prisidėti, 
vai. popiet. Iškilmingi miš- tramiejaus parap. mokyklos i r\ • r j Ur„f-
parai 7:30 vakare: pamoks- vedėja, visų seserų mokyto- r l l C CZciO mOmO 
las ir benedikcija. Po p a - j u vardu padėkojo visiems, CHICAGO. — Marąuette 
maldų bus klausoma ispa- kurie kokiu nors būdu pri- j Parko parapijos choras pe-
žinčių. Taip vi s pamaldos sidėjo prie "pantry shower". | reitą sekmadienį turėjo iš 
kartosis atlaidų dienomis. 

Pirmos šv. mišios per at
laidus 5:15; 8:00; 9 vai. su-

Jusis Wagner. 
Prašome parapijomis nu* 

sipirkti Kalėdų kortas nuo 
šios draugijos — tuo padė
site mokyklos reikmenis nu
pirkti. 

DARBAS PRADĖTAS 
Pereitą pirmadienį per 

Jaunųjų Moterų draugijos 
susirinkimą pirm. Cecelia 

Nuostabūs Nauji Dažai 
SPRED SATIN 
Kaip skelbiami žurnaluose 

LIFE ir SATURDAY 
EVENING POST 

Plaunami, Ga
tavai -umaišyti. 
l e n g v a i \artoja- | 
nu, Išdžiūsta 
per ao min. 

Gliddtn 

^ H I M -~ Si'""46 

'.'•'•lODtJ* C O ^ 

«ii,nt« l i i u - mmio- rmnlsijo- for-
nulė (IIKKIU pn\ilt«;ija-. k u I u 
neturi kiti s ienoms dažni! 
Pad«nR:ta beiveik 
kiekvieną paviršių. grynos 
Neturi jokio in'ina- * 
lona.us kvapo. IMo spuios; 
vimas nepalieka **> 
iuož.ų ir i/eblukina pasteliniii 

pa stelinių 1 ti 
spalvos. Lieka atspalvių 
atsparus. 

SPRED SATIN 
BE EXTRA MOKESČIO 

$1.49 qt. $4.79 gal. 
įsitikinkite! Išbandykite kvor
tą šitų dažų savo rūbinėj — 
(clothes cloeet) ar vonioj. 

ENDURANCE 
Paint & Wallpaper Co. 

S209 W. 11TH STREET 
HI. 5-2736 

Atdara pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais. 

I R U 
važiavimą į Labdarių; Sąjun
gos miškus. 

Ant ežero kranto, tarp 
M P A I 

Motinų klubas, spalio 
ma ir pamokslas. Paskutinį 29 d., 3 vai. po pietų, Lietu-1 gelstančių medž ų, sukurtas 
vakarą bus procesija. vių salėje, rengia ''bingOį laužas darė pasakišką vaiz-

Pamokslininkai yra pa- party". Dovanos bus gfa- jdą, apie kurį choristai dai-
kviesti šie: Kleb. kun. P. Ka- žios. .navo. 
tauskas sakys pamokslą sek — šv. Teresės draugija Šiluvos atlaidų proga varg. 
madienio vakare; kleb. kun. turėjo susirinkimą ir nuta-
V. Černaufikas sakys pirma- j re duoti dvi dovanas. Per 
dienio vakare; kleb. kun. M. 
Švarlis sakys antradienio 
vakare. 

ateinantį susirinkimą narės 
turės užkandžius. 

— Mykolą* Žukauskas mi-

A. Giedraitis savo namuose 
iškėlė puikią vakarienę cho
ro nariams. 

Gust yra išvykusios į kata-
Raginu ir kviečiu visus re rugsėjo 16 d. ir buvo pa- j likišką mergaičių mokyklą 

brolius lietuvius į dievišką! laidotas rugsėjo 19 d. Tai j Pennsylvanijon, kurią veda 
cielos puotą. Maldauju susi- sesers Alfredos tėvas. Sese-'šv. Kazimiero seserys. Mar-
taikinti su Dievu ir dangiš- rys mokytojos ir mokyklos Į garet Gust jau ketvirtus me-
kąja Duona maitinti savo vaikai seseriai Alfredai reiš j tu* lanko šią mokyklą, o 
sielą. kia užuojautą. 

Kun. Juozas, J. Cužauakas, — Anita ir Margarėta 
Anita — pirmus metus. 

M. Z* 

ATTENTION PfcOPERTY 
OVVNERS and CONTRACTORS 

ELECTRIC CO. 
CONTRACTORS 

YARBROUGH 

5 ^ EMUURES 
Lighting and vViring Systems 

24 Hour Service 
FREE ESTIMATES 

Gomplete Repą irs r . . ^ 
WESTINGHOUSE 

LIGHTS and FIXTURES ; 

6910 ROOSEVELT ROAD 
Telephoae EUclid 3-3365 

Night Phone STanlry 8-1107 
OAK PARK, ILL. 

STROHM BROS. 
Židiniu Pristatymas 

Stai 
• jums 
3§ liaus 

pristatome 
naaijo sti-
židinį 

(Firepl'aco), ku
ris yra pastaty
tas iŠ cemento, 
komponuoto su 
marmuru plytų 
pavidale. 

Kainos: $79.50 '« $99.50 
Natūraliausiai atrodantis židinys 
jūsų namams ar pramogų kam
bariui. Greitai galime įtaisyti. 

Teiraiukitės pirmaujančiose bal-
d-ų krautuvėse arba apžiūrėkite 
pavyzdžius. 

7239 S. W E S T E R N A V E . 
PROSPECT 6-1636 

VESTUVINIAI 
RŪBAI 

$39.95 
iki $195.00 

Gražiausi 
KiitMti 

Jaunosioms 
l'aippat ir 

I»amergem 

$19 95 iki $39.50 
i žv skite 

sąskaitų pas 
BKB-TAliH... 

Tiktai 
sakykite 

"Cliai-ge l t" 
Atdara sekmad., ketvirtad., 

šeštad. vakarais. 
i 

B E R - T A L S 
1259 S. HALSTliD ST. 

VIENINTELĖ PROGA, KURI NIEKUOMET 
DAUGIAU NEPASIKARTOS! 

Didžiulis išpardavimas los. F. Budrike Inc., 3241 So. 
Halsted Street, Jewelry prekyboje. Įmokėti tereikia 

tiktai dešimtą dalį; jokių taksų neskaitoma. 
Jūs sutaupysite pusę, trečdalį normalios kainos, o mažiausiai 

20 centų nuo kiekvieno dolerio. Budrikas Jeweiry parodoje užpirko 
$63,000 vertes įvairių brangenybių: Briliantų, Deimantų, 2iedų su 
spalvotais akmenimis. Perlų, Aukso, Sidabro papuošalų. Vėliausios 
mados Šveicariškų bei Vokiškų geltono, oano auKso moteriškų bei 
vyriškų laikrodžių: Elgin, Bulovą, Longines, Wittnauer. Omega, 
Moline; laikrodžiai žinomi visame pasaulyje. Visos brangenybės par
duodamos grynais ar lengvais išmokėjimais, įmokant tik dešimtą 
dalį vertės be jokių taksų. Laike šio išpardavimo visus taksus ap
moka patsai Budrikas. 

Kalėdoms dovana* pirkite dabar, sutaupysite pase kainos; įmo
kėjus $1.00, išrinktas prekes mes palaikome iki Kalėdų. Prieš Ka
lėdas kainos pakyla dvigubai. 

Wlti*eu6rUNABr«tĮs* 
17J, GF & 58, $4*-7* FT-'* 
(Cord, $4$.7S F.T.I.) 
A Lonęlift-yfmmivr Pro<Jvd 

Moteriškas rank., balto 14 kt. aukso, 17 akm., vertės $199.00 $98.00 
Moteriškas rankinis, balto 14 kt. aukso, 17 akmenų, 

su 6 rubinais papuoštas vertės $168.00 $84.00 
Moteriškas rankinis laikrodėlis geltono aukso. 14 kt., 

17 akmenų vertės $160.00 $79.00 
Rankinis moteriškas laikrodėlis, geltono 14 kt. aukso, 

17 akmenų, papuoštas su 4 deimantais ir 
8 rubinais vertės $225.00 $109.00 

Rankiniai laikrodėliai balto ir geltono aukso BULOVĄ nuo $ 22.50 
Rankiniai laikrodėliai balto ir geltono aukso ELGINS nuo $ 21.50 

APMUŠTI 
BALDAI 
GRAŽIU 

IŠVALYTI 
J I si i N an mosi • 

air įstaigoje 

Aptarnaujame 
miestą ir 

priemiesčius. 

ROBERT F. HINTZ 
2118 YV. 75TB PL.—IlAil. S-7S53 
Skambinkite dieną arba vakare. 

BUTTOfrTO 
ZUIKINĖ 

(Buttou's Kabbitry) 

NO. 
5147 

TKl'MliULL. 

AYAbrook 5-1148 

ZUIKIAI MfiSAl 
ir 

Zuikių Veisimas 
bei Auginimas. 

Naujojo* /.elandijos Kai t u j i ; 
llMfttieji riamaiHliJfts •niililnai" 

i bamimnijos D'Arjceiits 

Vel Pasirodė! 
PRIPILDYMO 
ŠALDYTUVŲ 

MĖNUO 
Jūs sutaupote 10% pirkdami ui $25 
(įskaitant sviestą ir kavą). 
!5is pašildymas galioja nuo rugsėjo 15 
iki spalių 15. 
Mes turime didelį sandelį šviežios mė
sos, ŽUVŲ, Šviežių vaistų ir pyragų. 

Labai gerai įpakuojame 

N E P R A L E I S K I T E Š I T O S 
' T I K R O S P R O G O S 

S U T A U P Y T I -
Mes išnuomojame maistui spinteles už 

normalią kainą 

FROZEN VALLEY 
PRODUCTS, DSC. 

700 TOUHY AVENUE 
Park Ridge, 111. 

Tel. TAlcott 3-2151 

Wittnau«r VARS/TY M£ 
Brocelet, 17J, Gf & SB, $45 .00 F.T.I. 
(Strop, $39.75 F.T.I.) 
A longin»»-Wittnou»r Prodvd 

| Rankinis v>Tiškas 14 kt. aukso, 17 akmenų su puikia 
aukso apyranke vertės $120.00 

Rankinis vyr., raudono 14 kt. aukso, 17 akm., vertės $100.00 
Kišeninis vyriškas 14 kt. su aukso grandinėle, vertės $75.00 
Vyriškas 14 kt. balto aukso su aukso grand. vertes $65.00 
Vyriškas kišeninis 14 kt. aukso, 17 akmenų . . vertės $85.00 
Vyriškas rankinis apskritas, ypatingai plonas vertė* $60.00 
Longines rankinis 17 akmenų balto aukso . . vertės $75.00 
Pockets Ben kišeniniai vertes $ 6.00 
Vyriškas baltas laikrodis, apskritas, su puikia 

grandinėle buvo $39.00 
Vyriškas geltono 14 kt. aukso, 15 akmenųį su 

grandinėle buvo 35.00 
Vyriškas rankinis vandens nebijantis-waterproof, buvo $35.00 
Vyriškas rankinis vandens nebijatis*waterproof, buvo $49.00 
Vyriškas Wittnauer gražus rankinis su apyranke 
Longines rankinis, 17 akm. laikrodis su puikia apyranką 
Cigaretėms žJebtuvėliai-lighters Vertės $ 3.50 
Elektrinis Grandfathers laikrodis su švytuokle, vertės $29.00 
RCA - Victor Phonografas, vertės $15.00 
Columbia P h o n o g r a f a s , e lektr in i s , i špardav imui , v e r t e s $10 .00 
Bulovą sieninis elektrinis laikrodis vertės $25.00 
Aristocrat sieninis laikrodis užsukamas 8 dien., vertis $ 6.50 

$5050 
$49.50 
$37.00 
$82.00 
$42.00 
$32.50 
$39.50 
$ 2.50 

$19.00 

$18.00 
$1700 
$29.00 
$27.50 
$32.50 
$ 1.25 
$14.95 
$ 8.95 
$ 2.95 
$12.50 
$ 3.75 

Klasinės nuuaikos mokytojas duo
da piano pamokas. Priimami pra
dedantieji, pažengusieji ir norin
tieji pasitobulinti mokiniai. Gali 
ateiti j namus. Dėl informacijų 
kreiptis (1Mkyttt> sekmadienio 
ryt*>. HY«I. »- »?60. 

% 
PAPUOŠALAI: 
Moteriškas puikus deimantas aukso žiede, . . . . vertės $20.00 $14.95 
Moteriškas 14 kt. aukso žiedas su deimantu, . . vertės $35.00 $19.95 
Moter. 14 kt. aukso žiedas su puikiu deimantu, vertės $70.00 39.95 
Vėliausio šlifo deimantas, 10 kt. aukso žiede, vertės $80.00 $39.95 
Gražus didelis moteriškas deimantas, 14 kt. 

aukso žiede, vertės $90.00 $45.00 
Vyrams 14 kt. aukso žiedai su puikiais deim., vertės $125.00 $62.50 
Gimtadienio žiedai su gražiausiais akmenimis, vertės $ 9.00 $ 4.95 
Auksinės rašomos plunksnų setai, Eversharp, vertės$20.00 $19.00 
Parker plunksnos Nuo $2.70 ir aukščiau 
Waterman rašomos plunksnos, vertės $ 8.50 $ 8.95 
Shaffers auksines rašomos plunksnos, vertės $ 9.00 $ 4.95 
Bali Point paauksuota rašoma plunksna, vertis $ 3.00 $ 0.95 
Vokiški 4 spalvų automatiški pieštukai vertės $ 5.00 $ 2.95 

Jos. F. Budriks, Inc., Baldų, Televizijos, Jeweiry prekyba, į t e ig 
ia prie* 38 metus. Visos prekės garantuotos, nepatikus laike keleto* 
dienų grąžinami pinigai. Išpardavimas eina tiktai šiuo adresu: 

JOS. F. B U D R I K , Inc. 
3241 So. Halsted Street Chicago 8.111. 
ATDARA PIRMADIENIO IR KETVIRTADIENIO VAKARAIS. 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHlCAOO, ILLINOIS S 

D R A U G A S 
TJHE IJTHAUNIAN DAILY PTUEND 

Z334 8. OaJiley A ve., Chk*go 8, III. Tel. VlrginU 7-6640; 7-6641 
a n t e r e d aa Second-Claas Mat te r March 11, l f i e a t Cblcago, Illinois 

Under the Act of March S, 1879 

Member of the Catholic Preas Aaan SubacrtpUon Ra tea : 

^"** -""»• -*-* • — » nMS?^rr.n"chK.S»cEs: 
by t h e " _ . $1.00 per year in Canada 

Li thuantan Cathollc Preas Society. | pore lgn $10.00 per year. 

P r e n u m e r a t a : 
ChicaguJ ir OiceroJ 
Ki tu r JAV ir Kanadoje 
U ž s i e n y j e 

Metama H met . 1 mea. 
$8.00 $4.60 $2.50 
$7.0"' $4.00 $2.2& 

$10.l>0 $5.50 $2.90 

1 man 
$0.90 
$0.8<i 
$1.00 

Skelbimu kalno* pr i s iunčiamos gavus prašymą 

Višinskis "Įžeistas rr 

hr.i.«.IM\N IŠ BANKIETO 

Sovietų Sąjungos užsienių reikalų komisaras Višins
kis, kaip ir k.ti Jungtinių. Tautų asemblėjos atstovai, 
dalyvavo (rugsėjo 21 d.) Nevv Yorko miesto sureng
tame bankie.e, kurio tikslas buvo pagerbti 59 valsty
bių delegacijas. Bet Višinskis neilgai bankiete tebuvo. 
Jis buvo '' įžeistas". J j "įžeidė* gub. Thomas Devvey. 
Kaip tai galėjo įvykti? Labai paprastu būdu: guberna
torius* Devvey išdrįso pasakyti teisybę apie sovietų re
žimą. 

Gub. Devvey savo kalboj primine vieną neužginčija
mą faktą, pasakydamas, kad būtų klaida ignoruoti tai, 
kas šiandien viyksta Rusijoj. Tarp kitko, ten esą su
grūsta į darbo vergų stovyklas tarp 10 ir 15 milijonų 
žmonių, kurie iki mirties yra nukankinami. Tai išgir
dęs Višinskis su v sais savo palydovais demonstraty
viai išėjo iš bankieto. Jam išeinant, gub. Dewey pri
dėjo: "Turiu pasakyti, kad man priklauso komplimen
tas dėl pasitraukimo tų, kurie sąmokslauja pasaulio 
destrukciją". 

Gub. Devvey vyriškai pasielgė. Ir visi kiti politikai 
ir diplomatai kiekviena proga turėtų sovietams priminti 
jų daromus žiaurumus. 

DfcMESIO AMERIKOS UNIJŲ REIKALAVIMUI! 

Didžiosios Amerikos darbininkų unijos savo laiku 
yra pasiūlusios Junginėms Tautoms daryti žygius iš
tirti darbininkų būklę Sovietų Rusijoj ir kituose ko
munistų kontroliuojamuose kraštuose. Jos yra patie* 
kusios smulkių statistikos žinių apie skaudų darbo žmo-
n ų būvį. Jos tai padarė pasiremdamos Jungtinių Tautų 
charta ir žmogaus teisių ir kitomis konvekcijomis. 

Amerikos darbininkai neturėtų tą reikalą padėti len-
tynsn. Jie turi reikalauti savo (Amerikos) delegacijos 
klausmą kelti asemblejoj rimtai ir efektingai. Ji turi 
prašyti talkos ir kitų valstybių delegacijų. Ir, jei so
vietai nesutiks su pasiūlymu tirti darbininkų būklę 
Rusijoj ir kitur, kokiems galams laikyti organizacijoj 
bolševikų atstovus. Mes ne vieną kartą esame rašę, kad, 
šitokiai situacijai esant, yra gėda demokratijų atsto
vams sėdėti prie vieno stalo su tautų žudytojais, su 
darbin nkų ir visų žmonių kankintojais bolševikais. 

Gub. Devvey drąsus ir teisingas žodis, pasakytas * Vi
šinskio adresu, turėtų būti pavyzdžiu visiems Amerikos 
ir kilų vakarų demokratijų politikams ir diplomatams. 

Dar Apie Gen. Marshalla 
Generolo Marshallo paskyrimas krašto apsaugos sek

retorium buvo sukėlęs ginčų ir spaudoj ir pačiame kon
grese. Bet kai tas įkarštis praėjo, kai žmonės pradėjo 
ša! c a u galvoti, priėjo išvados, kad tai buvo labai vy
kęs parinkimas. Aišku, partiniai fanatikai ir toliau puls 
šį Prezidento žygį, bet tai nebedarys jokio įspūdžio. 
Pagaliau, jau ir patsai Kongresas gen. Marshalla už-
gyrė krašto apsaugos sekretorium. 

Toksai 'The Nevv York Times", kurį galina laikyti 
nepartiniu dienraščiu, pripažįsta, kad geresnį kandi
datą parinkti šiai nepaprastai svarbiai pozicijai vargu 
bebuvo galima. Gen. Marshallas žino kiekvieną smulk
meną tų pareigų, kurioms jis yra pašauktas. Jis turi 
daug patyrimo militariniuose dalykuose, ko ypač rei
kia krašto apsaugos ministeriui šiais d dėlių pavojų 
laikais. Netenka abejoti ir apie jo ištikimumą, nes sa
vo krašto reikalams gen. Marshallas yra nuoširdžiai 
atsidavęs. 

Gen. Marshallas, ar kas nori ar nenori pripažinti, 
bus vienas iš pačių stipriausių vyrų dabartiniame vy
riausybes kabinete. 

Vokiečiai Netikinti "Trijų" Planu 
Vakarr Vok etijos vyriausybės kancleris Dr. Aden-

auer reiškia pasitenkinimą Jungtinių Valstybių, Didžio
sios Britanijos ir Prancūzijos užsienių reikalų minis-
terių nutarimais. 

Tie nutarimai liečia Vakarų Vokietijos įleidimą į 
Vakarų Europos valstybių šeimą, nuimant buvusią ka
ro padėtį, pertvarkant okupacinį statutą, duodant pla
čias diplomatines privilegijas ir nuimant kai kuriuos 
griežtesnius ekonominius suvaržymus. 

Anot Dr. Adenauer, Vakarų Vokietija ypao yra pa
sitenkinusi tuo, kad "trys" didieji pasižada ginti ją 
tuo atveju, jei ji būtų sovietų užpulta. 

Jėgų Mobilizacija 
NAMŲ FRONTO STIPRINIMAS 

Šimtais lietuvių vyrų stoja į *Dėdės Šamo kariuome
nę, kuri yra stiprinama ne vien tiktai tam, kad Korėją 
apgintų niuo agresorių komunistų, bet kad kitas lais
vėje tebesančias tautas apsaugotų ir tuo pačiu Jung
tinių Valstybių saugumą sustiprintų. 

Kariuomenė, kad ir gausingiausia, ji nebus pakanka
mai stipri, jei jos užnugaryje nestovįs kita jėga. Ta 
jėga turi susidaryti namų fronte. Kiekvienas žmogus, 
ar jaunas ar senas, tu-i būti sumobilizuotas kariuome
nės užnugar ui — namų frontui sudaryti. 

Kai ir Jungtinių Valstybių | kariuomenė bus ir gau
singa ir gerai paruošta, kai jos užnugaryje stovės vie
ninga, visa s savo patriotines pareigas atliekanti visuo
mene, tos jėgos n ekas nenugalės. Dar ir daugiau pa
sakytina: toji jėga, susikibusi į grumtynes su tautų ir 
visų žmonių priešu komunizmu, jį į dulkes sumaltų. 

KAS REIK ALINGA TVARKAI ATSTATYTI? 
Šiandien visi ir žino ir jaučia, kad pasaulyje nėra 

taikos, nėra ramybės ir nėra tok os geroves, kokia ga
lėtų būti. Visi žino ir tos padėties priežastis. Jei bet 
kuriuose namuose, kaimuose, miestuose ar valstybėse 
įsigali banditai, plėšikai ir žmogžudžiai, juos suvaldyti 
gyventojai gali tik sumoblizavę savo jėgas. Ne kitaip 
galima bus ir pasaulio tvarką atstatyti. Komunistiniai 
banditai ir žudikai tiek įsigali, kad be visuotinos de
mokratinių- jėgų mobilizacijos jis jau nebenugalimas. 
Todėl stiprina savo militarinę įgalią Amerika, stiprina 
ją jos sąjungininkės. 

Bet kokį ryšį su tuo turi lietuvių stojimas į Dėdės 
Šamo kariuomenę? Didelį ir svarbų. 

Einant žūtbūtinei kovai tarp dviejų milžinų — de
mokratijų: ir komunizmo, lietuviai negali būti nei abe
jingi nei pasyvūs. Jie turi talkinti demokratijoms, nes 
su jomis yra glaudžiai surišta lietuvių tautos ateitis. 
Jei esame tikri, kad demokratijos laimės ir su laiku da
rys žygių visas tautas išlaisvinti, turime būti tikri, kad 
ir mūsų tėvų kraštui nebus padaryta išimtis. 

RUOŠKIMĖS! 

Tačiau neužmirškime vieno dalyko: jei patys lietu
viai nebūsim pasiruošę save gelbėti, jei organizuotai 
neįsijungsime į didįjį demokratijų sąjūdį už saugumą, 
laisvę ir taiką, Lietuvos nepriklausomybės reikalas tik
rai gali būti pastumtas į šalį. 

Lietuviai kariai jau lieja savo kraują Korėjos fronte, 
l e s jį ir kitur, kur tik nauja karo liepsna bus pakurta. 
Mūsų pareiga žiūrėti, kad jų kraujas nebūtų taškomas 
tolimuose kraštuose veltui. Tebūnie jis aukojamas ir šio 
krašto saugumui ir Lietuvos išlaisvinimui. Taip bus, 
jei mes, namų fronte pasilikę dirbsime tam pačiam 
tikslui. 

Šias kelias mintis mes pabrėžiame ryt įvykstančios 
Chicagos Lietuvos Tarybos konferencijos proga, pasi
tikėdami, kad tai bus įvykis, kuriuo bus siekama stip-
risti mūsų, lietuviškąjį namų frontą ir lyg mūras sto
vėti kariaujančiųjų užnugaryje ir taip pat stipriai pa
remti Amąrikos Lietuvių Tarybą ir jos darbus, siekian
čius išgelbėti tautą ir jai laisvę bei nepriklausomybę 
atkovoti. 

Prasikrapštė Akis 
"Sandara" rašo, kad anglai pamažu pradeda M prare

gėti". Būtent: 
''Anglai pamažu ima ''praregėti". Kai trečio pasau

linio karo pavojus ėmė aiškėti ir juos pačius apgaubė 
nerimasties jausmas, anglai prisiminė, jog už geležinės 
uždangos gyvena ištisos tautos, kurių laisvė sutrempta, 
o kasdieninis gyven mas juodas ir tragingas. Tiesa, pa
čiam Parlamente laiks nuo laiko pasigirsdavo balsai, 
užtariantieji pavergtuosius, tačiau visuomenėje tie bal
sai nuskambėdavo kaip balsas tyruose. 

"Vienok šiand e nuotaika pasikeitė. Anglijos Darbo 
Partija pasmerkė sovietiškos sistemos priverstiną už-
korimą rytų Europos kraštuose. Anglų valdžios atsto
vai Jungtinėse Tautose iškėlė aikštėn pasibaisėtiną po
litinių vergų padėtį bolšev.kų darbo stovyklose. Prie 
šio dar reiktų pridėti ir Churchill'io laiškas į Central 
European Federal Movement. Tame laiške Churchill 
pabrėžė reikalingumą išlaisvinti patekusias į maskol ų 
jungą tautas, ypatingai baltiečius, lietuvius, latvius ir 
estus, kurie sistematiniai na kinami. 

"Dabar, po šių pareiškimų, reikia tikėtis, jog žodžius 
paseks ir konkretūs žygiai. Didžiosios demokratijos —• 
Amerika ir Angjija privalėtų viešai įspėti Sovietų Są
jungą paliauti terorizavus ir naikinus nekaltas" aukas, 
kurias sovietai pačUupo į savo nagus.'' 

Spėjama, kad U. S. civilinės aviacijos kompanijos 
1950 m. turės 25 milijonus dolerių pelno, kokio avia

cijos istorijoj dar neturėta. 

AMERIKIEČIAI BELAISVIAI 

DIEVO PAŽINIMAS 
ADV. V. J. BUDRIKAS 

Nesigirk niekam apie sa
vo nuopelnus, nesivyk tuš-
č o mokslo, plepančio viešai, 
kad reišeikvotum savo jė
gos betiksliai. Pasišvęsk to
kiam moks'ui, kurs yra ver
tas tavo Kūrėjo ir tavęs pa
ties. 

Tik pereik per filosofijos \ 
karalystę, bet prisek savo | 
dėmesį prie Dievo bičiulių j 
raštų. 

Šventos š"ų garbingų vadų 
aspiracijos atveda žmones į 
tiesą. 

Netapk hipokritas ir fana^ 
tikas; ir nepailsk siekti to
bulumo ir dirbti, kad tap
tum nuoširdus Dievo garbin
tojas. 

Neklaidžiok po nesaugias 
abejoj'mo vietoves, nes ten 
nėra išmintingųjų. 

Pažinimas yra dvasinė pa
laima ir dieviškos geradary 
bes dovana. 

Igncrantai atmeta pažini
mą dėl to, kad jie negali pa
kilti patys į reikalaujamą 
lygį. 

Apgaulės purvas nepajė
gia suteršti paž'nimo rūbo. 
Tu žinai kad Dievas pasta
tė tave šiame pasauly, kad 
tarnautum jam visa širdimi. 
Jis yra namo valdovas. Kvai
lys mato tik namą, bet ne
pažįsta valdovo. Dirbk drą
siai naktimis ir dienonrs, 
kad pasiektum ir ęyventum 
Dievo malonėje. 

Leisk jam būti nuolatiniu 
tavo minčių ir meditacijų 
objektu. Būk akylus. Domė-

. kis didž'u Jo spektakliu. 
Nekvaršink savęs dangu

mi ar pragaru. Tik ieškok 
jų Valdovo. 

Jei tu rasi jį, o mano sie
los gyvenime, tu valdysi a-
bu pasaulius. 

Stenkis pažinti save patį 
gerai, jei norėtum išmatuo
ti pagrindinai šio pasaulio 
paslaptis. 

Ieškok dorovės uoliai, ir 
nesigirk suradęs ją. Kas ne
pažįsta jos, tas yra toks ak
las kaip jautis ir asilas. 

Dorovė yra didžiausi apsi
švietusios sielos ir š'rdies 
turtai, ir paskutinis žings
nis į Dievo pažinimą. Kas 
nepersisunkia per dorovės 
šviesą, tas lieka pražuvęs 
klaidos šešėliuose. 

Įtrink savo a k s dorovės 
balsamu: jei ne, paskutinie 
ji diena bus pasmerkimo die
na. 

Dievo a p a š t a l ų raštai 
skaidrina inteligencijos veid
rodį. Ar tu stengies supras
ti jų reikšmę? 

Tegu šie mokiyma; būna 
tavo sielos apsauga. Kas ieš
ko Dievo, tas turi geriausią 
gydytoją. Kilnios Šv. Rašto 
tiesos yra tyrumo balsamas 
proto akiai. Šventieji paliko 
daugelį mokymų, kurie gelb
sti žmogui pažinti Kūrėją. 

Šv. Rašte glūd; mistiškos 
ir dvasinės tiesos. Jų gilu
moj — neginčytina apreiš
kimų tvarka. 

Tad pašvęsk savo valan
das Šv. Rašto išminties stu
dijai, įsigyk pilną, mokslą, 
kurį talpina jo puslapiai. 

LAIKRODININKŲ ŽYGIS 

Devyni šimtai Šve'carijos 
laikrodininkų, kaip maldi
ninkai, šiais šventaisiais Me
tais aplankė Rpmą. . 

Šiaurės Korėjos barake amerikiečiai laisvu laiku lošia kortcm's. 
Kinų foto tarnyba nurodo šiuos belaisvius. Iš kairės j dešinę: 
Ltn. Roth, Itn. Pepper, ltn. Sirman (stovi), Capt. Nugent ir 
ltn. Brocks. Penki buvo tarp amerikiečių, kurie neva pasirašė 
po pareiškimu Jungt Tautoms, kad U. S. turėtų pasitraukti iš 
Korėjos. J. Malik pareiškimą įteikė Jungt. Tautoms. Foto gauta 

iš kiniečių šaltinių. (Acme) 

Ką Patyriau Keliaudamas Po Europą 
t - KAN. DR. J. B. KONČIUS 

IRO Organizacijoje Nauji 
Vėjai 

• 
Gyvenimo sąlygos Euro

poje, ypač Vokietijoje, Aus
trijoje ir Italijoje, yra žy
miai pasikeitusios gerojon 
pusėn, palyginant kas buvo 
tuojau po karo 1045-46 me
tais. 

Šioje kelionėje lankyda
mas tremtinius, patyriau, 
kad IRO, kuri užėmė 
UNRRA-os vietą tremti
niams globoti žymiai pakeitė 
taktiką. Daugelis IRO direk
torių ir tarnautojų, ypač 
naujai paskirtų, pasirodė aiš
kūs antikomunistai ir rodo 
daug prielankumo ir geros 
širdies tremtiniams. Tik da
lis IRO tarnautojų, dar už
silikusių iš UNRRA-os laikų, 
kartais leidžia pasireikšti 
senam raugui. Šiais laikais 
tremtiniai visai jokios bai
mės nebekenčia, kad kas 
nors prievarta grąžintų už 
geležinės uždangos. Medžia
ginė globa iš IRO nei kiek ge
riau nepasireiškia negu iš 
UNRRA. Daugeliu atžvilgiu 
IRO globa net blogesnė, ypač 
pastaraisiais laikais, šiuo 
metu IRO jau pradėjo likvi
duotis. Britų zonoje, Vokie
tijoje, jau visos stovyklos, 
perėjo į vokiečių valdžios 
globą. 

Pašalpa Ir Kainos 
Man teko lankytis Britų 

zonoje ir matyti lietuvių sto
vyklas Oldenburge ir Diep-
holze. Jos yra ten gausiau
sios. Ekonominiu požiūriu 
tremtinių gyvenimas skur
dus; žmonės gyvena medi
niuose barakuose, labai su-
kimlti, net po keliolika žmo
nių viename kambary. Ypač 
Oldenburgo stovykla blogai 
atrodo. Iš vokiečių ūkio kiek
vienas užaugęs žmogus gau
na apie 62DM į mėnesį; už 
kiekvieną vaiką šeimoj dar 
prideda po 20DM per mėn. Iš 
tų pinigų dar išskaito už 
elektros šviesą ir už metrais 
išmatuotą kambario dalį, 
kaip nuomą už patalpas. 

Tiesa, tie išskaitymai nėra 
dideli, tačiau iš gaunamos 
menkos pašalpos yra sunkiai 
pakeliami. Iš gaunamų pini
gų žmogus nei gyventi, nei 
numirti negali Mat, Vokieti
joje sviesto svaras kainuoja 
2,70DM, taukų 1,50 DM-., mė-
s6s apie 2.00DM., 12 kiauši
nių apie 2.16DM. ir t. t. Pa
gal čia paduotas skaitlinges 
išeina, kad maisto kainos yra 
brangios, pavyzdžiui sviesto 
svaras 2.70 DM. doleriais iš
eitų $0.64, nes $1.00 yra 
4.18 DM. Tremtinis pragyve
nimui tokiu būdu gauna apie 
$15.00, o kiekvienas vaikas 
iki 18 metų po $5.00 į mėne
sį. 

Kaip Atrodo Tremtiniai 
Žmones radau nusiminu-j 

sius; augantieji vaikučiai; 
dėl maisto ir riebalų truku 

mo yra išblyškę ir sumenkę, 
seneliai ir senutės jaučiasi 
prislėgti ir nežino kur pasi
dėti. Pinnebergo stovykloje 
netoli Hamburgo yra 62 lie
tuvių vaikučiai su šeimomis, 
kurios dėl nesveikatos ar ki
tų priežasčių negali išvykti į 
kitus kraštus. Darbšti ir rū
pestinga Valerija Funkienė, 
kuri sielojasi ir rūpinasi vai
kučiams pagelbėti skundžia
si: "Beveik nei vieno vaiku
čio su raudonais skruoste
liais nerasite, visi išblyškę, 

j liesi, vaikučio su raudonais 
skruosteliais nerasite, visi 
išblyškę, liesi, suvargę, bet 
jų dvasia dar stipri. Neuž
mirškite jiems pagelbėti." 

Tokių ir panašių nusis
kundimų ir prašymų teko 
patirti daugelyje vietų. Jie 
turi vilties, kad Amerikos 
lietuviai per BALF-ą ateis į 
pagelbą ir pasistengs, kad 
tie gražūs vargšai vaikučiai 
nežūtų nuo džiovos ir kitų 
ligų dėl maisto stokos. Ame
rikos ir Prancūzų zonose 
ekonominės sąlygos kiek ge
resnės, bet ir ten radau daug 
skurdo ir vargo tremtinių 
tarpe. Tie, kurie dar turi vil
ties išemigruoti į Ameriką, 
jaučiasi gariau. Viltis juos 
stiprina ir palaiko jų dvasią 
ir ūpą. 

Bijoma Karo 
Prasidėjus karui Korėjoje, 

visi tremtiniai, tiek lietuviai, 
tiek kitų tautų, pergyvena di
delę baimę, kad komunistai 
neprasiverštų per geležinę 
sieną ir neužkluptų jų. Jie bi
josi komunistų, kaip baisiau
sių žmonių. Kai kurie iš jų 
jau daro planus, jei reikalas 
būtų, naujam bėgimui. Varg
šai tėvai net darosi vežimė
lius, kad, pavojui ištikus, ga
lėtų gabenti savo mažus vai
kučius ir menką turtelį, nes 
jie nei arklių, nei automobi
lių neturi. Ypač tie, kurie 
gyvena arčiau geležinės už
dangos, daugiau pergyvena 
baimės ir rūpesčių. Patyriau, 
kad visi, kurie dar neturi 
pakvietimų į Ameriką, lau
kia jų kaip išganymo arba 
kaip didžiausios laimės, kad 
tik greičiau galėtų paspruk
ti iš tremties gyvenimo. 

Apie 800 džiovininkų, 1,-
100 senelių ir 1,000 kitokių 
ligonių, invalidų, našlių su 
mažais vaikais, kurie neturi 
vilties išemigruoti ir pas
merkti pusbadžiai ir skur
džiai toliau vargti Vokietijo
je, laukia Amerikos lietuvių 
paramos. Būkime jiems gai
lestingi ! 

DAUGIAU KELIAUJANČIŲ 
Į ROM4 

Trans World Airlines pra-
nešs., kad šiemet keliaujan
čių į Romą skaičius padidė
jo 70%. Šventieji Metai dau
gelį patraukė. 
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CLASSIFIED, HE L P W A N T E D A P V E R T I S E M E N T S 
"D R A U G Q" 

Skelbimu Skyrius 
"Draugas" Ageacy 

23 E. Jackson Blvd. 
Tel. — WEb*4er 9-3196 

HELP WANTED — VYRAI 

REIKALINGAS BUTAS 

1-andlords — Here Are Your Tenants! 
A vcry rcfined couple with l weH-
behaved 9 yr. old child, are in dire 
nerd of a 4 rm. unfurn. apt., on the 
NW ūde. Best of reft. They are tenants 
that any landlord can be proud of. Please 
call ARmitage 6-1719, after 12:00 P. M. 

GOOff WAOBS 

M E N N E E D E D 
MACHINE OPERATORS 

LEARNERS 
48 Hrs. — t i m e * ovor 40 hra. 

Excellent working conditions 
Ste«dy U'ork. »'»»<« Vacatkras 

APPLT AT ONCE 

Lincoln U į Cenpany 
4JOO WKST SOHUBKBT 
Aak for Mr. L C. Cowle 

jHELP WANTED — VYRAI Į HELP WANTED — MOTERIS 
»»<—»! 

Iatndlortts Attontlon! A very reflned 
N J j r. old couple, desperately need 
a 2-4 rm. apt. by Oct. lst. Best of 
refs. Help theni. They are tenants 
that any landlord can be proud of! 

Plea*e call: HUttop 5-5879 

I aiMllords. Immedlate Pw*»'.*Haloti!! 
A very reap. young oinpl'd couple. 
urgently need a 3-4 rm. unfurn. 
apt.. on the SW side. Best of refs. 
Help tbem. They are tenanta that 
anv landlord can be proud of, Pleaae 
call HKmlork 4-2t20 or ( .Kmehi l l 
6-6123 

Km. II..n u Inimcdiate l'Ofvse SKMI!! 
A v «•/•>• resp. vt'tcran,. wif<- and 
ehild d«'aperatoly need a 5 rm. un
furn. banvt. apt.. or anything on 
the NW side. if poas. Best of r> fs. 
H . l p them. 'They are tenanta that 
any landlord can be proud of!! 

/L 
Ple*s*. rali: J l n i p e r H-2547 

DESPERATIŠKAI REIKIA 
Vedusiai porelei ir kūdikiui verkiančiai 
rrtjuuiojp* 4 ar 5 kamb. ncapstatytas 
(unfurnishrd^ butas, arti 55-os ar 70-os 
«atv. pietuose, Krdzir ar Cicero tjatv. 
vakaruose. N> brangiau $50.00 j mėnesį. 
P->tv« iidek^'uos. Gvvcna 3 metus su 
giminėmis. Nuoma už sudėtus rakandus 

baigia rezervus. Rekomendacijos. 
r.\glewood 44*296. 

HELP HANTEP — MALĖ 

Fenske Brothers 
A WONDERFULL PLACE 

TO WORK 
N . d IMMEDIATELY 

• APPRENT1CES 
i \Vill teaeh a n*\v t radę) 

Experi<-nced or inexpci nenc d 

• SPKI .NOERS 

• L'PHOLSTERERS 
• Da>>—Uoo«l Pa>—Steady U .ik 

Paid Holidays and Vacatiou . 
Free Hospitalizations. 

Fenske Brother.; 
1666 N. THROOP ST. 

Phone: BR. 8-34i>o 
Aak for Fred Fenske 

or just apply in pt-rson. 

PATAK.VA I T< >.l V PA<. hl.KI N I N K Al 
" l l ' S BOYSi 

INDŲ PLOVĖJAI 
NEŠIOTOJAI (PORTKRS) 

<»era> pradinis atlyginimas 
Nuolatinis .iii;..- pakf-linuts 

Apmokamos atostogos 3 valgiai 
nemokamai — Tniformoa 

n i u c į & EHLKRS 
77 U I M Jaeksun BU d. 

PUNCH PRESS 
AND 

PLATING 
OPERATORS 

Darbštiems i r atsakin
giems operatoriams mes 
Siūlome sekančią gerovę: 

GERĄ 
ATLYGINIMĄ 

• 

PASTOVŲ 
DARBĄ 

(nesezoidni) 
• Minimom 4 * vai. sakaitėje; 
• IKI pertraukas poilsiui; , 
• Draudimą nuo liffoe; 
• Pelno divideiul4 

( i 'n »i i t shar ing) ; 
• Apmokama** »tosto»"a*; 
• Modernų )reng1mą; 
• Šeimyniška aplinka; 
• Gers >us.slekin»ą 

F. D. FARNAM CO. 
(Okl l lcl iable (.asket Housse) 

4940 W. Floumoy St. 
CIHIOAGO 44, I I A I N O l S 

Tarp » \a l . *">to ir 
4 vai. \akaro, 

l>KPAKTMENT L 

AINTER 
GOOD MAN 
WrTH CAR 

BUckmgham 1-9055 

GENERAL FACTORY 
NO EXPERIENCE 

NECESSARY 
TO WORK ALTERNATE 

SHIFTS 

3 AJK. TO 3 P.M. and 
3 P.M. TO 11 P.M. 
Free Hospitalization 

Other Company Benef its 

FORT WAYNE 
Corrugated Paper Co. 

4500 S. K0LLN AVE. 

MOTERYS 
iki 40 metų amž. 

LENGVAS FABRIKO DARBAS 
PRIE PAKAVIMO. 

SVARI, MODERNI DIRBTUVE 
NEMOKAMAS DRAUDIMAS 
APMOKAMOS ATOSTOGOS 

MYSTIC 
ADHESIVE PRODUCTS 

2635 N. Kildare Ave. \ 

REAL ESTATE 

l>\ 110,11. B I T U MAMAS 

Savininkas parduoda 2 butų. mū
rinį namą po 4 kambarius. Vieną 
butą galima tuojau užimti. Arti ka
talikiškos bažnyčios ir mokyklos; 
lietuvių apgyventa apylinkė. $8,200 
arba už geriausią pasiūlymą. 

Telefonas: — 
JLAfayctte 3-8*60 

18-os ir Halsied Gatvių apylinkėj" 
parduodama TAVERNA su prekė
mis, visais įrengimais ir namu; 
krautuvė su 4-iais kambariais už
pakaly.: 2 butai po 4 .kambarius vlr-
suj; viskas už $19,000. 

> HANDYMAN 
REIKALINGAS VYRAS BENDRAM 

DARIUI PRIE NAMO 
Valymas Ir lengvi tąsymai 

Nuolatinis darbas. 
Kreipkitės tuojau — 

015 W. RANDOLPH ST 
arba skambinkite 
KAndolph 8-0957 

W0ODWORKERS 
Automatic Lathe 

Operators 
Fully Experienced 
Make own setups 

Trim Sawyers 
Cabinet Trimmers 

Finish Patchers 
Rubbers 

Steady work—Good Pay 

W. W. KIMBALL CO. 
2611 S. Ca I i forma Ave. 

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

Prityrusių 
$1.10 j va Indą pradedant 
G<*ra p.-oga pažaiųruoti. 

Nuolatinis «larba«. 
c;cros darbo sąJ>«aa> 

MACLEAN FOGG 
LOCK NUT CO. 
5335 N. VVolcott 
KIM.KUATKR 4-8420 

H R, SCHWARTZ 

Lengvas Fabriko 
D A R B A S 

(RANKU DARBAS) 

Darbšč oms, atsakingoms 
merginoms mes siūlome 

sekančias 
geroves: 

Gerą Atlyginimą 
Pastovų 
Darbą 

(nesesonin)) 
• M i m mum 48 vai. savaitėje; 
• IMi pertraukas poilsiui; 
• Draudimą nuo ligos; 
• Pelno dividendą 

(Profit SliartnR); 
• Apmokamas atostogas; 
• Moderną {rengimą; 
• Šeimynišką aplinką; 
• Gerą susisiekimą. 

F. D. FARNAM CO. 
(Old Rcllable Gasket Hoase ) 

4940 W. Flournov St. 
C1HICAGO 44, I I J L L N O I S 

Kreiptis mio 9 vai. ryto" Iki 
4 \al . vakaro, 

DEPARTMENT L 

Pusrūsy (Ix>wer Devel) krautuvė su 
6-ių ir 1-no kamb> butu (Blung.); 
tinka alkohol. g§rimų parduotuvei, 
detalinel prekybai ar įstaigai .8411 
S. W,OHtern Ave. Kaina 919.0OO. 
OCX>NNEIiL, PRospect 8-1849 

1301 N. GREENVTEW AVE. 
3 STORY BRICK 

1 STORE AND 
7—4 RM, APTS. 

Mušt saerifice for qu.ck sale; 
Price only $12,000. 

EDWARD MAC*E 
111 VV. Washington St. 

FRanklin 2-8242 

PARDAVIMUI 

Savininkas nori skubiai parduoti 
1938 PLYMOUTH sedan viaas la
bai gerame stovy. Svarus, gražiai at
rodo, gerai važiuoja. Pirmas pasiū
lęs $125 paims šį pirkinį. Apžiūrė
kite 4307 N. Bernard St. arba skam
binkite dabar JU. 8-1784. Tuojau tu
ri būti parduotas. 

Savininkas nori tuojau parduoti 
mažą ABLE-NELSON Grand Pia
no. Puikiame stovyje. Geras tonas. 
Kaina tiktai $100. įvertinimui pama
te pamatyti 3853 Leland Ave., arba 
skambinkite dabar JTJ. 9-5488. Turi 
būti pardu3otas tuojau! 

PARDI ODAMI BALDAI 
GERAME STOVY 

NEBRANGIAI 
Skambinkite tarpe 3 ir 7 v.v. 

BOuleYard 8- 1273 

PARDAVIMUI 
5 KAM BARI V BALDAI, 

LABAI PIGIAI; 
APLEIDŽIU MIESTĄ. 

I'l l lman 5-9465 

PARDAVIMUI 

Tuojau turi būti parduoti! Savinin
kė apleidžia miestą. T-Cushion 
Lounge k6de au uždangalu, $19.; 
Davano lovą su uždangalu, $16; dvi 
lovos su spyruoklėmis ir matrasais, 
$15 kiekviena. 7 dalių valg. kamb. 
komplk. $10. Pamatykite — 629 W. 
84tn St. arba skambinkite dabar— 
EKgkmood 4-8508. 

RIVERDALE 
4 ROOM COTTAGE 

FULL BSMT., 
FURNACE HEAT. 
Fult price $6750. 

Write: — 
ALBERT H. HARMS 

DOLTON, ILLINOIS 

SAVINIKAS PAAUKOS GREITAM 
PARDAVIMUI 

Savininkas nori skubiai parduoti 
120 bass Wurlit»er AKO RDI JONĄ-
Tobulam stovy, kaip naujas, tiktai 
$175. 4 dalių miog. kamb. komplek
tas tiktai $40. Pamatykite 5148 N. 
Kildare Ave. arba dabar skambin
kite. S P . , 7-5767. 

Savininke nori skubiai parduoti mo
teriškus muskvebrio (muskrat) kai
linius; gerame stovyje, atrodo kaip 
nauji, kainavo $300, parduoda, už 
$150, dydis 38 ar 40. 

Automobilio s«dynių uždangalai, 
geram stovy $8. Vyr. "ahoe skatea*', 
dydis 8, $4. 

Skambinkite susitarti pamatyti po 
S v.v. trec. ir penktad. arba galite 
matyti bet kuriuo metu ketvlrt. Ir 
šeitad. Skambinkite BE. 8-1956. Tu
ri būti parduoti. 

Savininkas skubiai parduoda 1837 
m. F*ORD'A, geram stovy, su radio 
ir apšildymu, 5 padangomis, svarus, 
gerai veikiantis. Pirmas nupirks už 
$150. Galima apžiūrėti bet kuriuo 
metu. 2450 Davts arba paskamb. 
GL 3-5381. 

I 

• M A J M E N A N C E ELEUTR1C1AN 
• BENUH ASSKMBLERS 
6 RAD1AL DHILL PRESS 
• VERTIUAL Tl 'KRKT LATHE 
• Iii 1.1. A RD OPERAlX>R 
• TOOL GRI-NDKR 

ATHEY PRODUCTS 
CORPORATION 
5361 W. 65th St. 
POrtsmouth 7-5488 

JOHN WOOD CO. 
Darbininkai bendriems 

fabriko darbams 
Nuolatinis darbas. Geras pra-
dins atlyginimas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. Ne
mokamas draudimas nuo li
gos jums ir jūsų išlaikomiems 
šeimos nariams 

DRILL PRESS 
OPERATORIŲ 

NUOLATINIS DAUBAS 
PUIKIOS DARBO SĄLYGOS 

\Villianis Manufactuihtg Co. 
1212 \V. PILLMORE ST. 

H A N T E D ambitious, able men of 
Lilhuanian origin as our represenUtives 
for the !ollowing cities: Chicago, Los-
Angeles, San-Francisco. This is a part-
time job (2—3 hrs. daily) and you can 
make JO—25 dollars cxtra money per 
week. The applicants have to be able to 

D i e n i n ė s i r s p e a k & w r i t c E n 8 » s h trcely in order to 
contact the factones as directed by us. 

n a k t i n e s p a m a i n O S . Apply in EnRhsh language to: IMMI-
AAOK c? t x ^ o r r T ^ r > x T D T t m GRANTS EMPLOYMENT AGENC% 
4 4 3 5 S . V V E S T E R N B L V D . p. O. Box 264, Chariton, Iowa. 

r^ 

^ = 

MEN NEEDED 
OPERATORS — PACKERS 

SHIPPING ROOM HELP 
These are steady jobs in Food Production 
Department in our Food Processing Plant 

GOOD VVORKING CONDITIONS 
PROGRESSIVE RATE INCREASES. 

THE WARFIELD COMPANY 
536 W. 22ND STREET 

Automatic Browtie 8C Sharpe Operatorių 
ir Setup Vyrų. 

SU "JOB SHOP" PATYRIMU. 
ANTVALANDŽIAI 

GENERAL MFG. CORP. 
4840 NO. LINDER AVĘ. 

(Priešais Jefferson Park'o) 

PASTOVŪS DARBAI 
PROGOS ir GERIAUSIOS 

DARBO S4LYGOS 
DIDŽIAUSIOS ALGOS 

• POWER RIVETERS 
• PRESS OPERATORIŲ 
• TAPĖ EDGE Operatorių 
6 HAND FTLLER 
• ROLL EDGE ir TAPĖ Edge 
• TUFFING 
• MAŠINŲ OPERATORIŲ 

Nemokamai duodama ligoninės 
apdrauda ir daug kitų kompanijos 

patogumų. 
HAGGARDS & -

MARCUSSON CO. 
1109 W. 37TH ST. 

YARDS 7-6300 

MACHINE 
OPERATORS 

FOR 

MILUNG MACHINE 
TURRET LATHE 

Production Experience; 
mušt have own tools; 
40 to 48 hour week; 

NIGHT W0RK 
Group Life, Hospital and 

Medical Insurance, 
Paid Vacatiou, Plant Cafeteria. 

ACME^ STEEL CO. 
2840 Archer Ave. 

REIKALINGA MOTERIS 
NAMŲ RUOŠAI 

Kambarys, išlaikymas ir 
geras atlyginimas. Geri, 
švarūs katalikiški namai. 

TUxedo 9-8263. 

M : K D K D A T O N C K 
Y O I N G L A D Y 2 0 T O 3 5 Y E A R S 
of Ago to holp cook in cafeteria of 

establiahed reliable firm; 
GOOD PAY. 

Apply froni 9 A. M. to 4 P.M. 
LANTEKN MKDICAL 

LABORATORIES 
2020 (iurnuiKMl Ave. 

»̂ block North of Dempstcr 

"POWER MAOHINB 

OPERATORES 
MALONIOS DARBO SĄLYGOS 

GERAS ATLYGINIMAS. 
NUOLATINIS DARBAS. 

COLUMBIA BEDDLNG CO. 
1760 X. \VOLCOTT AVE. 

REIKALINGA 
MERGAITE ar MOTERIS 

(gali būti D.P.) 
KARTU GYVENTI SU MAŽA 

ŠEIMA PIETVAKARIŲ DALY 
(Sofctth Side). Labai lengvas namų 

ruošos darbas. Skambinkite: — 

REgent 4-0962 

JJ Immediate Openings 
(f ' FOR 

BILLING CLERK 
MANIFEST CLERK 

4 P.M. TO MIDNIGHT 
5-DAY VVKEK 
PERMANENT 

(HHM>rtuuit> l'or AtivamMimeut 

MLHCHANTS MOTOR 
FREIGHT I N C 

1000 W. 21st St. 
TAylor 9-2251' 

Skaitykite "Draugę". 

MERGAITES - MOTERYS 
LENGVAS SISTATYMO DARBAS 

• 90c J VAL. PRADŽIAI 

PAKĖLIMAS PO 5 SAVAIČIŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

* Puikios darbo sąlygos 
Valandos 8:00 vai. r. iki 4:30 v. vak. 

A, B. A. CORPORATION 
412 S. CLINTON 

\VE. 9-5277 

REIKALINGOS ABAŽŪRŲ (lamp 
shades) darbininkės, turinčios patyrimo 
prie "plastics" darbu. Geras atlyginimas; 
puikios darbo sąlygos; pastovus darbas. 

Hl BBAKI) LAMP CORP. 
1608 S. Canal Street 

REIKALINGOS DARBININKES 
20-50 m., turinčios patyrimo prie siuva- I 
mos mašinos viena adata. Ne fabrike — | 
siūti slaugėms baltas uniformas; nuo 8 Į 
vai. iki 4:30 vai.; 90c už valandą pra- į 
džiai. Pastovus darbas. 

SEeley 3-3734 

TYPIST 
GKNERAL, OFFICE WOUK 

5-Day VVeelt— Hours 8:$0 to 4:8t) 
GOOD SALA R Y. 

Exoellent Working (^onditions. 
Paid Vacution. Hospital Plan. 

KROLL BROS. CO. 
1858 W E * T HASTINGS 

BILLER — TYPIST 
5 DAY WEEK 

i :ne lk '«s Woi-IOug CoJMliti »us 

Kno\ Rust Chemical Corp. 
2429 S. H.ALS'1-ED ST. 

Phone for Interview 
CAluuiet 5-5093 

APT. Iii l>(. 
2 FLAT—BRICK 

Engllsh b8mt. 7 apts. 
Poss. of owner's 4 rms. 

GOOD INCOME 
Ncar 63rd & Raclne. 
rric.e $25.»00; Terma. 
Call PRospect 6-0960 

after 5:30 P.M. 

BUSINESS' SERVICE * 

BIG SAVINGS 
BIG D1SCOUNT 

ON RADIOS, TELEVIKIONS, 
RKFRIGERATORS, WASHI. \G 
MACHINE*? and F U R N I T U R E 
SEE US B E F O R E YOU BUY. 

W P also have a few used refrige-
ratore, wa«hers and vacuum clean-
ers nricod as low — 

as $15.00 
Oome In to the top tinime fnr 

valnes and seo for ynurself. 

MES PAIMSIME SENA JŪSŲ 
P R E K Ę IŠKEITIMUI 

A. C. NOVAK & SONS 
3428 WEST 63KD STEEET 

Tel. REpubUc 7-2650 
CHICAGO 29. I I X 

T S ^ O M O J A M A " 

MIEGAMASIS 
KAMBARYS 

VYRUI. • 
PRospect 6-9822 

IŠNUOMOJAMAS 2 ltemb. apšildomas 
butas; ncapstatytas, n€ra krosnies nei šal
dytuvo; 1000 j šiaurę arti Western Ave. 

BRunsvvick 8-0808. 

GARSIAKALBIAI 
Išnuomojama Garsiakalbiai. Idealus 
piknikam, suėjimams, vaidinimams, 
klubo susirinkimams. Telefonas: — 

Everfcreen Park 6656. 

6 kambariu, apstatytas butas 
3 inicg. (kiftkv. niieg. po $15 sav.) . 

Virtuvė ir kiti kamb. bendrai 
1465 SO. 518T. AVE., 

Cioero, 111. 

5 Kamb. Medinis Namas 
Pardavimui 5 kamb. medinis na

mas apmuštas su , "brick siding"; 
cemento pamatai; vonia; karstu van-
dcn.u apšildomas. Kaina $5.000,— 
i.*simokgjimui. 

Kreipkitės: — 
2155 W. 24th St. 

Prioed for <|iii« k salo by owner 
$16,500. 

6 rm. brk. income bung. with bsmt. 
apt., hot \vt. ht. Arches, cab. kit-
ehen8, tile bath & shovvcr. Venetian 
blnds. Gd. transp.. elose to churches 
and schools. 

6116 S. Ciunpbell Ave. 

HELP " WANTED " — MOTKRfYS 

STENOGRAPHER 
AND GENERAL OFFICE WORK 
5-DAY VYHKK — HOl'RS 9—5 

FRIEDMAN BROS. 
STEEL CO. 

2618 S. Sacramw.ii to 
Iii. 7-2000 Mis* Lincas 

Jei artimo meilė pasilieka tik 
jausmu, tai tuo atveju nėra jo
kia meile. Meile yra veikimas. 

Turi būti parduotas! Savininkas sku
biai parduoda 120 basa r i ta l ląn" 
AKORDIJONĄ. Kaip naujas. Kaina 
Ūktai $185. Apžiūrėti 36S9 Ottowa 
arba skambinkite TU. 9-7"69. 

šaldytuvas $60; "lee box*' $15; Gen'l 
Elec. Radlo-phonograph. šviesaus 
medžio, $95; Hawaiian guitara; Min-
neapolis-Honeywell centr. apšildym 
kontrolės: "combination table high-

} ehair**. 12240 Raclne, \ \ Aterfall 8-

PLUNKSNINES ANTKLODES 
DAROMOS PAGAL 

UŽSAKYMĄ 

Mes išvalysime ir perdirbsime jūsų 
senus patalus (duknas) i gražią 
a n t k l o d ę m ū s ų pačių fabrike . 
• Mes >lcr.tfxuojanie senat> plunksnas 

ir vilna. 
• Aukščiausios rūšis bohomlskus nu -

UžJagoK lmpilal. 
• <.i-a/Jai pasiūta h- užlmigta. 
• Nemokamas paėmimas ir prista

tymas. • ~:\ " * -
• NiiiHikainai S2.98 vertts 'pla-tk-' 

maišas sn zipriiii antkk> U~m> lai-
k>U. 

VENECIŠKOS UŽUOLAIDOS 
DAROMOS PAGAL UŽSAKYMĄ. 

Visas plieninis viršutinis mechanizmas; Iš
imamos plieninės balanėlės (slats); 
• Padarytos iš galtanlMuto ir "bonuerized'' 

nerūdyiaaėio metalo. 
• I>eng\ai užtraukiamos. 
• Dirželiai ir \ h-Mitė- \\ airiu spalvų. 
• Išmatuojame ir itaisome nemokamai. 
• Darbas garantuotas. I*n«.int\mav laike sa-

vaitos. 

^ 

PALATINE DRAPERY & UNEN SHOP 
1261-63 PAULINA ST. 4241 ARCHER AVE. 
A t a. M U u u u k t < A % e. 
BRunswick 8-1455 LAfayett* 3-1323 

Abi krautuves atdaros pirmatl. ir ketvirtad. iki 9 vai. vakaro 

HELP VVANTED — MOTERYS 

WAGES ARE GOOD 
and only 37Vi hours a vveek in beautiful Evanston, 

in the heart of busy shopping distriet 

T Y P I S T S 
WELL KNOWN EVANSTON FIRM NEEDS HOMEN NOfl 

Company Cafeteria with food a t cost 
2 blocks from Foster st. L and convenient to our local 

transportation. See or phone MR. NOBLE 
UNiversity 4-6050 

American Hospital Supply Corporation 
2020 RIDGE AVENUE EVANSTON, ILLINOIS 

HELP WA\'JED — VYRAI 

IMMEDIATE OPENING FOR 
SVVITCHBOARD 

OPERATORS 
RELIABLE 

VVILL TRAIN IF I N E X P E R l E N r E D 
Hours—5 to 12 m'dnight 

Age 35—50 
PERMANENT 

MA'E CROSS HOSPITALIZATION 
I»AID VACATIONS 
Call Miss Purvis 
STate 2-1159 

PIANINŲ DARBININKAI ! 
Jei esate geri mechanikai, mes išmokysime 

jus amato, būtent: 

Veikimo Reguliatoriais, "Rubbers" — "Patchers" 
Aukštas atlyginimas pradedantiems ir prityrusiems 

GULBRANSEN COMPANY 
820 North Kedzie Avenue 

Ss 

^ 

REIKALINGI PADĖJĖJAI PRIE MASINU 
IR DARBININKAI. 

Darbo valandos: 7:30 iki 4 vai. p. p., arba nuo 4 iki 
12:30 vai. nakties. Papildomas atlyginimas antrai pa
mainai. Geras pradinis atlyginimas. Nemokamas 
draudimas nuo ligos. 

DELTA STAR ELECTRIC CO. 
2437 WEST FCLTON STREET 

^ 

/ 
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DIENRA8TIS DRAUGAS, CHICAGO, lEOM)ia 

JŪSŲ I MOS KNYGYNAS 
Galite Sudaryti Nemažą Šeimos Knygyną Pigiu Budų. 

Visas Skelbiamas fia m Knygas, Kurių Vertė $322.19, Atiduodame už $275.00 
Knyga yra rimtas kultūrinis tautos turtas. Knyga nu

gali laiką ir erdvę. Nors laikas #sugriaužia akmens pamin
klus, sugriauna miestus ir tvirtoves, bet knyga išlieka, nes 
jų spaudžiama, paprastai, tūkstančiais. 

Kartų kartoms pertiekia knyga rašytojo mokslą, jo 
mintis ir jausmus. Rašytuoju žodžiu išreikštoji tiesa spin
duliuoja rašytojo ainiams ir žmonijai. Tiesa, visa sensta že
mėje, bet knyga nesensta kartu su žmonėmis. Ir juo kuri 
knyga yra senesnė, juo ji yra retesnė. Knygos kaina pakyla 
nepaprastai, kai ji niekur negaunama, o prieinama vien gar
siųjų universitetų ar didžiųjų miestų bibliotekose. Tada jos 
įpirkti neįmanoma, — perbrangi. 

Prieš 40 ar daugiau metų leistų lietuviškų knygų galite 
gauti pas Tėvus Marijanus Chicagoje. Galite įsigyti jų ne
mažai už nedidelius pinigus. Turime gana retų, niekur kitur 
negaunamų knygų. Jų kiekiai neperdidžiau&i, — kai kurių 
yra vien po keliolika egzempliorių. 

Patikrinkite knygų sąrašą, pasižymėkite, kurių knygų 
Jūs neturite, o norėtumėte turėti. Užsisakykite nedelsdami, 
nes kas pirmesnis, tas geresnis. 

_ 

Viso čia telpa 373 knygų pavadinimų. Ne visos jos stam
bios; yra smulkių. Atskirai porkant, reikėtų už jas mokėti 
$322.19, bet kas visų čia skelbiamų knygų vienu kartu pa
ims po vieną egzempliorių, atiduosime su žymia nuolaida 
— už $275.00. v 

Užsakantieji knygas iki rugsėjo mėnesio galo daugiau 
negu už $10.00, gaus 10'^ nuolaidą ir mes apmokėsime paš
to išlaidas. 

Knygų užsakymus siųskite: 

M A R I A N F A T H E R S 

2334 S. Oakley Avenue, Chicago 8,111. 

K N Y G Ų S Ą R A Š A S 

TIKYBINIAI RAŠTAI 

Andriuska, kun. B., S. J., vertė iš M. Meschlerio, S. J. 
DIEVIŠKASIS IŠGANYTOJAS, Kaunas 1926, 
482 p $3.00 

ANGELO SARGO DRAUGIJOS ĮSTATAI, "Drau
gas", p. 12 $0*05 

Byrąs, vertė iš kun. K. Hocko DIEVO AKYVAIZDO- „ 
JE, Kaunas 1922, 184 p $1.00 

Bružikas. T. S., S. J. ŠEIMYNŲ PASIAUKOJIMAS 
JĖZAUS ŠIRDŽIAI. 1931, Kaune, 64 p $0.25 

Būčys, vysk. Pr. KATALIKŲ TIKYBA, 1921 m. 
"Draugo" spausta, 216 p., įrišta , $1.25 

Būčys. vysk. Pr. JĖZUS KRISTUS, 1930 m.. 514 p. 
pop. virš $2.25 
audeklo virš į $3.00 

Būčys, vysk. Pr., P., MIC ŠVENTOJI DVASIA, 1932 
m., Marijampolėje. 289 p $2.00 

Būčys, kun. Pr. MIC., TRUMPA APOLOGETIKA 
"Draugas" 1922, 220 p $1.00 

Civinskas, kun. Dr. A., TRIJŲ DIENŲ REKOLEK
CIJOS, 1907, Seinai, 120 p $0.85 

Draugelis, kun. S. ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONI-
ZACIJA "Garso" 1927, 132 p $1.00 

Durickas, kun. M. DIEVAS SUTVĖRĖJAS, 1919, 
Chicago, 149 p - . . ' $0.75 

Fischer, P. H., SVD. 5,000 ALKANŲ VYRŲ, 1930, 
Marijampolė, 61 p $0.15 

Friederick von Lama. ANGELAI, 1950, Chicago, 
111., 56 p į $0.50 

Gerutis, J. APEIGOS Rymo Katalikų Bažnyčios, 1908, 
"Žvaigždės" sp., 192 p I $0.75 

Gerutis, Jonas PAMOKSLAI BE KUNIGO. 1906. She-
nandoah, Pa., 214 p \ $2.00 

Gerutis, vertė iš kun. M. Moravskio, S. J. IŠVAKA
RES GRET LEMANO E2ERO. 1906, Shenan-
doah. P a , 172 p $1.00 

Gerutis, kun. J. PAKLYDĖLIAI, Brooklyn, N. Y. 34 p. $0.20 
Gruodis, Dr. St.. S. J. KRIKŠČIONIŠKOSIOS DORO

VES MOKSLAS, 1947. "Lux" leid., 160 p $0.50 
Gugis, kun. Pranciškus TRUMPAS AIŠKINIMAS 

TIESŲ KATALIKŲ TIKĖJIMO, 1916. 67 p $0.25 
Jusevičius, kun. J. DIEVO IR ARTIMO MEILE, 1930, 

"Draugas", 78 p $0.25 
Jakštys, kun. Pranas 2MOGA" JS TIKSLAS, konferen

cijos, 1924, VVuersburge, 76 p j $0.50 
Jonaitis, kun. Jurgs F. MEILf-3 GALYBE (vertimas) 

1919 m., 78 p. . .^ $0.40 
T. Kazimieras, kap. SĄŽINĖS SĄSKAITA, 1927. Kau

nas, 63 p $0.15 
40 VALANDŲ PAMALDOS. 4 p \ $0.01 
Kidykas, Jonas. S. J., MAR JOS APSIREIŠKIMAI 

FATIMOJE, 1946. PhilaL ilphia, Pa., 112 p $1.00 
KONSTITUCIJA NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVČ. 

P. MARIJOS, "Draugas", 12 p $0.05 
Kazei, kun. Feliksas, S. J., ve.te M. M. T. APIE KA

TALIKŲ TIKYBOS TIK1.YBC, 1917, "Tikyba ir 
Dora", 94 p , . . . , i $0.30 

Kun. B. A. MANĖTE IN DILSCTION MEA (Jėzaus 
Širdis ir Kunigas), 1928 Kaunas, 59 pj. į. $0.50 

Kun. J. V. PORCIJUNKULE, Jos istorija ir atlaidai, 
1929, "Draugas", 8 p j. $0.05 

Kulikauskas, kun. V., MIC. KATALIKIŠKAS LAIDO
JIMAS. 1929, "Draugo" p., 16 p $0.10 

Kulikauskas, kun. V., MIC. TLi PINIGŲ IR PINIGŲ! 
Marijonų leidinys, 15 p L $0.05 

$0.02 

$1.00 

$100 

$1.00 

$0.05 

LIETUVOS KARALIENE, 1937, Marijampolė, 16 p. $0.05 
Liuitgardos Malda, DANGIŠKASIS DVARAS, 46 p. $0.15 
M. M. T. KŪDIKĖLIŲ KRIKŠTAS, 1918, "Tikyba, ir 

Dora", 7 p 
Matulaitis, kun. Dr. K. A., MIC KRISTAUS PATA

RIMŲ KELIAIS, 1929, "Draugo" sp., 223 p 
Matulaitis, kun. Dr. K. A., MIC SIELOS TAKAI TO-

BULYBEN, 1931, "Draugo" sp., 269 p 
Matulaitis, kun. Dr. K. A., MIC DORYBES, 1932, 

"Draugo" sp., 192 p 
Mažeika, kun. St., MIC. LAIDOTI, NE DEGINTI, 

1936, Marijampolė, 16 p 
Navickas, kun. Jonas, MIC vertė iš kun. J. Bertier, M. 

S. MŪSŲ TIKĖJIMAS, II1. , Kaunas 1931, 111 p. $0.50 
P. L., kun. DIEVO KARALYSTE JUMYSE YRA, 

1920. Kaunas, 73 p $0-25 
Padolskis, Dr. V. ŠV. TERESĖ VAIKELIO JĖZAUS, 

1927, "Draugas", 112 p $100 
Paparonis ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, Seinai 1909, 

178 p., I dalis $0.50 
Paparonis, ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIA, Seinai 1910, 

152 p., II dalis * $ 0 - 5 0 

PASIAUKOJIMAS ŠVC. JĖZAUS ŠIRD2IAI $0.01 
Pažvirgždis, V. JĖZUS KRISTUS — DIEVAS, 1911, 

Seinai, p. 84 $0.60 
Pelčaras, vysk. J. Paruošė k. J. Blutis, TIKĖJIMAS, 

VILTIS IR MEILE, Marijampolė 1928, 267 p. .. $1.00 
Petrauskas, kun. A., MIC. BE TIKĖJIMO NĖRA IŠ

GANYMO, i n laida, 1931, Chicago, 111., 16 p. . . $0.05 
Petrauskas, kun. A., MIC, vertė iš k. A. Rodrigueso, 

S. J., NUOLANKUMAS, Marijampolė 1928, 263 p. $1.50 
Petrauskas, kun. A., MIC. SVEIKA MARIJA, "Drau

go" sp., 1933 m., 200 p : . . . . $0.50 
Petrauskas, kun. A., MIC. ŽMOGUS IR JO MIRTIS, 

1931 m., Marijonų leidinys, 16 p $0.10. 
Prunskis, kun. J. AUŠROS VARTAI, 1949, Chicago, 

111., 40 p $0.30 
Ražaitis, kun. Dr. M., vertė iš P. L. von Rugloff 

TRUMPA PASAULTECIŲ DOGMATIKA, 1947, 
"Lux" leid. 160 p. ! $0.50 

Rymantas. KOVOJE U2 KRISTŲ, 1927, "Draugas"* 
58 p. v $0.15 

$0.05 

$0.05 

$2.00 

Rymantas KOVOJE UŽ KRISTŲ, 1927, "Draugas", 
58 p ' $0.25 

Staniukynas, kun. A., DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJI
MO KATEKIZMAS, "Draugas" 1917, 190 p $1.00 

SĄŽINES SĄSKAITA, 8 p $0.02 
S. M. K. KATALIKŲ TIKYBOS KATEKIZMAS, Šv. 

Kazimiero Seserys, 1935, 80 p $0.35 
Skurkis, kun. N., MIC DIEVIŠKOJI AMNESTIJA, 

1936, Marijampolė. 16 p.-
"Tikyba ir Dora" PIRMEIVIŲ LAIKRAŠTIJA TIKĖ

JIMAS IR DORA, 1917, Chicago, 16 p 
Tomas Kempietis KRISTAUS SEKIMAS, 1945, Bos

tone, 424 p 
Vaitkevičius, kun. Dr. J., MIC ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES 

INTRONIZACIJA, 1929, "Draugas", 92 p $0.40 
Saurusaitis, kun. P. ŠVC. JĖZAUS VARDO DRAU

GIJOS ĮSTATAI, "Draugas" 1924, 120 p $0.^0 
Saurusaitis, kun. P. PILNOSIOS BLAIVYBES KA

TEKIZMAS, "Draugas" 1914, 159 p. . . / . $0.50 
Šv. Pranciškaus Dvasia KRYŽIAUS KELIAI arba 

STACIJOS, 1929. "Draugo" sp. 32 p $0.15 
ŠVC. SAKRAMENTO VIEŠOSIOS ADORACIJOS 

VADOVĖLIS, 1918, Vilnius "Žinyno" leid., 176 p. $0.50 
ŠVC. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJOS APEI

GOS, 1929, "Draugo" sp., 16 p $0.05 
Tamoliūnas, kun. A. TRETYSIS ŠV. PRANCIŠKAUS 

ĮSTATYMAS, 1922, Chicago, 111., 20 p $0.10 
Vaitkevičius, kun. Dr. J., MIC GYVYBES ŠALTINIS, 

1932, 48 p $0.20 
Vaitkevičius, kun. Dr. J., MIC. MALDOS UŽ JAUNI

MĄ, "Draugas", p. 12 $0.05 
Vaitukaitis, kun. Pr. J. BROLIUKAS VIENUOLYNE, 

1933, "Draugo" sp., 15 p $0.10 
Vaitukaitis, kun. Pr. J. ŠVENC. JĖZAUS ŠIRDIES 

TROŠKIMAI, 1933, "Draugo" sp.. 32 p $0.10 
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"Draugas" 1935, 24 p < $0.10 
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LUOMĄ, "Draugas" 1934, 94 p $0.50 
Vaišnora, J., MIC, MĄSTYMAS arba MEDITACIJA, 

Marijampolė 1928, 30 p 
Vaišnora, J., MIC, vertė iš F. Massaruti, S. J. MĄS

TYMAI APIE ŠVC. JĖZAUS ŠIRDĮ, 1931, Ma-
niampoie, AUO p. 
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$1.00 
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Skvireckas, Juozas, arkiv. NAUJASIS JĖZAUS KRIS
TAUS MŪSŲ VIEŠPATIES TESTAMENTAS, II 
laida, išleido kun. Pr. M. Juras, Boston. Mass., 
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Skvireckas, arkiv. J. NAUJASIS TESTAMENTAS IV 
laida, 1949 m., "Lux" leid - . 

$2.20 

$1.00 

$£00 

$1.50 

NOVENOS 

Juozaitis, kun. J. NOVENA UŽ SIELAS SKAISTY
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Matulaitis, kun. K. A., MIC, NOVENA PRAŠANT 
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PAGALBOS, 32 p $0.10 
ŠV. JUOZAPO NOVENA, 32 p $0.10 
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MALDAKNYGES 
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ton, Mass., 544 p $3.00 
Kazimieras, T., kap., ATLAIDŲ ŠALTINIS, 1950, Bos
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Koncevičius, kun. J., MALDŲ RINKINĖLIS, 1927, 
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A. M. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS, 1916, 34 p. . $0.08 
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1921, "Švyturio", 112 p * . . . $1.00 
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1920, "Draugas", 63 p. .- $0.30 
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1941, "Draugo" sp. 64 p $0.50 
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GINIMAI LIETUVIŲ DAINOSE IR RAUDOSE, 
1919, Vilniuje, 106 p $0.75 
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LIUftDE, 1943, Bostone, 510 p 
F. V., P. G. ir F. K., IMK IR SKAITYK, "Darbinin

kas" 1915, 48 p 
FEDERACIJOS Sekretorijatas KETURIŲ METŲ A. 
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Gerutis, A. PLANETOS IR ŽVAIGŽDES, H laida. 
1920, Kaunas, 88 p $0.50 
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1908. "Žvaigždės" sp., 104 p $0.50 

Gervydas, A. UŽ SPYGLIUOTŲ VIELŲ, 1950, "Drau
go" sp., 219 p • $2.25 

Gimbutienė, Dr. M. MŪSŲ PROTĖVIŲ PAŽRROS Į 
MIRTĮ IR SIELĄ, "Patria" leid $0.25 

Graičiūnas, Dr. A. L. BLOGI KŪDIKIŲ PAPROČIAI 
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Graičiūnas, Dr. A. L. UŽKREČIAMŲJŲ — LIMPA
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SU JOMIS, 1912, "Draugo" sp., 27 p $0.15 

ISTORIJA APIE GENOVAITĘ, 1927, Tilžėje. 78 p. $0.50 
Jakštas, A. KĄ MOKSLAS GALI PASAKYTI APIE 

PASAULIO PABAIGĄ, 1920, Kaunas, 32 p. . . $0.15 
Jakštas, A. KULTŪROS VIEŠPATIJA, 1919, Kau

nas, 24 p $0.20 
Jungfer, Prof. Dr. V. LITAUISCHER LIEDER- -

SCHREIN, "Patria" $0.70 
Jurgutis, Prof. V. SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONY

BE, Kaunas 1919, 24 p $0.20 
Jusevičius, kun. Juozas. MŪSŲ VAIKŲ LAIMĖ, 1929, 

"Draugas", 95 p $0.25 
KAUNO ALBUMAS, 62 p. kreidiniame popieriuje . . $1.00 
Klimas, P. LIETUVA. JQS GYVENTOJAI IR SIE

NOS, 1917, Vilniuje, 62 p $0.50 
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VALDŽIOS, "Draugas" 1928, 16 p . . . - . . - . $0.10 

$3.50 
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$1.50 
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(Nukel ia i 6 pusi.) 
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TORONTO, KANADA 
DIDELI: NAUJIENA 

Toronto Lietuvių Moterų 
Labdaros Grupe *'Daina", 
ruošia įspūdingą k o n c e r t e 
kur iame programą pildys 
žymios amerikie tes lietuvai
tes muzikės, Anelės Stepona
vičienės merginų choras — 
Alice Stephen Singers. 

Ruošiamasi itin įspūdin
gai programai . Bus solo, du
etai, akompanuojan t A. Ku-
čiūnui. 

Koncer tas įvyks vienoj 
gražiausių Toronlto koncer
tinių salių — Ea ton Audito
r i jo j ; spalio 28 dieną 7:30 
vai. vakare . Grei tu laiku bus 
paskelbta, k u r bilietus bus 
gal ima įsigyti . Kviečiame vi
sus lietuvius, kur iems To
ron tas pasiekiamas, koncer-
t an a ts i lankyt i . 

— Rengimo Komisija 

I š DAINOS GRUPES 
VEIKIMO 

d» 

Šiuo kar t , tu r iu prisimin
t i apie du praė jus ius g rupes 
susi r inkimus. Liepos 28 d. 
įvyko g rupes sus i r inkimas 
pas O. Kalinauskienę. Nar ių 
a ts i lankė vidutiniškai , nes 
tuo laiku didele miestiečių 
dalis būna išvykusi vasarot , 
žinoma, neatsil ieka nuo t o ir 
mūsų dainietes. 

Šiame susir inkime, buvo 
daug padėkos laiškų iš t rem
ties, daugiaus ia iš sana tor i 
jų. Buvo ir 8 p rašymai mais 
t o i r drabužių, j ie visi buvo 
patenkint i , pakuot i su t iko: 
E. Zikorienė, E. Garbužai te 
i r St. Siledkytė. 

Buvo s k a i t y t a s g ražus 
la i škas l ietuviškai r a š y t a s 
nuo Anelės Steponavičienės, 
žymios balso mokytojos ir 
choro, Alice S tephen s Sing
ers, dir igentes. Laiškas , bu
vo a t s akymas uDainos" g ru 
pei, į gautą, oficialų pakvie
timą a t s lankyt i Toron tan 
koncertui , spalio 28 d. E a -
ton Auditori joj . 

Ne t ik Steponavičienės 
su t ik imas a tvykt i , bet i r jos 
pas i ryž imas pat iekt i gražią 
progTamą Torontui , t a ip g r a 
žiai lietuvių ka lba išdėsty
t as laiške — dainietes labai 
užimponavo. Po to, padary t i 
nu ta r ima i pi rmiems pasiruo
šimo d a r b a m s at l ikt i , o toti-
m e m i ų darbų t v a r k a palik
t a sekančiam susir inkimui. 

Po susir inkimo miela šei
mininke O. Kal inauskienė 
pakvietė na re s prie gražia i 
ir skoningais užkandžiais 
a p k r a u t o stalo. 

Sekant i s sus i r ink imas į-
vyko rugp. 25 d , pa g sekre
torę O. Indrelienę. Nar ių j a u 
šiek tiek buvo daugiau . 

Kele tas padėkos laiškų, 
bet tiesioginių praetymų ne
buvo. 

P i rmininke r apo r t avo apie 
būsimo koncer to pas i ruošimo 
eigą. 

Komisija i š r ink ta tolimes-
Po sus i r inkimo i r vėl mie

la šeimininkė O. Indrel ienę 
v isas sus i r inkus ias gražia: 
pavaišino. 
niems koncer to pasiruoši
mams vykdyt i . Į komisi ją į-
e ina: O. Kal inauskiene, O. 
Indrelienę, V. Abromai ty te . 
M. Tamulai t ienė, G. Kuzmic-
kienė i r M. F . Yokubyniene. 

Dažnai t enka išgirs t i nuo
monių, jog ger iau bū tų sa
lėse susir inki m u s turė t i , be t 
ka s sa lėn įneštų, t iek jauku
mo ir malonumo, kurį pa
jun t i a t s i l ank ius k a s mėnuo, 
v is pas k i tą narę . T a i t a i p 
ir l auk iam kiekviename su
sir inkime, kad kur i pakvies, 
i r kol g r ažus labdaros t iks
las mus v isas riša. — vis 
r andas i tokių, kur ios su ma
lonumu mus kviečia. 

— M. F . Yokubyniene 
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Frances Slesinski, Bridge-
por to kolonijoje sur inko dau
giausia aukų, bū ten t $160.15. 

DETROIT, MICH. 
Radio klubas Amerikos 

Lietuvių Balsas neseniai at
šventęs savo sėkmingos veik 
los penkmetį dabar užbaigia 
vasaros sezoną pikniku, ku
ris įvyks š. m. spalio men. 
1 d. Birutės darže. Nors 
kiekvienas klubo parengimas 
su t rauk ia minias žmonių, 
bet Ms, jau ma ty t i iš pasi
ruošimų, žada būt i didžiau
sia įspūdingiausia p ramoga 
Detroi te . Mr. J. Ambrose, 
klubo vice pi rmininkas i r 
žymus visuomenininkas pa t s 
emesi vadovaut i š:o pikniko 
ruošimui. N u m a t y t a didele 
i r įvairi p rograma, kurią iš-

| pildys skauta i . 

Taipgi klubas j a u ruošias 
žiemos sezono a t idarymui 
didžiul am koncertui . 

Mokslas be tikėjimo man atro-
| do kaip knyga, kurios nuplėšta 
j pradžia ir galas. 

—Gaunr 

SKELBKITES " D R A U G E " 

JOS. F. BIDRIK, Inc. 

Rakandų, Televizijų ir Jewelry 
sandėlis. Namams reikalingų 
reikmenų: šaldytuvų, skalbiamų 
mašinų, pečių gas nių, anglinių, 
aliejinių ir elektrinių. Geriausias 
pasirinkimas Chicagoje. Parduo
dama lengvais, dalinais išmokė
jimais. Atdara Pirmadienio ir< 
Ketvirtadienio vakarais. 

'LOVVPfclCE?'' 

'OEAR-
STEADV 
P1CTURES? 

3241 So. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-7237 

Lietuviška dainų ir muzikos ra
dio programa leidžiama iš WCFL, 
1,000 kil. stoties kas SEKMA
DIENĮ 5:30 po pietų Chicagos 
laiku. 
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DIENRAŠTIS DRAUOAB, CHICAGO, tCEINOIS 
— — • • * • _J__ JL 

Jr 
GROŽINIAI RASTAI 
Vaižgantas PRAGIEDRULIAI III, 1920, Vilnius, 

Lvct p , • • • . . . L . . . . . . . $1.D\) 

Vilainis, A., ŽMOGUS, KURIS AMŽINAI KELIAVO, 
I sąs., 1950, Cicero, 111., 53 p $0.50 

Vilainis, A., CIA MŪSŲ ŽEME, antras sasiuvinys, 
1950, Cicero, UI., 53—96 p $0.50 

Vydaitė, Regina ERšKfičIŲ KELIAI, apysaka, 1933, 
iv aunas, i žo p. . . . Į . JpU.ou 

Vytė Nemunėlis TfiVŲ NAMELIAI, "Patria" $0.50 
Zajančkauskas, K. MARONAS, apysaka, 1930, Mari

jampolė, 102 p. • $0.25 
Zobarskas, Stepas AUŠRELE, I dalis, "Patria" $1.50 
Zobarskas, Stepas BOLIŲ IEŠKOTOJA, "Patria" . . $0.50 
Zobarskas, Stepas GANYKLŲ VAIKAI, "Patria" 
Zobarskas, Stepas PER SALTI IR VEJĄ, "Patria" 
Zobarskas, Stepas RIESTAUSIO SCNUS, "Patria" 
Zobarskas, Stepas SAVAME KRAŠTE, "Patria" . 

$0.80 
$0.40 
$0.70 \ 
$2.25 

Zobarskas, St. DAS LIED DER SENSEN, "Patria" $1.50 

SCENOS VAIZDAI 
A-Us, Pr. KARES METU, 1915, "Draugo" sp,fŽ8 p. . $0.10 
Dangūnas, Manigirdas. KRUVINAIS KELIAIS, dra

ma, 1929, Marijampole, 49 p \ $0.20 
Gėlelė GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS, drama, 64 p. $0.20 
Inčiūra, Kazys PASIILGĘ AUŠROS VARTŲ (dra

ma), 1927, Kaunas, 71 p $0.25 
Juras, kun. Pr. M. NEPAISYTOJA, drama, 1929, Ma

rijampolė, 48 p , $0.25 
J-is, J. TARP DILGELIŲ ROŽES, 1907, 54 p. $0.25 
Kovas, Juozas V. SCENOS ĮVAIRUMAI, 1918, 32 p. $0.40 
K-as, V. UŽ TĖVYNĘ MALONU KENTĖTI, drama, 

1921, "Draugo", 30 p $0.30 
K. V. AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE, 27 p. $0.15 
K. P. B. KATRA NEIŠMANĖ, vaiadelis teatrui, 1918, 

"Tikyba ir Dora", 16 p $0.10 
Matutis, A. IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, drama, 

"Draugo", 95 p $Q.30 
Masionis, A., vertė iš Fr. Hamm, VENITE AJDORE-

MUS, Kalėdų vaizdelis, "Draugas" 1928, 32 p. $0.15 
Miliauskas, Juozas, KAS BAILYS, komedija, "Drau

go" 1915, 28 p $0.15 
Matutis, J. MAŽOJI ŠVENTOJI TERESĖLE, 23 p. $0.15 
M. M. SMILČIŲ LAIKRODIS, vaizdelis scenai, 

"Draugas", 32 pusi j $0.10 
M. M. LAJŽYBOS, farsas, 1922, "Draugo" sp. 16 p. $0.05 
Navickas, kun. Dr. Jonas K., MIC. DU VAINIKU, tra

gedija, 1918, 87 p $0.50 
Navickas, kun. Dr. Jonas K. ŽYDŲ KARALIUS, dra

ma, 1938, 64 p $0.30 
Navickas, kun. Dr. J., vertė iš A. T. Coughland, C. SS. 

R., PRANAŠYSTE, Vilkaviškis 1937, 80 p $0.25 
Ostrovskio, A., vertė Staniulis ir Kvietkauskas. KO

MEDIJOS: 1) Pelninga Vieta, 2) Neturtas — 
ne yda, 1922, "Svycurys", 160 p i $1.00 

Pranas, AUŠRELE, operetė, "Draugas" 1917, 14 p. $0.10 
Seirijų Juozas LIETUVOS LIKIMAS, 1930, "Draugo" 

sp., 48 p., \ J $0.25 
Seirijų Juozas MAŽAS KRYŽELIS, BET SUNKUS, 

komedija, 1925, "Draugas", 79 p $0.25 
Snapštis, kun. J. BETLIEJAUS STAINELE, 1920, 

Kaunas, 46 p $0.20 
Sruoga, Balys. DEIVE IS EŽERO, legenda, 1919, Vil

nius, 32 pusi $0.25 
Šilelis, L. I TĖVYNĘ, 1928, "Draugo" sp., 47 p $0.25 
Širvintas, Jonas M. DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE, 

1919, "Draugo", 100 p $0.50 
Talmontas, J. (vertė iš A. Čechovo) VYŠNIŲ SODAS, 

1923, Kaunas, 67 p $0.30 
Vaiciekauskas, kun. L. GIMS TAUTOS GENIJUS, 

1919, 56 p j $0.30 
Vaičiūnas, Petras, MILDA, MEILES DEIVE, Kaunas 

1920, 67 p $0.30 
VAIKŲ TEATRAS, "Draugas" 31 p $0.10 
Vidūnas. JŪRŲ VARPAI, 1920, Tilžė, 126 p $1.00 
Vidūnas JONUKS, Komaida, 1920, Tilžėje, 64 p $0.50 
Vienuolis, A., KETURI MONOLOGAI, Kaunas 1920, 

24 p $0.10 
Vystanti Sakelė, PAKLYDĖLIO KELIAS, scenos 

vaizdelis, "Draugas" 1920, 20 p $0.15 
Žibuoklė NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE ir Miknevi-

čiaus R LIETUVOS ATGIMIMAS, misterija, 
"Draugo" sp., 48 p $0.15 

Židanavičius, kun. J. TEISINGASIS JUOZAPAS, 
1919, 118 p $0.40 

MUZIKA 
Brazys, kun. Teodoras, GIEDOJIMŲ MOKYKLA, Til

žė 1920, 122 p $1.25 
Budriūnas, Bronius KAS B E R N E L I O SUMISLYTA 

ir OI KAS SODAI, gaidos, 1950, Pašvaistė, 
Brooklyn, N. Y $1.00 

Jakubėnas , Vladas PASAKA, piano solo gaidos, "Pa
t r i a " $0.75 

Maseey, G. W. BENEDICTION S E R I E S : O Salutaris, 
Ave Verum, Ave Maria, Tantaim Ergo, Chicago, 
12 puslapių $0.25 

PROCESIJŲ GIESMES: Garbę ir Šlove, Linksmą 
Dieną... 4 p $0.05 

Seirijų Juoaas, ALBUM LITHUANIAN DANCES, 
"Draugas" 17 p., pianui $1.50 

Serafinas - Pocius PUMPURĖLIS, operetė, 15 p. $0.25 
Šimkus, St. 33 LIAUDIES DAINOS, išleido kun. Pr. 

Juras, 1949 m., 61 p $2.00 
Žilevičius, Juozas NAUJAS GIESMYNELIS. Žodžiai 

Seirijų Juozo, 1932, Kaunas, 140 p $0.50 

SALIIMIERO RADIJO KLUBO PIKNIKAS 
Suruoštoj Šaltimiero radi- tuvoe konsulas Petras Dauž-

jo klubo Amerikos lietuvių, vardis, Juozefa Daužvardie-
šventej, kuri įvyko rūgs. 10 Į nė, American Legion Da-
d. Justice Park Gardens, da- riaus Girėno Posto comman-

GADSIAI PAREME 
STATYBOS KARNIVALį 

lyvavo tūkstantinė mina. 
Parko aikštėje ir šokių 

salėje buvo pildoma progra
mos kas valandą. Prie mi-
krafonų programoms vado
vavo dain. Antanas Kamins
kas ir Jonas Peredna. Mu 

der John Viscount. Šaltimie 
ro ansamblis po vadovybe 
Bob Sabonio išpildė keletą 
patriotinių dainų ir himnus. 
Piknikan atsilankiusius svei 
kino adv. Charles P. Kai. 

Programos užbaigai buvo 
zikalinę dalį programų su- gražuoles-karalaitės apvai-
dare "Dainų Kavalieriai", j nikavimas. Konkursą prave-
"šurum Burum Sesutes", į dė pats Povilas Šaltimieras 
mergaiS'ų sekstetas "£>ainu-
tes", "Ateities*' įšokėjai ir 
Šalteįiero ansamblis. Visą 
popietį ir vakarą skambėjo 
dainos, ar tai solo ar sutar
tinės, dainininkų: Jono Pe-
redno, Airtano Kaminsko, Jo 
no Aveflio, Stasio Kernagio, 
taipgi mergaičių Helen Veen-
stra, Lillian Mačys, June žy
lius ir Emily Mikaitis. Kla
sišką čigonų šokį išpUdė 
Irene Protas. 

ir Charlotte Rodwell. Pagel
bėjo p-nia Avelis ir Donna 
Kaminskas. Karalaitės rin
kimas ir sprendimas buvo 
pavestas dalyvaujant i e m s 

( has. P. Kai, turįs advoka
tūros ir apdraudos įstaigą, 

miesto pareigūnams ir pra-,6322 S. VVestern Ave. gau 
monininkams. 

Karalaitę Irene Protas ap
vainikavo Morris B. Sachs, 
gi palydoves Lenore Janu
šauskas apdovanojo alder-
man Geo. D. Kelis, o Fran-

8iai parėmė Tėvų Marijonų 
Statybos fondo vajų paau
kodamas TELEVISION-RA-
DIO kombinacijos aparatą 
(console), kuris kam nors 

teks sekmad. vakare karni-
vale. Vajaus k o m i t e t a s 
džiaugiasi šia stambia auka 

ces Dapkus — Judge Got 
Tautiškų šokių konkursą j necht, 

pravedė D^nna Kaminskas j . Baigiantis vakarui Povi- ir ragina kitus stoti į rė-
ir adv. Charles P. Kai. Da-! las Šaltimieras dėkojo vi- mėjų eiles, 
lyvavo seni ir nauji lietu-j šiems programų ir konkur-1 Karnavalas (prie 63-čios 
visi. Poroms iaimetjo Stella sų dalyviams ir tvarkyto-
Draugelis ir Algis Urbutis, 
Gasiūnaitė ir Vytis Kubi
lius taipgi Juzefą Glomienė 
ir Adelfas Baužis. 

Patriotinę programos dalį 
paįvairino kalbomis kun. 
Antanas Miciūnais, MIC, Lie-

Nauja Ateitininkų 
Valdyba 

Persiorganizavo Ateitininkų 
Sendraugių Chicagos 

Skyrius 
CHICAGO. — Sekmadienį 

(DC.17) Tremtinių Namų sa
lėje įvykęs gausus Ateitinin
kų Sendraugių susirinkimas 
sprendė savo veiklos įvairius 
klausimus. Nusistatyta kiek 
galima greičiau suregistruo
ti visus ateitininkus sendrau 
gius, gyvenančius Chicagoje 
ir įtraukti juos į aktyvią 
veiklą. Išrinkti atstovai į A-
teitininkų Federacijos suva
žiavimą Pittsburghe rugsė
jo mėn. 30 ir spalių mėn. 1 
d. ir į Amerikos* Lietuvių R. 
K. Federacijos Chicagos aps
krities metinę konferenciją, 
įvyksiančią 1950 m. spalių 
mėn. 22 dieną. Surinkta au
kų "Ateities" žurnalui. 

Kadangi skyriaus valdy
ba buvo pasilikusi nepilna
me sąstate, pririnkti trūks-
tanveji nariai. Ateitininkų 
Sendraugių Chicagos sky
riaus valdybą dabar sudaro: 
pirm. — T. J. Borevičius, S. 
J., 5541 So. Paulina St., Chi-
cago; vice pirm. — dr. VI. 
Viliamas, 1237 VV. 50th St., 
Chicago; aekr. — Ant. Rep
šys, 5358 So. Justine Str., 
Chicago; ižd. — F. Manelie-
nė, 6541 So. Talman Str., 
Chicago; kultūros reik. vad. 
— St. Rudys, 2310 W. 47th 
Place. 

Visi ateitininkai sendrau
giai, gyveną Chicagoje, pra
šomi registruotis valdyboje 
ir savo adresus pranešti val
dybos sekretoriui. A. R. 

HELP WANTED — FEMALE 

REIKALINGOS MOTERYS 
17 — 50 m. amž., pakuoti saldainiams. 
Lengvas darbas saldainių fabrike. Gali

ma dirbti pilną laiką ar dalį.. 
Patyrimas nebūtinas. 

A. McLEAN & SONS 
612 No. ORLEANS ST. 

II-as aukštas 
Tclef. DEUware 7-2661. 

jams, taipgi gausiai visuo
menei už milžinišką paramą 
lietuviškų radijo programoj 
palaikymą ir piknikan atsi
lankymą. XX 

ir Kilbourne) tęsig dar dvi 
dienį — šiandien ir ryįbj. 
Šiand.en pramogos įvyks 
vakare, o sekmad. pradžia 
bus 3 vai. popiet. Sekmad. 
vakare kam nors teks TE-
LEVIZIJOS-RADIO apara
tas. 

Važiuojam visi į karniva-

Lietuviškos Knygos 
Rėmėjams 

Sugrįžo knygos, pasiųstos 
kai kur"emg metiniams Lie
tuviškos Knygos Rėmėjams, 
nes paštas jų nesurado. Pra
šomi yra atsiimti knygas ar
ba prisiųsti naują savo ad
resą šie rėmėjai: 

Adolfas Orvidas, gyvenęs 
Cicero, ŪL Anele Gerkienž, 
Chicago, 111., A. Jonikaite, 
Brooklyn, N. Y., Pr. I. Jose-
vičius, Plattsburgh, N. Y., 
Pranas Kliorikaitis, Bridge-
port, Conn., Benediktas Ne-
verauskas, Chicago, 111., Ire 
na Šilinis, Paterson, N. J., 
inž. Jonas Vasys, So. Bos
ton, Mass. 

Pakeisdami gyvenamąją 
vietą, malonėkite pranešti 
savo naują adresą bent trum 
pu žodeliu. Tą pačią knygą 
siunčiant du kartu, susidaro 
trigubos išlaidos, gadinasi 
knygos. Už gražinamas kny 
gas reikia tiek pat apmokė
ti paštui kaip ir pirmą kar 
tą siunčiant. Rašykite: 

Rev. C. A. Matulaitis 
2334 S. Oakley Avenue, 

Chicago 8, III. 

PARDAVIMUI 

PARDAVIMUI TAVERNA 
Tiesioginis traukimas iš statines (direct 
d raw) ; Televizija; "drop ceiling" (nu
leistos lubos); nebrangi nuoma; vienai 

kambarys užpakalyje. 
REpublic 7-9552. 

PARDUODAMOS SENIENOS. Ncpar-
duočiau siu daiktų, jei nereikėti/ labai 
skubiai pinigu. Vyšnių, medžio kampinė 
rūbams spinta, Peg konstrukcijos, pūsto 
stiklo ranku darbo beganai* fhingesl; 
labai graži, 200 metų senumo — $250. 
Autentiškas ankstyvojo Amerikos stiliaus 
raudonmedžio faneros skrynia, su letcni-
nem "claw*" kojom, 150 m. senumo — 
$300. Tikro raudonmedžio apskritas valg. 
kamb. stalas, lrtrninčs kojos, gražiai iš
pjaustytas, su 5 pritaikintomis 12" plo
čio tikro raudonmedžio lentomis, kurio
mis prailginus gaunasi 10 pėd'i \\i'\o po

kyliams stalas. $350. Skambinkite: 
Northbrook 1395. 

— - m — — - — - i n , , 

SAVININKAS nori skubiai parduoti '32 
Ford Roadster. Naujai vilius; įvairūs 
priedai. Radijo, šildytuvas, geros padan
gos, švarus. Parduodame nebrangiai — 
už geriausią pasiūlymą. Pamatykite bet 
kuomet 468 Ridge arba skambinkite da
bar WI . 6-3580. Būtinai turi būti par
duotas. 

SAVININKAS PAAUKOS greitam par
davimui! 4 šmotų riešutinio medžio mieg. 
kamb. setas, dviguba lova, komoda, skry
nia ir kėde. Geram stovy. Pamatykif-
įvertinimui. Skambinkite CE. 3-6578. 

Turi būti parduotas! 

£ Užsisakykite "Draugą" 

P A D £ K A 

Rl DRIKO RADIO PROGRAMA 
Kas sekmadienį chieagiečiai ir 

kitų miestų lietuviai turi tikrą 
malonumą pasiklausyti oro bango j lą i š m ė g i n t i g i l i uką ! 
mis gražių lietuviškų dainų ir or
kestro muzikos iš sto.ties WCFL, 
1000 kiL nuo 5:30 vai. po pietų, 
Chicagos laiku. Tad pasiklausyki
te ir šį sekmadienį. 

Šias programas leidžia Juozo 
Budriko didžiule namų rakandų 
krautuve Chicagoje, 3241 So. 
Halsted St. —O. P. 

PUCCINI BROLIAI! 
SINCLAIR ALIEJAUS KURUI 

TIEKĖJAI. 
SKUBUS PRISTATYMAS 

Skambink i t e 
Vlrginla 7-8866 

"PLASTIC" ir "ALUMINUM" 
SIENOMS PLYTELES 

5'x7'x5' VONIOS KAMBARYS 
PIlVNAr |JtfcNCJlAMAJ»"C» 

$ R . U O mėnesiui 
LENGVAS IŠMOKĖJIMAS 

• Amžinas grožis • Lengvai n m a l o m o s 
• 100 spalvų der in ia i 

• P i l n a s vobndos bei virfcuės i iertaisynuis 
. . M e s a t l i ekame visiškai p i lna d a r b ą , . , 

į ska i tan t ir dažymą. 
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Asfaltines ii Gumines 
PLYTELES GRINDIMS 

Aukšėiausin kokybė — žemiausiom ka inos 
A t d a r a sekmadienia i s nuo 10 iki 5 vai. 

P i rmadien ia i ir ke tv i r tad ien ia i s iki 8 vai. vak. 

VICTORY SKAMBINKITE 
Hldson 3 6900 

BUILDERS & LUMBER CO. 
9019 S0 HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

JP 

REIKALINGI 
DARBININKAI 

prie lempų (vvirers), 
oksiduoto j ai ir 
užbaigejai. 

Pageidaujamas patyrimas. 

L'Stadter Lamp Co. 
65 E. LAKE ST. 

- ^ ^ ^ ^ S S - •••'Cį^BgF- '-=^^figS»~ ^ M £ > - ' ' - - ? a » | M K - --»^ 
^-S3WR«>- ^ ^ • S f e * —-SSPR%-. - - £ ^ ^ ^ * - - <<!^^^ft«t.«sS^^^Slh.:«* 

LIETUVIŠKI REKORDAI-PLOKŠTELES 
10 colių po 75c viena. Siunčiame ir | kitus miestus. Prisiuntl-

mas 1 doleris, supakavimas 1 doSeris. CX)D neslunčiame, reikia pri
siųsti pinigus iš anksto. Adata, kuri groja 1*000 plokšfctfų už $1.00. 

Linksmi Berniukai, Polka ir Cirkos, Polka Thomas Orkestras 
Spragilų Dainelė ir Suktįnis Thomas Orkestras 
Rytoj šventa, Išmiegosim ir Valio Piovėjėliai Liet. Vyrų Okt. Aidai 
Pakirsiu Berželį ir Žygis į Vilnių Uet. Vyrų Oktetas Aidai 
Gyvenki, Juokis ir Mylėk ir Daug, Daug Dainelių L. Radio Kv. Rūta 
Ramu Čia Gyventi ir šlama Šilko Vėjas . . Liet. Radio Kvart. Rūta 
Pas Malūnėlį,Valcas ir Ant Kiemelio, Polka Kariškas Benas 
Nauja, Polka ir Bučkio Valcas Tarptautinis Orkestras 
Sibiro Tremtinys ir Bernužėlį, Nevesk Pačios J. Olšauskas 
Linksmas Jaunimėlis, Polka ir Agotėlės Valcas . . Šokių Orkestras 
Prirodino Seni Žmonės ir Ant Marių Krantelio Jonas Butėnas 
Ganiau Aveles ir Oi Cia Cia Mane Strumskienė ir P. Petraitis 
Didmiesčio Polka ir Karės Laiku. Polka . . . . Juozo Sasnausko Ork. 
Angelai Gieda Danguje ir Tyliąją Naktį Petras Petraitis 
Pragėriau Žirgelį ir Eisim Laukan . . A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Kam šėrei žirgelį? ir Kai Aš Turėjau A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
Tu Lietuvo Tu Mano ir Dru-Lia Pupų Dėdė ir Dėdiene 
Našlaitės Kapas ir Griuvėsių Gėlelė Pupų Dėdė ir Dėdiene 
Lietuvos Liaudies Dainelės Dalis ir A. Sabaniauskas 
Vainikas, Dalis 1 ir 2 Lietuvių Orkestras 
Geismai Svajonės — Duetas su Orkestru ir Oželis Kv. su Orkestru 
Gyvenk, Juokis ir Mylėk ir Dzinguliukai Duetas su Orkestru 
šustas ir Koja — Koja ir Mikita Tautiškas Orkestras 
Kubilas ir Suktinis — Noriu Miego Tautiškas Orkestras 
Vėdaras ir Kalvelis Tautiškas Orkestras 
Žiogelis ir Greiz—Greičius ir Malūnas TautiškasOrkestras 
Spaudos Valcas ir Tykiai Nemunėlis Teka Pirmyn Choras 
Draugai į Kovą ir Kur Bėga Šešupė LKM Choras 
Lietuviškas Kadrilius ir Polka Klumpakojis . . Liet. Taut. Orkestras 

Jos. F. B u d r i k , Inc. 
3241 So. Halsted Street Chicago 8, III. 
Išpardavimas 5,000 Angliškų Populiariškų ir Klasiškų Rekordų, ver
tės 75c. plokštelė už 20c. arba 6 už 1.00 dolerį. Krautuvė atidarn* 
kiekvieną dieną iki 6 vai. vak.; PIRM. ir KETV. vak. iki 9:30 P.M. 

Devynerių Metų Mirties 
Sukaktuves 

PETRAS POVILAS 
DEMSKE 

J a u suka.ko devyneri m e 
tai, kai negai les t inga mi r t i s 
a t sky rė iš mūsų t a r p o myli
mą vyrą ir tėvelį. 

Mea n e t e k o m e savo myi imo 
rugsėjo 25 d.. 1»41 m. 

Nors la ikas tęsiasi, bvt m--s 
jo n iekados negralėsmu» užmir 
šti. Lai gai les t ingas D l e v s su
teikia j a m am».iną attisį. 

Mes. a t m i n d a m i jo l iūdną 
pas i t rauk imą iš mfteų t a rpo , 
užprašėme gedul ingas ?.v. Mi
šias (su egzekvijomis) 23d., 
rugsėjo. Aušros \*a>rtij pa r ap i 
jos bažnyčioje, 7:45 vai. ryto. 

Kvieč iame visus giiuin«'s. 
draug*us, ka imynus ir pažįsta
m u s dalyvaut i Šiose pama ldo 
se ir k a r t u su m u m i s pasi 
melsti už a. a. Pe t ro l 'ovilo 
sielą. 

Nu l iūdę : ž m o n a , Duktė , Sū-
nai . žen tas , Anūka i . 

r 

A. A. 
SELOMONA PUD2UNAS 

(BAGAC'ICNAITE) 
kuri mirė rugsėjo 13d., 1950, 
ir t apo pa la idota rūgs. l&d.. o 
d a b a r ilsis ftv. Kazimiero k a 
pinėse amžinai nut i lus ir ne
galėdama atfrlėkoti t iems, k u 
rie su te ikė jai paskut inį p a 
t a rnav imą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės ietą. 

Mes. a t m i n d a m i ir apgai lė
dami jos pras iša l in imą iš m ū 
sų ta rpo , dėko jame mūsų dva
siškiems tėvel. kun. B. Už
daviniui , k u n . P. Cinikui i r 
kun. Y. l 'arul iui . kur ie a t l a i 
kė į spūdingas p a m a l d a s už jos 
sielą. L f.'**. t 

Dėkojame Šv. Mišių ir g ė 
lių auko to jams . 

Dėkojame grabor iu i Laeha-
viicz ir Sūnui, kur ie savo ge
ru ir mandag iu p a t a r n a v i m u 
garbingai nulydėjo ją j amži -
nastį. o m u m s palenglno per 
kęsti nul iūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame g rabneš i ams ir vi- ; 
šiems. k"urie paguodė m u s nu
l iūdimo valandoje ir pagalios, 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms ; o 
t. u Selomona, lai Dievas sute i 
kia amžiną atilsį. 

Nul iūdę l u k a Vyras , Sesuo, 
BroUni, Sesers Vaikai , ir B r o 
lio Vaikai . 

Mūsų mylimam jaunam tremties dienų bičiuliui 

RIMUI TUMUI miras, 
skausmo prislėgtus tėvus Mariją ir Juozą Tumus, se
seris Aldoną ir Birutę, svainius Praną ir Petrą, ma
žuosius Jūratę ir Arūną nuoširdžiai užjaučia ir drau
ge liūdi 

Aleknavičiai, V. Bagdanavičius, Bakuckai, Damčikai, 
Ginkevičiai, Impulevičiai, Jonkai, Ramanauskai, Sa
dauskai, H. Savickas, Simukenas ir B. Vosylius. 

A. A. 
ELZBIETA WASILIAUSKIEN£ 

(PADGURSKATTfi) 
PQ pirtim vyru Grikšelienė 

Gyveno 1330 S. 49th Ct., Cicero, m. 
Mirė rugsėjo 21d., 1950, 2 vai. p. p., sulaukusi pusamž. 
Gimė Lietuvoje. Kilo iš Panevėžio apskr., Smilgių parap., 

vienkiemio. Amerikoje išgyveno 49 metus. 
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras Kazimieras, sesuo Kon

stancija, švogeris Juozapas Damanskas. Brolio sūnus An
tanas ir jo šeima. Du švogeriai Antanas (Chicagoj) ir Juo
zapas Wasiliauskas ir jo šeima (Toronto, Canada). Du pus
broliai Antanas ir Juozapas Čepaičiai ir jų šeimos. Pussese
re Jadviga šniškienė ir jos šeima, giminaitė Ona Vainauskie
nė ir šeima ir kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Lietuvoje paldkodaug kitų giminių. 
Priklausė prie Sopulingos Dievo Motinos Draug. 
Kūnas pašarvotas Antano Petkaus koplyč., 1410 S. 50th 

Ave., Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks antradienį, rugsėjo 26d. Iš koplyčios 8:30 

vai. ryto bus atlydėta į Šv.Antano parap. bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Sesuo, švogeriai, Brolio Sūnus, ir ldtt Gi
minės. 

Laidotuvių direkt. Antanas Petkus, Tel. TOwnhall 3-2109 
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A. J. V A 1 M I M 
— Lietuvių Prekybos Bu

to Brooklyne, N. Y., atku-
X Ateinančio sekmadienio j ™m&™ susirinkime perrink 

vakare Tėvų Marijonų Sta- ' t a . 8 e n ^ v*ld*h*: *• S t n , m 

tybos Fondo kamivale tarpe į"1,**-. '• ,Am*I
r*L"eJU9.Iįr. P ' 

susirinkusiųjų žmonių suki- Buksnaitls. Nutarta lileuti 
nešis lame ir vienąapdo- j « « * « « * H Į knygą ir suda-
vanos brangiu televizijos a-1 
paratu. Laimė neprieis prie j komis.ja Sus.rmkime kalbė
tų, kurie nebus įsigiję tikie-1 į? f » - L l e t u v 0 a k o n s u , a s '• 

REDAKTORIAUS PADĖJĖJA -- GARBĖS VYTĖ KANADOJ 
— Montreale renkamos ži

nios asmenų, kurie komu- Per paskutinį suvažiavimą I Per eilę metų buvo Lietu 
nistų laikraščio piknike pi- Chicagoje į garbes vytes bu- j vos konsulato sekretore ir 
ketavę arba matę įvykius, vo pakelta Felicija Grende-
Vi8ų prašoma pranešti pa- lyte. Ji yra baigusi Mt. St; 
varde moters, kuri ukrainie-

Budrys ir atache A. Simu
tis. tų. Tikietų galima gauti pas 

fondo valdybos narius ir di-
rektorus arba telefonu pa-j _ Kultūrinio Instituto 
skambinus fondo raštinei iniciatyva S. Bostone Mass., 
(2334 S. Oakley Ave.) Vlr-
5rinia 7-6538. 

X Chicagos Lietuvių Ta-

rugsėjo 17 d. buvo sušauk
tas pasitarimas Lietuvos ka 
raliaus Mindaugo krikšto 
700 metų sukakties minėji 

Lietuvių literatūros ir 

rybos konferencijoj rytoj/ m o reikalu. Numatyta suma 
rugsėjo 24 d. Lietuvių audi- nymą patiekti svarstymui 
torijoj kalbės Lietuvos kon-, įvykstančiuose katalikų or-
sulas P. Daužvardis, L. ši- į ganizacijų suvažiavimuose 
mutis, P. Grigaitis, M. Vai- Pittsburghe, Pa. 
dila ir adv. Olis. Po valdy
bos praneš mų, bus patiek
tos konferencijai priimti! m u z i k o s vakaras ruošiamas 
svarbios rezoliucijos ir ant Sa Bostone, Mass., rugsėjo 
galo renkama ALT valdyba. 24 d. 3 vai. popiet Municipat 
Konferencijos atidaryme da- Buildmg salėj. Programoj 

dalyvaus rašytojai: J. Ais
tis, S. Būdavas, A. Gustai* 
tis, S. Santvaras, akt H. Ka 
činskas, solistas S. Liepa ir 

lyvaus Dariaus ir Girėno pos 
tas. 

čiu (buteliui pramušė ga'vą; 
pavardę asmens, kuris buvo 
įsikoręs obeli n ir iš jos leido 
obuoliais į piketininkus; pa
vardes asmenų, kurie įžei
džiama forma koliojosi; pa
vardes asmenų, kurie kurs
tė: "duok jam, duok!'*; pa
vardes asmenų, kurie nugir
dę Vilimuką kurstė jį eit 
muštis. 

— S. Augustinavičius, ne
toli Tillsonburgo, Ont.,turįs 
net tris nuosavus tabako ū-
kius, kurių plotas sudaro 
per 3,000 akerių, šio mėne
sio 1 d. minėjo 60 metų am
žiaus sukaktį. Sukaktuvinin 
ko šeima puikiai išauklėta. 
Visi vaikai gražiai kalba lie , 
tuviškai. Trys jų jau suku- , J o 8 *P h akademiją. Jau bė
rę lietuviškas šeimas. Su i studijuodama rase | mokyk-
kaktuvininko namus lanko ! l o s laikraštį < Echoes . Da-
net keli laikraščiai, jų tarpe ! b a r ^ » yra 'Vyties ' re-

adv. A. Šalnos stenografė. 
Kilusi '3 lietuviškos šei

mos. Jos tėvas nuo Daugų, 
o motina — Levosi Baravv-! t - . . * 
, .__ . . . aia,y tremtiniai butų atstovauja-
kiute — nuo Varėnos. Jos 

Tremtiniai Nori Teisių Banke 
PLB Vokietijos Krašto | no, kad HICOG atkreips į 

valdyba paprašė aukštųjų I tai vokiečių dėmesį. Iš savo 
komisarų įstaigą, kad Vo-: pusės ir tremtiniai turį su-
kietijoje steigiamajame Pa-! daryti ir patiekti savo pro-
bėgėlių reikalams Banke, | jektus, ko jie iš to banko 

nori ir kaip ta įstaiga ture-

prcseneles brolis Kazlauskas 
j buvo arkivyskupu Rusijoje, 
mirė 1899 m. Jis yra para
šęs keletą knygų. 

mi tiek banko vadovybėje, 
tiek pačioje administracijo
je, nes IRO šį banką žada 
paremti savo kapitalais. 
Kaip žinoma, šio banko ka-

FELICIJA GRAUDELYTE 
2ymi L. Vyčių organizacijos 

veikėja. 

X Chicagos vyčiai gražiai 
išleido į karinę tarnybą sa- J fct. 
vo veikėją slaugę Oną Šuky
tę (Ann Shukes). Į atsisvei
kinimą Lietuvos Vyč ų salėj 
susirinko daug vyčių — ju 

— Kun. P. Ragažinskas, 
svetys iš Brazilijos, dar te-

ir dienraštis "Draugas". 
— P. ir J. Juškevtčiams 

iš Montrealio atostogaujant, 
o nuomininkams išvykus i 
darbą, į jų butą įsibrovę va 
gys išnešė daug vertingų 
daiktų. 

— Pr. Radzevičiūte, Kau
no Valstybes Operos soliste, 
šiuo metu gyvena Toronte 

daktoriaus padėjėja. 

Jos brolis Mykolas yra pitalų didžiausią sumų dalį 
gydytojas Bostone. I sudarys lėšos, gautos pagal 

Maršalo planą. Tremtiniai 
Kurį laiką buvo sekretore | pageįdauja, kad šis bankas 

arkiv. Cushing labdaros fon- j finansuotų netiktai vokie-
do. 

Mėgsta smuikuoti ir yra 
koncertavusi su smuiku. 

Atsidėjusi d rba lietuvių 
profesinėse ir ideologinėse 
organizacijose, bei noriai y-
ra talkinusi spaudai — ''Dar 
bininkui". Nors gimusi ne 
Lietuvoj, o Bostone, bet yra 
pamėgusi lietuvių kalbą ir 
net septynias vasaras lankė 
lietuvių kalbos kursus. 

tų būti tvarkoma. 
Jeigu tokia finansinė įs

taiga teiktų pagalbą kre
ditų pavidalu, likusiems Vo
kietijoje mūsų tautiečiams, 
linkusiems į pramonę, biz
nį ar amatus, būtų didesnė 
galimybė sukurti savo pre
kybos bei pramonės įstai-

čius pabėgėlius, bet ir trem'j 8 a s i r t o k i u b ū d u patikrin-
tinius. Aukštųjų komisarų tas daliai lietuvių pragyve-
įstaigos pareigūnas patiki- Į nimas. 

CHICAGO.) IR APYLINKĖSE 

I 

Žinios Iš Lietuvos Žinios Iš Tremties 

Domisi Tremtiniu 
Dirbiniais 

bevieši Jungt. Amerikos Vai įr dažnai pasireiškia kon 
niorų ir seniorų. Prie gra- stybėse. Ligi spalio 1 d. jam Į certuose 
žios dovanos pridėta ir įin- į laiškus galima rašyti: Mt. 
kėjimai sėkmingos tarnybos , Providence, R. D. 10, P.tts-
ir greit grįžti į vyčių tarpą.; b u r S h 27> i f - ° vėliau, iki 
Vyčių choras ir Illinois-In- i spalio 7 d. — "Amerikos" ad 
diana apskritis tikrai pasi-;™8^ «*f Grand St., Brook-

lyn 11, N. Y. 

— Vaclovo Vėrikaičio To
ronte vadovaujamas oktetas 
rengiasi savo koncertui. Ok
tetas torontieČių lietuvių yra 
mėgiamas. 

— AruUene Pelageja pa
skirta Salako valsčiaus ko
munistų partijos skyriaus 
sekretoriumi. 

— Bajorynas Kazys va
dovauja Kauno miesto vai-
sių-daržovių technikumui. 

Ispaniškai Apie 
Lietuvos Kančias 

Pasidavė Trečiųjų Teismui 
Prieš tris savaites Chica-

goj buvo sustreikavę paruo-
TTV šejai kalkių namams tinkuo-
Uz gausiai Europon nu- ti. Tos rūšies darbininkai 

kreiptus siuntinius O. Am- taip pat yra susiorganizavę 
brosaitė gavo daug meniškų. į u n i j ą i r priklauso Ameri-
tremtimų išdirbinių. Z. £e-. k o s D arbo Federacijai. Iki 
brauskienė atsiuntė išaustą Į š i o l k a l k i ų paruošėjai dirbo 
šilko sjoną Peskienė sukom. ^ ^ tinkuotojų unijos su
ponavo "Vilnių; ir daug ki-! tartį, bet paskutiniuoju lai
tų. Tie dailus lietuviški rank k u a n o r o b ū t i nepriklau-
darbiai ir kuriniai buvo iš- 8 o m j 

Matydamos streiko nuo
stolius, abi unijos — kalkių 
maišytojų ir tinkuotojų, nu

statyti Highland Parko, I1L 
Jau antri metai Madride knygyne ir išbuvo savaitę il-

leidžiamas žurnalas apie bol gįau, negu buvo numatyta, 

S S U r % S * * S b T v o Š S 8 U 8 i d 0 m g J i m a 8 ta^rpasi^otrtTeTi^teTs-

— P. Vaitonis Kanados 
parodoje Toronte laimėjo 

ges veiklios nares 
_. . . . . *>;«.*0KiiiKr — Katiliene iš Belmar, N. v Ekskursija \ Pittsburg- . 

, « 71 nk ~ w 1 , J- yra išvykus i Romą ir 
h S F e d e r a X į ' ten t a Pačia *™& ž a d * aH g ^ g f l Š g P Š a C h m a 
d.d. ALRK Federacijos ir ̂  . ž ^ Italijos, tų čempiono titulą. 
Ateitininkų kongresų proga, ] ̂ ^J g v e i c a r i j o s i r 

Chicagoj ° ^ a n ^ 1 0
p ^ i i ^ - 1 Ispanijos vietas. Ji yra žmo su ekskursija. Be Pittsburg-1 £ ^ ^ E U z t b e t £ o h e t u _ 

ho, ekskursija o^r aplankys y i a m g v a i s t i n i n k o K a t i U a u s . 
kitas įdomias Pennsylvania 
valstybėj vietas. Kelionė į — Mrs. Lucille Krikšciu-
abu galus kainuos apie $10. nienė iš Patersono, N. J., su 
Norintieji dalyvauti toje j vyru grįždama iš svečių Wil 
ekskursijoj prašomi tuojau, kes-Barre, Pa., žuvo auto-
susižinoti su Juozu Maneliu, 

mativo de las naciones opn- Dabar tuos dirbinius Am-
midas por ei communismo". brozaitė nuvežė į Barat ko-

daguoja ^Kuršėnų apskrities I Ji redaguoja M. Szumlakows j i e g į j ą Lake Forest, UI. Pa-
komunistų laikraštį "Komu- ki» Alcal Galiano 4, Madrid, lankiai tą lietuvišką tremti-

Ispanija. , nių parodėlę sutiko čia dės-
To biuletenio šių metų tre tančios seserys vienuolės. 

čiame numeryje aprašoma ; j 0 s turi savo radijo valan-
padėtis bolševikų okupuoto- dėlę ir pasiryžusios pamoky-

— Bajorlūnas Povilas re-

nizmo Kelias 

mui. 

— Bilevičius Juozas pa
skirtas LTSR aukščiausiojo 
teismo nariu. 

6541 S. Talman Ave. Telefo
nas: WAlbrook 5-2604. 

X Konstancija Mickienė, 
Marąuette Parko kolonijos 
veikėja ir Tėvų Marijonų 
Bendradarbių skyriaus pir-
min nke, padedama kitų sky
riaus narių, daug darbuoja-1 P ^ s į porą dienų tilpusmj a-
si, kad Tėvų Marijonų Ben-1 P1^ **\ ^ ^ *UYO pmry-
dradarbių Chicagos apskri- f ^ M ^ > * * * £ * ? 

DID. LITANIJOJ 
— Rašytojas F. Neveravi-

čius rugsėjo 10 d. Tautos 
šventės proga didžiulėje 
Westminsterio salėje, kuri 
buvo pilna žmonių, skaitė 
labai turiningą ir dėmesio 

mobiliui nuėjus nuo kelio. | v e r t ą paskaitą. Paskaitos 
Bridgeporte, N. X, automo- k i a u 8esi Lietuvos ministeris 
bilis užmušė M. Šidlauskienę 
iš Wilkes-Barre, Pa., kuri 
ten lankė savo sūnų. 

— Binkienė Sofija dirba 
LTSR radijo komitete prie 
ministrų tarybos kaip atsa-
kominga redaktorė. 

— Bitinas Kazys moky
tojauja Pasvalio vidurinėje 
mokykloje. 

— Anatolijus Dovydonis, 
Jurijaus sūnus, redaguoja 
Kėdainių apskrities bolševį 

Septyni Nubausti Už 
Mašinas 

Homewoodo policijos teis
mas nubaudė septynis asme
nis — vienus po $100, kitus 
po mažiau — savininkus 

je Bohemijoje, Bulgarijoje, ti lietuviškų melodijų, kuras i smuklių, kuriose policija ra-
Kroatijoj, Slovakijoj, Veng- parūpino Ambrozaitė ir tran | d o mainas lošimui iš pini-
rijoj, Lenkijoj, Rumunijoj, sliuoti savo radijo valandė-1 m Nubaustieji didžiumoje 
Ukrainoj. Daugiausia duo- lėje iš VVaukegan, 111. 
damos informacijos. Vienas '. 
puslapis paskirtas Lietuvos Baigias Dienos Šviesos 

iš Calumet City ir Chicago 
Heights apylinkės. 

kančioms. Aprašomi bolše 
vikų žiaurumai, partizanų 
priešinimasis, rekvizicijos. 

— V. Alseika, žurnalistas. 
iš So. Bostono, Mass., persi
kėlė į Clevelandą, Ohio. 

Balutis, Estijos ministeris kų laikraštį "Tarybinis Ke-
Torma, kuris puikiai kalba, lias". 

ties vakarienė gerai pavyk
tų. Vakarienė bus spalio 8 
d., parapijos salėj. 

X 18"tos 

ir inžinierius. Tų titulų jis 
neturįs. 

— Kun. prof.' M. Ražaitis 
iš New Yorko lankėsi So. 

a ^ . Bostone, kur turėjo pasita-tremtin.ai persiorgamzavo . g u J u l T U e -
L.etuv,ų TVemtiruų Bendruo K u l t ū r o s I n s t į t uto l i 
menęs apylinkę. Susirinkime k a l a . g R u n J u r a s ^ 
parapijos mokyk os salėje > lBĖataXo p i r m i n i n k a a j 0 
tremtinai išsirinko naują k u n R a ž a i t i s _ ^ u , ^ 
valdybą ir aptarė mokyklos, 
parapijos jubiliejaus ir ki- — Dr. D. Jasaitis, trem
tas reikalus. Susirinkime da-1 tyje vadovavęs Liet. Raud 

— Karaliūnas Petras pa
skirtas LTSR lengvosios pra 
monės ministro pavaduoto
ju. 

— Liudas Kareckas — TS 
RS paruošų ministerijos į-

mas, ve- Į gan0tįnio ( Lietuvoje pava 
grandinę H n o t^ i a R 

Anglijos krep-
— Marijonas Kenevičius 

paskirtas LTSR Lengvosios 
pramonės ministro pavaduo
toju. 

— Kazimieras Keperša va 
dovauja LTSR invalidų ko-
peracijos valdybai. 

rašo ir skaito lietuviškai, P. 
Harrison'as ir daug kitų žy
mių asmenų. 

— G. Gutkauskas, žino
mas Manchesterio lietuvis 
sportininkas, sporto koman
dos "Kovas" kapitonas, ve
dęs per laimėjimų grandinę d u o t o j a 8 
Kovą" iki Anglijos krep-' 

šinio meisterio vardo, palie
ka Manchesterį ir išsikelia 
į Coventrį. Jo netekimas 
Manchesterio lietuvių spor
tininkų gyvenime bus labai 
jaučiamas. 

— J, Saviiienė, L. K. Mot. 
"šv. Onos" Dr-jos Londone 
iždininkė, rugsėjo 3 d. pus
metiniame tos draugijos su-

Didėja Emigracija 

Metai Kalėjimo Už 
Bandymą Papirkti 

Michael J. Hagopian, poli
tikierius, vienos srities (pre-

Taupymo Laikas 
Su ateinančiu šeštadieniu 

baigias dienos šviesos tau
pymo laikas (daylight sa-
ving time) ir nuo 2-ros va-|cincto) demokratų kapito-

1 Vietoje pasitraukusio iš I landos sekmadienio rytą pra j nas, teismo nubaustas kalė-
pareigų DP komisijos pirmi! sidės senasis laikas — laik-: j imu vieniems metams už 
ninko Frankfurte Sąuadrilli, rodžiai bus atsukti vieną va- bandymą papirkti vieno pri-
jau yra atvykęs naujas at- landą atgal. Sekmadienį pa- saikdintųjų teisėjų (juror) 
stovas Mr. Denvan, kuris ir | maldos bažnyčiose bus jau byloje. 
pertvarkė DP komisijos veik į senuoju laiku. — į - ; ^-7-
ią, ryšyje su naujojo emi- j Iešmininkai Laimėjo 
gracijos įstatymo priėmimu. | Atidaryta Nauja Ligonine , Geležinkelių iešmini n k ų 

Naujas sparnas Columbus Į (switchmen) unija, priklau-
ligoninės pašventintas kardi- santi Am. Darbo Federacijai, 
nolo Samuel Stritch ir at i - ! k u r i praėjusią vasarą strei-
darytas ligonims priimti, j ̂ U buvo suparalyžavusi trau-
Naujoji ligoninė turės 150 j k i n h * judėjimą vakarinėse 
lovų. Ligoninės pastatymas valstybėse, pasirašė naują 
kainavo 3 milijonus dol. I trijų metų sutartį, kuria ieš-

Iki šiol išvažiuodavo iki 8,-
000 DP per'mėnesį. Nuo da
bar, pasak* Mr. Denvan, e-
migrantų skaičius didėsiąs, 
pasiekdamas 10-12-14 ir net 
16,000 per mėnesį. Būsianti 
sudaryta galimybs išemi
gruoti ir daliai tų tremtinių, I Columbus vardo ligoninę mininkams pakeliamos algos 
kurie dabar dėliai kurių | įsteigė Motina Cabrini, pir- 2 4 c į valandą, 
nors priežasčių yra užkliū- | moji Am. J. Valstybių šven 

toji. vę. 
PRADĖTAS GALUTINIS SEOUL UŽPUOLIMAS 

lyvavo ir pranešim, padarė Kryžiui, atvykęs | Amerika t ^ Z l f Ž ^ ^ M 
LTB centro valdybos narys su šeima daro pastangų įsi-
K. Kleiva. kurti Bostone. Jo sūnus Bos 

-^ tone jau studijuoja medici-
X Lietuvon Vyčių Illinois ną. 

ir Indiana valstybių apskri- _ ^ ^ ^ 
ties tradicine diena (K of L d a ą s s t r o n v i M j Q . 
Day) liepos 4 Vytauto par- h į o a p l a n k § k a i k u r i u o s m . 
ke gryno pelno davė apie c h į ^ lietuvius, 
$1.500, kurie skinami Lie-1 T J g a v o ^ ^ 
tuvos Vyčių namo-sales pa- S p u r g i tUQ yiBiema padary. 
gerinimams. damas daug džiaugsmo. 

X Šeštadienio lietuvių mo 1 _ ftv p e t r o ^ r a p i j ^ c h o 
kyklos Ciceroj mokslas pra- „ ^ S o gogtone dalyvaus 
sidės šį šeštadienį, rjgsėjo ruošiamam" American Baltic 
23 d. 10 vai. ryto, šv. Anta- Society koncerte, kuris į-
no parapijos mokyklos pa- v y k s ^pkričio 11 d., John 
talpose. Hancock rūmuose. 

X Juozui žiegelai yra gau-1 __ Kun. V. Jeskevičius, S. 
tas "Drauge" laiškas. Pra- j J., išvyksta Prancūzijon. Lie 
somas atsiimti arba atsiųsti | tuvių Darbininkų Sąjungos 
adresą ir pašto ženklą per- seimo atidaryme rugsėjo 23 
siuntimui. d. jis pasakys pamokslą;. 

mo pusmečio piniginę apy
skaitą. 

— Jonas Kriščiūnas iš 
Londono išvyko į Argentiną 
pas savo dėdę Petr. Kriš
čiūną, Capdevilla 583, Avel-
laneda, Argentina. 

ARGENTINOJ 
"Vyčių" Draugija A-

vellanedoje rugsėjo 17 d. 
Lietuvių salėj buvo suruo
šus šeimynišką popietį su 
šokiais. Pelnas paskirtas 
ruošiamai sporto aikštei į-
rengti. 

— Lietuviui filmų paren
gimas Rosarijoj, turėjęs į-
vykti rugsėjo 2 d. dėl neti
kėtų kliūčių atidėtas. Jo 
vietoj Lietuvių Bendruome
ne suruoš© pobūvj. 

Greit Sugavo Plėšiką 
FBI greit sugavo Lawn-

dale Savings and Loan banko 
plėšiką, kuriuo pasirodė A. 
E. Oberg, gyv. 540 VVelling 
ton Ave. Pinigus $1,800 jis 
jau prašvilpęs su divorsuota 
moterim. 

Formosa Gubernatoriai's 
Dukterys Chicagoj 

Formosa gubernatoriaus 
K. C. Wu dvi dukterys: Edith 
17 m. ir Eileen 18 metų at
vyko į Chicago ir įstojo į 
Northwestern Universitetą. 

Marih'fti išlipo H*n upes pakrantėn šiaurėje ir ažygiuoja į Seoul miestą, kuris kiekvienu momentu 
gali patekti į Jungtinių Tautų kariuomenes rankas. (Acme) 

Gydytojo Titulas 
Kainavo 500 Dol. 

Mrs. E. A. Hamdzik, 2373 
Lyndale Ave, teismo nubaus
ta $500 už pasivadinimą gy
dytoja ir priėmimą ligonių. 

Pasibaigė Vasara 
Šį rytą, rugsėjo 23 d. 9:44 

valandą oficialiai pasibaigė 
vasara ir prasidėjo ruduo. 

Sių metų vasara buvo re
kordiniai vesi. 


