
- L l B R K t l t CEUTER 

ClllCAGO > 7 . GRAT1* 

D R A U G A S 
L*ld«lą Ltouvivj Kataittrg Spaudo* 

D r t a r U * 
SM4 80 «»kl«y A»«.. Ctilo»fn t . lUIaoto 

T>l*ptoiM> — Vira la i * 7-««40.«l 
• ' ' • » • 

Vltnlndlta taut ine Ir ttkybinto mintu* 

. 

THE 
No. 225 Kaina 5 centai CHICAGO, ILLINOIS, 

'e 

D R A U G A S 
The LithttmnUa Daily Prlea4 

Fubltehed by the LMhuantan CMItoltc 
I'ruM 8ocl«ty 

t*U So. Oaklcy A ve., Chica«o S, I I U B O U 
Teleption* — Vlrgtala 1 > 6 * U M I 

Th»i moa tnfluentlal Uthuaoian Daily 
ln Amer.c*. 

%NIAN D A I L Y F R I E N D 
i i 11 " 

IRTADIKNIS, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 25, 1952 Price 5 cents VOL. XXXVI 

tomobilį, vieną namą VVashing-
tone, kitą Kalifornijoje, bet abu
du dar su skolomis, esąs skolin
gas pinigų vienam bankui ir sa
vo tėvams. Jis pats ir žmona 
esą apsidraudę vienoje bendro
vėje, bet vaikai draudimo neturį. 
Jis gyvenąs kukliau, negu jo pa 
reigų ir padėties žmonės pa
prastai gyveną. 

Taip tariamai išvertęs savo 
kišenę, sen. Nixon perskaitė vie
nos buhalterinės firmos patikrin 
tą jo politinei veiklai pritarian
čių draugų suaukoto fondo iš
laidų apyskaitą. Firmai prista
tyti dokumentai rodo, kad Nixo-
no reikalams suaukota 18,235 
dol., dar likę neišleista 66 dol. 
Dalis pinigų duota pačiam Ni-
xon VVashingtono ofiso kaiku-
rioms išlaidoms padengti, o kita 
dalis išmokėta viešbučiams, res
toranams, oro linijų bendro
vėms, ir k. už Nixono ir žmonos 
keliones, nakvynes, pietus, sve
čių vaišinimą, Nixono ir žmonos 
reklamavimą laikraščiuose, kalė 
dinių kortelių spausdinimą, tele
fono - telegrafo tarnybą ir t t . 

Nixon teigia, kad nė vieno cen 
to tų pinigų nejsidėjęs į savo ki
šenę ir advokatų buvęs užtikrin
tas, kad už tuos gautus savo iš
laidoms pinigus neturėjęs mo
kėti jokių mokesčių. Fondas ne
buvęs slaptas, pinigus davę ne
patyrę iš jo jokių ypatingų pa
tarnavimų. Dėl šių priežasčių pa 
sinaudojimas tais pinigais nesąs, 
jo nuomone, nemoralus dalykas. 

Sen. Nixon nepasitenkino tik 
pasiteisinimu, bet tuojau perėjo 
į puolimą: pareikalavo, kad abu 
demokratų kandidatai (Steven-
sonas ir sen. Sparkmanas) pa
darytų tą patį, ką jis padarė — 
atidengti viešumai savo turto 
padėtį. Kodėl tokią pat „išpažin
tį" neturėtų padaryti gen. Ei-
senhoweris, Nixon paliko neat
sakęs. 

Nixon pridėjo, kad visus doku
mentus esąs pasiuntęs Eisenho-
werio štabui ir partijos centro 
komitetui palikęs išspręsti klau
simą: pasitraukti ar pasilikti. 
Ant galo buvo prašymas: siųski
te respublikonų partijos centro 
komitetui savo nuomonę. 

Vakar iš visų šaltinių buvo 
pranešinėjama, kad klausytojų 
telegramos plaukė j VVashingto-
ną su prašymu palikti Nixoną 
respublikonų prezidentiniu kan
didatu. 

Gen. Eisenhoweris Nixono kai 
bos klausėsi Clevelande ir po to 
pareiškė, kad Nixon yra visgi 
drąsus vyras. Savo asmeninį 
sprendimą betgi padarysiąs tik 
po to, kai pasimatysiąs su Nixo-
nu akis į akį. Nixon paprašytas 
tuojau pasimatyti su Eisenhowe 
riu. Manoma, kad Nixonas bus 
paliktas, nes atrodo, jog jo kal
ba gerai nuteikė klausytojus. Ei-
senhoweris davė suprasti, kad 
Nixonas su tuo fondu yra pada
ręs klaidą, bet tai nėra tokia 
klaida, kurios nebūtų galima at
leisti. J is atleidęs karo metu 
gen. Patton už skėlimą į žandą 
kareiviui, paliekąs tad draugiš
kas ir sen. Nixonui... 

Kai įsitempimas dėl Nixono 
fondo atslūgo, vis didėja susidc 
mėjimas Stevensono fondu. Res
publikonai, žinoma, reikalauja 
apyskaitos ir Stevensono pasi
traukimo. Atrodo, kad Steven-
sonas nesirengia savo krūtinę 
apnuoginti. 

Priešrinkimines įvairenybes — 

Nixon teisinosi ir puolė 
Vakar susitiko Eisenhoweris ir Nixon. — Partijos va
dovybe nutarusi palikti Nixon varžybose. — Nixon rei

kalavo Stevenson parodyti savo kišenę 
LOS ANGELES, rūgs. 25. — Per 62 televizijos ir 750 radijo 

stočių respublikonų viceprezidentinis kandidatas sen. Nixon pa
pasakojo milionams žiūrovų ir klausytojų kiek jis pinigų yra už
dirbęs, kiek išleidęs, koks jo turtas ir kokios jo skolos. 

Jis pasisakė turįs 1950 m. au 
• Gen. Eisenhoweris ir sen. 

Nixon susitiko vakar vakare 
Wheeling, W. Virginia. Respub
likonų partijos centro komitetas 
po šio pasimatymo padarys 
sprendimą dėl Nixono pasiliki
mo ar jo pašalinimo. Vakar bū
ta įspūdžio, kad Nixan bas palik 
tas Eisenhowerio vežime. 

Liberalai pralaimi 
Kanados provinciją 

OTTAVVA, rūgs. 25. — Kana
dos konservatoriai, panašūs JAV 
respublikonams, laimėjo New 

PMHĮIIIIIII. 

Korėjos fronte. Aptarnaują patranką vyrai kemša ii ausis ir saugoja ša'mus prieš patrankai išspjau
nant šovinį. Jų veido išraiškos sako, kad to ginklo sukeliamas triukšmas nėra ma'onus. Aštuonių inčų 
sviediniais šaudymas vyksta automatiškai. (INS) 

De Gasperi atvyko 
Vokietjjon 

BONN, rūgs. 25. — V. Vokie-
Brunswick provincijos parlamen tiją su oficialiu vizitu lanko Ita-
to rinkimus ir tuo pačiu provin- lijos premjeras ir užsienio rei-
cijos valdžią. Iš 52 atstovų kon- K a iu ministras De Gasperi. Jis 
servatoriai turi 36 vietas, libe- Vokietijoje išbus 4 dienas ir ne-

kurie paskutiniame parla- atrodo, kad ypatingai daug ener 
gijos bus skirta pasitarimams, 
nes abu kraštai neturi jokių gin
čų. De Gasperi ir Adenaueris yra 
karšti suvienytos Europos šali
ninkai ir savo susitikimą panau
dos to didelio tikslo įgyvendini
mui aptarti. De Gasperi, žino
ma, gaus V. Vokietijos paramą 
Triesto, o Adenaueris — Saaro 
byloje. Abi tos bylos yra didoki 
akmenukai ant Europos susivie
nijimo kelio. 

mente turėjo 47 atstovus ir val
dė provinciją nuo 1935 m., su
grįžo tik su 16 atstovų. Liberalų 
partija federalinės valdžios vai
rą laiko jau 17 metų. 

Konservatoriai sumušo libera
lus žadėdami sumažinti mokes
čius ir administracijos išlaidas. 
Po rinkimų federalinės valdžios 
finansų ministras pripažino, kad 
22 proc. mokesčių bendrovėms 
iki 10,000 dol. uždirbančioms ir 
52 proc. mokesčių virš tos su
mos yra tikrai drastiški. 

Neseniai liberalų partija bu
vo išmesta iš valdžios ir British 
Columbia provincijoje ir nepadi
dino savo įtakos Alberta, Sas-
katschewan ir Quebeko provinci
jose. 

Rinkimai į federalinį parla
mentą numatomi 1953 m. rude
nį. 

• V. Vokietija ir Egiptas su
sitarė dėl diplomatinių santykių 
atnaujinimo. 

AFL suvažiavimo nutarimai 
Pasisakyta už minimalinio atlyginimo pakėlimą 
NEW YORKAS, rūgs. 25. — AFL metinis suvažiavimas nu

tarė kovoti už atlyginimo minimumo pakėlimą iki $1.25 valandai. 
Federaliniu įstatymu garan- . 

tuotas atlyginimo minimumas galima paimti mokesčių pavida-
dabar yra 75 cnt. valandai. Fe- le; 
deracijos suvažiavimas pereitais 6 . p r į t a rė sumanymui mirusio 
metais pasisakė už vieną dolerį p r e z > Roosevelto gimtadienį pa-
valandai minimalinį atlyginimą, skelbti nedarbo diena; 
bet kongresas buvo perdaug už-1 7 p d t a r ė p a s i ū l į t a t 
siėmęs kitais reikalais, kad ga- t i p a m i n k l ą A F L k ū r ė j u i Sa_ 

muel Gompers netoli Los Ange
les City of Hope miestelyje. 

Pacifiko gynyba 
HONOLULU, rūgs. 25. — Čia 

yra susirinkę posėdžio JAV, Au
stralijos ir N. Zelandijos kari
niai atstovai Pacifiko gynybos 
planuoti. Metmenis patiesė tų pa 
čių kraštų neseniai čia posėdžia
vę užsienių reikalų ministrai. 
Kariniam komitetui pirminin
kauja adm. Radford, JAV laivy
no Pacifiko grupės vadas. 

tybę Palestinoje įteisinti. 
JAV diplomatai Vid. Rytų er

dvėje esą įkinkyti į darbą, kad 
padėtų Naguib nugalėti visas 
kliūtis skambinant dolerių mai
šiukais, iš kurių ikšiol sėmė tik 
Izraelis. 

Egiptas norįs taikos su žydais 
JAV diplomatams pavesta išnaudoti pasikeitusias 

Egipto vyriausybes nuotaikas 
PARYŽIUS, rūgs. 25. — Cla iš diplomatų sluogsnių patirta, 

kad naujoji Egipto vyriausybė tyliai persvarsto Egipto užsienio 
politiką. Vyraujanti nuomonė, kad visų pasiūlymų boikotas yra 
bloga politika. 

Egiptas ikšiol bonkotavo pats 
ir kitus arabų kraštus ragino 
taip daryti šiuos svarbius reika
lus: santykių sunormalinimą su 
Palestinoje įsikūrusia žydų vals
tybe ir Vidurinių Rytų gynybos 
organizaciją. 

Paliaubos su Izraeliu padary
tos, bet taikos sutartis Egiptas 
ir kiti arabų kraštai atsisakė pa 
sirašyti, vis tikėdamiesi, kad Iz
raelis subirs arba atsiras gera 
proga jį išbarstyti. Izraelis bet
gi, turėdamas už pečių JAV po
litinę paramą ir Amerikos žydų 
kapitalus, per tą laiką įsistip
rino tiek, kad sunku laukti jo 
išnykimo. Gen. Naguib su savo 
patarėjais pažiūrėjęs į dalyką 
realiai ir davęs kam reikia žen
klą, kad pasirengęs sudaryti su 
Izraeliu taikos sutartį. Neabejo
tina, kad visi su žydais kariavę 
arabų kraštai derybas ves vie
ningai ir prašys augštos kainos 
už iš Palestinos pabėgusių ara
bų įkurdinimą, bet tai nesudarys 
nenugalimos kliūties susitarti. 

Viskas priklausys nuo to, kaip 
sutiks Naguib planą jau kiek 
aplamdyta, bet dar stipri Waf-
do partija ir, svarbiausia, Mu-
zulmonų Brolija, kuri ne taip se 
niai grasino visus išžudyti, kas 
tik bandytų su Izraeliu taikos 
sutartį pasirašyti ir žydų vals-

lėtų domėtis tokiu palyginti ma
žu reikalu. 

Be šio reikalo ir Stevensono 
kandidatūros parėmimo suvažia
vimas pasisakė dar šiais klausi
mais: 

1. Rio Grande slėnio eksploa
tacija turėtų būti vykdoma tarp 
tautiniu maistu*, 

2. Federaliniai įstatymai ture 
tų saugoti visų lygias teises gau
nant darbą ir atlyginimą; 

3. Meksikos darbininkams tu
rėtų būti užkirstas kelias patek
ti į JAV neteisėtu keliu; 

4. pasmerkė Airijos padalini
mą; 

5. pasmerkė sumanymus pa
keisti konstituciją ta prasme, 
kad tik 25 proc. pajamų būtų 

Maskvos planas 
vėl atmestas 

VVASHINGTONAS, rūgs. 25. 
— Maskvai Vokietijos reikalu 
įteiktuose atsakymuose praneš-

Kolumbijoje kova 
pavojingai tempiasi 

BOGOTA, rūgs. 25. — Politi
nis įsitempimas Kolumbijoje 
tarp vyriausybės ir opozicinės li
beralų partijos vis negali at
slūgti. Vyriausybė kaltina, kad 
aistras kelia liberalų partija sa
vo per spaudą ir susirinkimus 
mėtomais neatsakingais kaltini
mais, o liberalų partija teigia, 
kad valdžia supuvo, kad smau
gia opoziciją, kad vykdo dikta
tūrą. Valdžia dar prideda, kad 
liberalų vadai yra pasikvietę tai 
kon avantiūristus ir komunistus 
ir per juos užsiima banditizmu: 
užpuldinėja policiją, geležinke
lius, apiplėšia turtingesnius gy
ventojus. 

Liberalų partija paskutinius 
rinkimus yra pralaimėjusi. Val
danti partija tad turi užtarėjų, 
kurie atsilygina liberalams irgi ta, kad atmetamas pasiūlymas 

pirmiau tartis dėl Vokietijos tai smurto veiksmais, štai neseniai 
kos sutarties, o tik paskui dėl 
rinkimų ir vienos vyriausybės 
sudarymo. Sutikta tuojau su
kviesti 4-rių konferenciją aptar
ti sudarymą neutralios komisi
jos, kuri ištirtų visoje Vokieti
joje pravestinų rinkimų sąlygas. 
Jei Rusija sutiktų, tai posėdžiai 
galėtų prasidėti spalio mėn. 

BazS Šiaurėje. Grenlandijos saloje įrengta JAV Thule aviacijos 
bazė ir Ellesmere saloje esanti metereologijos stotis yr* to
liausiai į šiaurę nulindusios Atlanto bloko bazės. Nuo oro ste
bėjimo stoties iki Siaurės ašigalio yra tik 442 mylios. Juodai 
pažymėtose vietose yra Atlanto pakto valstybės. (INS) 

Bogotoje sudegintos dviejų Ii 
beralų dienraščių spaustuvės ir 
dviejų vadų gražios vilos. Nuos
tolių apie 5 mil. pezų. Turtuoliai 
tuojau sudėjo pinigus: spaustu
vės atstatytos ir laikraščiai pa
sirodo senais formatais. 

• 

Gen. Clark Korėjoje 
veda pasitarimus 
SEOULAS, rūgs. 25. — Į P. 

Korėjos sostinę atvyko vyr. ka
ro vadas gen. M. Clark tartis su 
visais vadais ir visais reikalais. 
Jį atlydėjo visi su Korėjos karo 
operacijomis surišti vadai, ku
rių būstinės yra už Korėjos ribų. 

Fronto rytų ir vakarų ruožuo
se vyksta įtemptos kovos. Puoli
mo iniciatyva yra priešo pusėje. 

Sąjungininkų aviacija per pas 
kutinę parą ypatingą dėmesį bu 
vo nukreipusi į priešo tiekimo 
priemones, jas naikindama dieną 
ir naktį. 

Mažiau progų 
VVASHINGTONAS, rūgs. 25. 

— Nuo 1953 m. vasario 1 d. į 
užsienius nebebus siunčiami tie 
armijoje tarnaują vyrai, kuriems 
bus likę tarnauti mažiau kaip 9 
mėnesiai. Ikšiol nebesiunčiami 
užsienin tie, kurie beturi tarnau 
ti tik 6 mėn. 

Vietoj dolerių prašo rinkų 
Reikalauja lygiai ginti visus Europos kampus ir leisti 

bizniauti lygiomis teisėmis 
STRASBOURG, rūgs. 25. — Patariamasis Europos susirinki

mas pareiškė pageidavimų Europos gynimo ir ūkio santykių su 
JAV reikalu. 

Europos Tarybai priklauso UĮ n u s i k r a t y t i d o l e r i ų bado yra 
valstybių kurių ne visos yra At J A y investavimas Eu-
lanto pakto nariai. Patariamo 
jo susirinkimo bendrųjų reikalų 
komisija, apžvelgdama Europos 
gynimo reikalus, teigia, kad Na-
to vyriausi strategai dar tebe
žaidžia su nuomone, kad ne visi 
Europos kampai bus lygiai gi
nami nuo Rusijos agresijos. Laik 
raščiai vis teberašo, kad karo at 
veju priešui bus užleistos Vokie
tijos šiaurės vakarų, Danijos ir 
šiaurinės Olandijos sritys. Ko
misijos pranešimas sako, kad vi
si tie gandai yra baimės ir susi
erzinimo šaltinis} paraližuojąs 
gerąsias vienybės, susitarimo ir 
pasitikėjimo jėgas. 

Kad tie nepageidaujami reiš
kiniai dingtų ir visos abejonės 
liktų išaiškintos, Nato valstybės 
turėtų pareikšti ir užtikrinti, 
kad nėra antraeilės reikšmės 
zonų Europoje ir kad visi nariai 
bus lygiai ginami. Be to, Euro
pos Taryba turėtų reguliariai 

ropoję ir jai priklausančiose už-
jūrinėse teritorijose. Apie tai 
jau kalbama 6 metai, tačiau tuo 
keliu JAV vis dar nenori eiti — 
nori išmesti savo prekes kitur, 
bet nenori jų gauti iš kitur. 

Laivynų pratimai 
Europoje baigti 

KOPENHAGA, rūgs. 25. — 
Dėl blogo oro 8 Atlanto pakto 
valstybių laivynų ir aviacijos 
pratimai baigėsi 2 dienom anks
čiau. Šeštadienį Norvegijos sos
tinėje įvyksta davinių įvertini
mas. Prie Danijos ir Norvegijos 
krantų susirinkę laivai skirstosi 
į savo bazes. Pratimai padengė 
V2 miliono kvadr. mylių šiauri
nio Atlanto. Dalyvavo 160 laivų, 
1,500 lėktuvų ir 85,000 vyrų. Pas 
kutinis veiksmas buvo iš Balti
jos jūros į šiaurės jūrą prasiver 

gauti pranešimus iš Nato apie i žusio priešo laivo gaudymas — 
tai, kaip vyksta apsigynimo or- jis „nuskandintas" prie Škotijos 
ganizavimas. 

Kalbėdamas patariamajame 
Europos seime Europos Ekono
minio Bendradarbiavimo Orga
nizacijos vardu, Italijos finansų 
ministras Pella įspėjo, kad Eu
ropos, gamyba 1956 m. gali ne
pakilti 25 proc. Šių metų pirmas 
pusmetis rodo, kad mažiau pa
gaminta kaip per tą patį laiką 
1951 m. Europoje susiformavo 
nuomonė, kad JAV daro didelę 
klaidą kaišiodamos Europai do
lerius, bet neįsileisdamos pas sa
ve Europos prekių. Tokią politi
ką vedant, Europa niekada ne
galės atsikratyti dolerių bado. 
Antra priemonė padėti Europai 

Diplomatai tariasi 
Londone 

LONDONAS, rūgs. 25. — Vi
si JAV diplomatiniai atstovai, 
esą Europoje šiapus geležinės 
uždangos ir ambasadorius Mas
kvoje, susirinko į 4 dienų slap
tą konferenciją Londone. Pasi-1 

tarimų tema: kiek sulėtinti ap
siginklavimą, kad gamybos iš
teklių liktų dar ir kasdieniams 
žmonių reikalams. JAV vyriau
sybė šiuo diplomatų pasitarimu 
renka medžiagą naujam Atlanto 
pakto tarybos posėdžiui, kuris 
turės peržiūrėti Lisabonos kon
ferencijos planus, kurie, atrodo, 
nebūsią galima numatytu laiku 
įvykdyti. 

krantų. 

Japonams Korėjos 
karas pelningas 
TOKIO, rūgs. 25. — JAV am

basadorius čia vienoje kalboje 
pranešė, kad Japonija gaus šie
met 750 mil. dol. už kariuomenei 
perkamus daiktus ir jai teikia
mus patarnavimus. Tai yra di
džiausias Japonijos dolerių šal
tinis, neskaitant tų, kuriuos gau 
na už Amerikoje parduodamas 
savo prekes. 

Japonijos pramonė turi daug 
kariškų užsakymų, skiriamų Ko 
rėjos frontui. Iš viso sąjunginin
kų kariuomenės buvimas Japo
nijoje ir Korėjos karas Japoni
jai materialiniu atžvilgiu yra 
labai pelningas. 

• Panaikinta kainų kontrolė 
batams. Chicagoje leista pakelti 
nuomas 10 proc. Prašymų blan-
kos jau išdalintos. 

• Irako karalius, baigęs ke
lionę po Ameriką, nuvyko ofi
cialaus vizito į Angliją, kur jis 
buvo mokomas. 

Kalendorius 
Rugsėjo 25 d.: šv. Kleofas. 

Senovės: Vientautis ir Želvė. 
Rugsėjo 26 d.: šv. Izaokas Jo-

gues. Senovės: Gražina. 
Oras Chicagoje 

Dalinai apsiniaukus, kiek šil
čiau. Temperatūra apie 78 laips
nius. 

Saulė teka 6:41, leidžiasi 6:46. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Gub. Stevensonas paskutinę kalbą rytuose pasakė Baltimo-

rėje apie infliaciją ir gyvenimo pabrangimą ir grįžo į Springfieldą 
rengtis kelionei kiton pusėn. Jis nesutiko paskelbti kas jo admi
nistracijos tarnyboje esąs gauna algos priedą iš privataus fondo. 

— Egipto premjeras gen. Naguib ir Anglijos ambasadorius 
vakar ilgai tarėsi Kaire. Sakoma, kad anglai davę atsakymą į 2(a-
guib prašymą pradėti parduoti Egiptui ginklus. 

— Viduržemio jūroje nebeiškilo į paviršių Prancūzijos po
vandeninis laivas su Ą8 vyrų įgula. Laivas dalyvavo karo prati
muose. 

— Persija paprašė Anglijos tuojau sumokėti jai 137 mil. dol., 
bet notoje nėra grasinimo, kad santykiai bus nutraukti, jei pra
šyti milionai nebus sumokėti. 

— Prancūzų spauda aliarmuoja, kad prancūzų kompartija 
propagandos reikalams gauna iš Maskvos per metus bent jau 50 
milionų frankų. 

— New Yorko policija uždarė visus bingo lošimus. Išsiaiškin
ta, kad jie esą uždrausti seniai pamirštu įstatymu. 

— Europos konstitucijos surašymui vadovauti parinktas V. 
Vokietijos krikščionių demokratų partijos veikėjas ir parlamento 
atstovas dr. H. von Brentano. 

— Rusijos kompartijos žurnalas Bolševik aiškina, kad numa
tyti partijos organizaciniai pakeitimai siekia tik viena tikslo — 
sustiprinti centralizaciją ir discipliną. Taip iš karto buvo spėliota 
vakaruose. 
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1E NIM O 
Medžiagą siųsti šiuo adresu: VYT. KADMIUS, 7031 So Artesian 

Ave., Chicago 29, 111. Telefonas BEpublic 7-0235 

Gyvas susirinkimas 
* Seštadien}, prieš pat šių mokai me užkūrėme laužą ir dainuo-

lo metų pradžią, Cicero moksr darni kupletus: 
leivių ateitininkų susirinkimas 
praėjo tikrai revoliucinėje nuo
taikoje. 

Būrelio globėjas Al. Šatas kai 
bėjo apie pasiaukojimą, savo I supleškinome 
kalbą pailiustruodamas gyvais; "žvaigždes". 

"Laužas dega, dūmai kyla, 
Komikai ir žvaigždes svyla; 
Daugiau jūsų mums nereikia, 
Galite keliaut sau sveiki". 

"komikus" ir 

•PRANEŠIMAS AT KAMS .ATGAIVINAMAS PAPROTYS 
Visi ateitininkai, kurie domisi j V ė l i n i ų d i e n o g (sekmadienį, 

žurnalistika, bei ją retkarčiais l a p k r i č i o 2 d.) popietėje ateiti 
praktikuoja, yra kviečiami re
gistruotis j žurnalistikos kur
sus. Registruotis pas kun. dr. 
Vyt. Bagdanavičių "Drauge". 

Kartu su įvykstančiu ALRKF 
kongresu Detroite š. m. rugse- Būtu. džiugu, kad šis gražus 
jo mėn. 26 - 28 dienomis, yra Į Nepriklausomoje Lietuvoje vy 
kviečiamas jaunučių ateitininkų 

ninku sendraugių iniciatyva 
rengiama trumpa religine susi
telkimo valandfte šv. Kazimie
ro kapinėse. 

giobSju. bei jų įgaliotinių pasi
tarimas, kuriame be kitų jau
nųjų ateitininkų veiklai pagyvin 
ti klausimų, bus aptarta ir atei
tininkų 4-sios sąjungos organi
zavimo planai. 

Visi jaunčių globėjai, galintie
ji, arba norintieji prie šio dar
bo prisidėti, maloniai yra kvie
čiami dalyvauti. Daugelis at 

KRONIKA 

Prie laužo padeklamavo eilė
raščius: B. ir M. Prapuoleniai, 

pavyzdžiais. Toliau jis papasa
kojo "komikų" atsiradimo is
toriją, būtent, kad "komikus" j P. Dibonas, V. Remeikyte, Al. 
pirmiausia pradėjo leisti biznie-; Sumakarytė ir Al. Bendikaitė. 
riai, kuriems pirmoj eilėj rūpi: Po kavos ir sumuštinių, kuriuos 
pasipelnyti. Per dažnas "komi-; šį kartą fundijo būrelio globe-
kų" skaitymas veda prie buka- jas, visa mūsų šešiolikinė šei-
protiškumo. Anglijos pedagogi-, ma, dar ilgokai sveikino lietuvis 
nis institutas įteikė Anglijos komis dainomis susimąsčiusias 
parlamentui prašymą, prašyda- j pušis ir čia pat už kelių žings-
mi uždrausti iš Amerikos įvežti nių tyliai tyvuliuojantį ežerą. 

kęs religinis paprotys — Vėli
nių dieną aplankyti kapines — 
prigytų ir čia išeivijos tarpe, i kas gavo dovanų po H. Naglo | 

Reikia tikėtis, ked Chicagos p o e z i j ° s r i n k i n * u ž P"»ymfiji. 
lietuvių visuomene" ir visi ateiti 

i T e t ofiso HE. 4-6699, rez. P B . 6-7839 j 

DR. ANTANAS ALEKNA 
Aleksandras Šatas nuošir-! (ALEKNAVIČIUS) 

d«ai dirba su Cicero J a u n a t e Į ^ S ^ ^ r ^ 
ateitininkai^ Įvykusiam^ mok-, VAI*: 1-̂ 4 ir e—t 
slaivių Ateitininkų literatūros j * « & ^ \ : % T ^ ™ U ^ 6 " 
vakare visi vaikučiai dalyvavo j 
tik jo pastangų d'eka; jis juos 
visus atvežė savo mašina ir po 
vakaro vėl atgal išVežinėjo į 
namus. 

A. Hamlukas ir K. Keblins-

Tel.: Ofiso Vi.7-668*, rtft.ltB.7-786* 

DR. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Oermak Koad 
VAL..* 1—t popiet Ir 7—8 v. vak, 
trečlad ir sekmad. ofisas uždarytas 

SeStad. tik nuo 1—I vai. popie t 
Kezld. 8241 vv. utu 11 I - I . A C I ; 

mą kūryboje ateitininkų sto-

ninkai tos dienos popietę skirs J " " ™^ K n y į " f > t d k § L i e 

artimųjų kapų aplankymui. tuviškos Knygos Klubas. 
St. Karzdiikas, žinomas' pe-

ATEITININKŲ ŽENKLELIAI l d a * 0 « a s i r katalikiškųjų organi-
1 zacijų veikėjas, š. .tn. rugsėjo 

Moksleivių ir studentų ateiti-
vyks kai patstovai į Federaci- ninku ženkleliai yra jau paga 
jos kongresą .tačiau tikimasi,' minti Kanadoje. Vieno ženkle 

"komikus", kaipo nesiderinan
čius su pedagoginiais tikslais. 

Grįžom jau po dešimtos, dai
nuodami vis naujas dainas. Dai-

Tūkstančių mūsų broltų t i - | n ų v a d o V e m i s b u v o išrinktos: 
kėjimas yra išstatytas pavojui. Q K r e i v e n a į t ė , V. Remeikyte ir 
Mes galime jiems padėti, mes D a l i a 0 r e n t a i t S t Kadangi ke-
galime išprašyti, kad Kristus H o n - t r"u k o v i s ą v a l a n d ą u i ša_ 
mūsų aukas paverstų jų tikę- Uft m ū g ų d a į n ų t u r e j o m e p r o g o s 
jimo stiprybe. Auka gi yra, kai i ž k l a u s y t i p u i k u klasines muzi-
žmogus atsižada to, kas jam k ( ) g k o n c e r t ą p e r a u t 0 .radiją . 
yra ypatingai brangu. 

Todėl aš ir patariu paaukoti ;
 g i m ^ ^ b e l a u k i a n č i ą > . . . d a u 

mūsų brolių tikėjimo sustiprini- g d i u i tf m ū g ų p a V i r t o n e ^ d a i . 
mui štai ką: n a b e t g v v a į į k r o v e Koresp. 
- 1. nebeskaityti šlamšto, T ^ ~ T T T ~ ^ — 

2. bent vieną mėnesį neimt jc fįr 
klo komiko, išskyrus klasikus, \ 
rankas ir 

3. dėti visas pastangas, vi?ą 
sumanumą ir pasišventimą, kad 
"Eglutė" ir "Ateitis" pasidary
tų visų Cicero,šv. Antano para
pijos mokyklos lietuvių mokinių 
labiausiai laukiami svečiai. 

— Nemanykite, pabrėžė sa 
vo kalbą baigdamas būrelio glo
bėjas, — kad aš tik jums siū
lau aukotis, o pats nenoriu nė 
piršto pajudinti. Kad jums to
kios mintys nekiltų, tai galiu, 
kaip savo artimiausiems drau
gams pasisakyti, jog ir savo gy
venime padariau didelį pasikei
timą: nuo praėjusių N. Metų iki 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, pasižadėjau negerti 
jokių alkoholinių gėrimų, nešok 
ti jokių šokių (žinoma, išsky
rus jus mokindamas, nes jums 
atsisakyti nuo žaidimų, manau, 
būtų per sunku) ir nerūkyti, į 
skirdamas šią auką už komunis 
tų vergijoje pasilikusius, kad 
jie neprarastų tikėjimo. 

Pirmieji ateitininkai išėjo J 
kovą prieš bedievybę su giliu 
tikėjimu, mūsų pareiga paildy-
ti jų žygį paskelbiant šalia ano 
dar vieną šūkį: kovon dvasia ir 
pasiaukojimas prieš malonumų 
jieškojimą! 

Jeigu kas bandytų iš mūsų 
pasijuokti ar pasityčioti iš mū
sų darbo, iš mūsų aukos, norė
damas mus susilpninti, tai kiek
vienam mes privalome kain tik
ri kovotojai, be baimės šešėlio, 
atsakyti: Nutilk! Mes kovoja
me už Kristų ir Lietuvą! - taip 
nuskambėjo paskutiniai būrelio 
globėjo žodžiai. 

Visi, abiejų būrelių (berniu
kų ir mergaičių), nariai vionbal 
šiai pritarė pasiūlytoms revoliu
cijoms. 1 

Po to būrelio globėjas išdali-1 
no spaudos platintojų knygeles, j 
I — IV skyriuose platinama į 
"Eglutė", o V — VIII "Ateitis", i 

Tuoj po susirinkimo, surinkę I 
"komikus" ir "žvaigždes", iš-1 
bildfijome net 20 mylių už Chi
cagos, prie puikaus ežerėlio., 
Cia yra po stogu specialiai pa-

kad kiti, kurie tuo reikalu yra 
suinteresuoti .atvyks specialiai 
į šį pasitarimą. 

Smulkesnių informacijų dėl 
nakvynės ir įvairais kitais rei
kalais prašoma kreiptis į Bronių 
Polikaitį, 8911 Kimberly Ct., 
Detroit, Mich. Jo telef 6nas: 
TY 4-7890. 

PERKELIAMA Į 
Chicagos ateitininkų metine 

švente", skiriama Ateitininkų Fe 
deracijos 25 metų sukakčiai pa
minėti dėl labai svarbių priežas
čių iš spalio 26 d. nukeliama,j 
lapkričio 9 dieną. 

Visi ateitininkai prašomi tą 
dieną rezervuoti mūsų visų šven 

Paskutinioji mūsų daina: "Ra itei ir gausiai dalyvauti šventės 

lio, su pašto ir muito išlaidomis, 
kaina 75 ct. Prašome kreiptis 
ženklelių reikalu šiuo adresu: 
Kazys Ašoklis, 341 Dovercourt 
Rd., Toronto, Ont., Canada. 

— 

KLAUSYKITE: 
LITHUANIAN MEL0DIES 

STOTU WPAG BANGA 1060 KtL. 
Kiekviena i sek mari. 3.C0—3:30 

(Detroit laiku) 

REIKALAIS KREIPKITĖS 
I &750 Lesuro Ave. 

Detroit 37, Mlchlgan 
IV . . •••'•«..t,I\vav 3 - 3 2 2 4 

mčn. 27 d. Detroite padarys 
svarbų pranešimą jaunųjų atei
tininkų globėjams. 

Šiato metais visur minima 
Maironio 20 metų mirties su
kaktis. š[ didįjį mūsų tautos 
dainių ir poetą labai pamėgo vi
sa ateitininkija. Jei dar kuri 
ateitininkų kuopa nesuruošė 
Maironio minėjimo, ta gali at
likti iki šių metų galo. 

Kun. J. Petrenas, buvįs "Iš 
ateitininkų gyvenimo'1 skyriaus 
redaktorius, šiuo metu apsisto
jo VVashingtone ir ten žada gi
linti studijas. Linkime geriau
sio pasisekimo! I 

Tel.: Ofiso HE 4-5849 rez. HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS > 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 YVeat 7 h t Street 
Vai.: Pirm., Kctvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Trcč. ir Sc5t. pagal sutarties 
_ - — I I I , I I I I I m 1 į Į 1 1 1 1 . 

Ofisas Ir rexl<leii<UJa—YArdH 7-ft£2« 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervų gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4038 So. Archer Ave. 

(prie Callfornia Ave.. fiia.urvt.kamp. ) 
VJ>' • antrnd. 2-4. 6-8; ftefttad. 1-5; 
pli.nad. n- k< tvirt. 6-8; trečlad. Ir 

penkt. I 2.;''»-G tik susitarus. 

*••« o f f « » V » \ s .10*M re* . CM 1.4-1187 

DR Z. OANiLEVIčIUS 
GVI-STOJA? IH CHIRURGAS 

IM 748 Si. itichifcan Ave. 
VA).. (1*skyru« šeštad. ir aekmad.) 

Nuo l Iki 4 v. p.p.; 7—9 T.V. 
Aeštad. »>• i ima tik pagal susitarimą 

nrvrftf.. IO**H 80. Wab*8h Ave. 

T<» 

programoje — pamaldose, aka
demijoje ir pobūvyje. 

Vaidyba 

PIRKITE PAS MUS IR SUTAUPYKITE 
: ^ 

-

nuo $15-00 iki $20-00 pirkdami 
EILUTĘ ARBA ŽIEMINĮ AR VASARINį PALTĄ! 

Didelis pasirinkimas iš geriausių vilnionių medžiagų 

EILUTES 
su 2 porom kelnių 

nuo $59-50 ir aukščaiu 

Didelis Pasirinkimas Rude
ninių ir Žieminių Švarkelių 

PALTAI 
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI 

nuo $39-50 ir aukščiau 
• 

PAS MUS GALIT. NAUDOTIS 
IR KREDITIJ, U2 KURI NE

REIKĖS EKSTRA MOKfiTI. 

S, Ine* 
4648-50 So. Ashland Ave., prie 47th gatves 

Vyraujanti vyrama rfibu krautuve Town of Lake kolonijoj 
riMii.nl. ii- lv< tvirtai!, atdara iki 10 vnimirios vakaro 

P L A N I N G A S TAUPOMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogns turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, (stojimui namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalam* 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis Ir laimingesnis 
Fradfik taupyti šiandien! 

•!•>«. n f eeoo. r**, vi. 7-7305 
QR. BR. GAIŽIŪNAS 

•a y f >\ TO JAS IR CHIRURGAS 
\K |"^ moterį; lijjcoa ir akužorija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer Californla Ave 

VAU: 2—4 Ir 6—9 p.p 
Išskyrus sekmadienius. 

Tel.: Ofiso YA.7-1I««, rex.UA.6-1126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 West S5th Street 
( kampas Halstcd ir 35-tos gatv.) 
VAL. 1—4 Ir 6:S0—*:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą i 

fiefttadlenlals 1—4 vai 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susltartms 

telefonu 
YArds 7-S77S 

Ofiso teleffonas VIrgiula 7 - i s s * 

DR. AL RA6KUS 
GYDnrtTAS IR CHIRURGAI 

4204 Archer Avenue 
VAL.: kasdien nuo 2:00 iki 1:00 v 

trečlad. Ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D 
Tikrina akis; pritaiko »%««««>, 

keičia stiklus Ir r£mus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, IU 

Saukite M VA 7-78S1 
Priima: vakarais 6 iki 9, ftefitad. 
10 ryto Iki 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

TeL: Ofiso YA 7-«ft54, rea. MJ S-aSSO 

DR. CHARLES SECAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So. Ashland Avenue 
(antras augstas) 

OFISO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.: nuo 7 Iki *:S0" 
v. v. 

DR. V. L ŠIEDU N S Kl 
Praneša, kad jau sugrįžo iš ka
riuomenės ir atidarė privatų 
dantisto kabinetą. 

4143 Archer Avenue 

(Kampas Francisco Ave.) 

LAfayette 3-3650 

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. OSrdSt 
Ofiso Tel. RKliance 5-4410 
Kezid. telef. GRovehUl 6-OS17 

Valandos: 1-8 P. M. — 6-8 P. M 
Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti 

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CKIRURGA8 

4645 So. AshlaiH Ave. Chicagf 
VAI*: nuo 2—4 ir «—8: trečtad.. deft 

tad. Ir sekmad tik pagal Mutsrti 
Tel.: Ofbw YA.7-4787, re*. PR.6-I93( 
Jei neatsilieps virfiminfitl telefon* 

saukite: MIdway H-OO01 

MUTUAL ^ ^ m / S A V I N G S 
A N O L O A N A S S O C I A T I O N 
2202 VV. Cermak Rd. -Chicago 8, IIL 
JOHN J. KAZAr4AUSKĄS. frst,f fsl. VIrįlnlo 7-7747 
lavinos ln«ured to $10,000 by F .S .L I .C 

V 

' PR06RESS FIRN1TURE 00. * 
Chicagos Lietuviu Bendroves Krautuve 
Teikia mažiausias kainas šiame 

mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekybą 

Į VIENĄ 
SU VIK VOS KRAUTUVES OPERA VIMO IALAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 
• • 

-

už daug daug mažesnes kainas 
. i ••• 

Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 
algų, taksų, šviesos ir kitų išlaidų. 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir.apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai įstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 

Rez. S247 S. I MI KAI.I > AVE. 

Tel. Ofiso M S-OISSO, Imto CO 1-H190 

DR. K. JABLONSKIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

101 N. Broadway 
p MF.IJIOSK. PAKIv. 1LL. 

\Vt, W. V. Korak ofise) 
Vai. 8:j3U-9 vai. vak.. ift«kyru8 sekni. 

of. * i K. >M 11 i H 0-4020. r. Hllltop r> • i:.«» 

Dr. Alexander J. Javois 
( J O V A I H A S ) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marquette Rd. 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo «—8 v. vak. 
Tu .'iad. ir SeStad. pagal sutartį 
• i » ^ » — . . i i , 

Tel.? Ofiso PK.6-3838, rez. ltK.7-SlU» 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
/LIKTTTVTS GYDYTOJAS) 
2500 West 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. Ir l:50 
iki 9 vak. Trečlad. ir Best. uždaryta 

ORovehUl S-15S5 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ UGŲ KPHClAlJKTfi 

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

susitarimu Išskyrus trečiadienius 
2422 VVest Rfarquette Rd. 

• a s — s ^ s — — * m « K • — • • m ••• '••' 

Ofiso Ir bato tel. O L 2-1381 
Neatsil iepus tel. KK'tzle 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1386 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. Ir 
ketvirtad. 6:30—9 v. v. fteatad. 10—2 
Ir 4—6. Butas 1832 No. lutlt Ct. 

Tel.: Ofiso I1R4-2123, rez.PlUl-8484 

DR. V. P. TUMAS0NIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Spec. chirurgines Ilgos 
6255 South VVestein Avenue 

VAL. kasdien 2-*4 p.p. ir 6- -8 vas 
sestad. 2—4 p.p. Trečlad. Ir 

sekmadieniai* uždaryta 
Tel. ofiso: DAnube 6-1155 

Ritto »<* tTAlbrook 6-66SI 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South llalsted Street 
Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v p. p 

Tel.: Ofiso PR.6-6446 re / . l l i ; l-:u:>t. 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 iki 4 p.p.: 6 Iki 8 vak 
Trečlad. Ir šeštad pagal sutartj 

TeL Ofiso CA 6-02*7, rez. PR S-6ASV 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1821 So. llalsted Street 
Rezkl. 6000 S. Artesslan Ave. 

VAL.: 11 v. r. iki i p.p.; 6 - 9 v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

"S metu imtyrinia* 
Tel. YArds 7-182 V 

I r į t a i k o A U i n n i K 
K roivoa Akis 

Tfitalso 
Ofisas Ir akinių d irb ime 
7 5 6 VVest 3 5 t h Street 

VAL.: nuo 10 iki 2, nuo 6 Iki 8. tre
člad. nuo 10—12; šeštad. 10— II n p 

'< 

kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j 'šią įstaigą. 

i i 

Telefonas; ttKltance 5 - I M I 

IR. WALTER J. KIRSTUK 
PHYSlCIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:30—X:30 vak 
U Trečhad. pagal nutarti 

4181*83 
r.SBl 

Archer Ave. ^ T U R N s T U R E 
jvi išsimokejimai pritaikomi visiem*. 

LAfayette 
3-3171 

• •, ! 

l ^ \ - 3 = "l'.IItL. tf 

Ss 

>lr. X Mrs. Wm. Kare 
Navininkai 

ff*i» 

9 <«*&t 

LIQU0R STORE 
AND TAP R00M 
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K. Br. 

Maskvos imperialistai nepa-

J a r visiškai neseniai pasau
lis atšventė itin šiurpulingą su 
kaktį. Tai buvo septintoji me
tinė sukaktis nuo pirmosios 
bombos sprogimo Japonijoj, 
ant Hirošimo miesto. 

Šiai sukakčiai paminėti, be 
abejon'ės, pasaulis nesiėmė kaž 
kokių ypatingų priemonių:" ne
buvo mušami būbnai, neskam
binta gitaromis ir nepūsta į 
kitokias orkestrines trūbas. 

viduoja kiekvieną, kuris nesi-
klaupia prie Stalino kojų; meta 
į kalėjimus tuos, kurie rūpinasi 
pagrindinėmis žmogaus teisė
mis ir pareigomis. 

Mūsų tauta šiandien turi daug ir didelių problemų. Atsi- Įtakingas vokiečių savaitraš-
žvelgdami j dabartinę Lietuvos būklę, net ir su pačiu tautos gy- ' t i g "Rheinischer Merkur" pa-
vybės klausimu susiduriame. Tai mes patys jaučiame ir žinome, j t a l p i n o i l g o k ą p r a nešimą, ku 

Didieji iniisii uždaviniai 
TAFTOS TRAGEDIJA 

kenčia nė vieno asmens, kuris I Spauda (ir tai ne visa) atsis-
jų užmačioms pasipriešina; lik- ' pausdino smulkiu šriftu žinu

tes, primindama, jog 1946 m. 
rugpiūčio 6 d. amerikiečių pir 
moji atominė bomba nuo že
mės paviršiaus nušlavė Hirosi
mą. 

Taigi, anas, lygiai prieš sep
tynerius metus įvykdytas žy
gis, savaime aišku, pradėjo pa-tai ir kiti jau pradeda ryškiau pastebėti. , į £ į „ „ ^ ; a v a i z d u o a S o . ^ ^ T u V ^ ^ a h a k i t ^ 

Praėjusi sekmadienį žymus žinių komentatorius Paul Har- I „astaneas Estiia J W ,*- ! P \ P 

vey per rądiįa kalbėjo anie Lietuva. Turėdamas apsčiai žinių I £ ^ ^ H ^ « S d ^ ^ "«»" ČU™ ' b a , 8 ' ą ' r 

čiais ginkluojasi, išrasdamas 
kaskart vis bai.esnb tipo gink
lus. Jau girdime apie lėktuvus, 
skrendančius greičiau už garsą, 

KRIKŠČIONIŠKOJI SĄŽINĖ 
asmeniniame ir visuomeniniam} gyvenime 

(Tęsinys) 

raketas ir pan. 
Didžiulę pažangą atominiam 

ginklavimosi yra padariusios 
JAV. tačiau ir kiti kraštai ne

iš mūsų tėvų krašto, tarp kitko, jis pabrėžė, kad jei dar per 
penkerius metus Lietuvoie bus vedamas genocidas tokiu tem- , 8 U Sovietų Sąjunga, pazynveda-
pu, kaip dabar, ten nebeliks lietuvių. Jų vietas užims aziatai. I m a s> k a d kiekvienas, kuris iš-
Todėl kalbėtojas stipriai išbarė JAV ir kitas vakarų demokrati- d r* s ta tam rusų imperializmui 
jas, kad jos nekreipia dėmesio j šią didžiąją lietuvių tautos tra- j priešintis, tuojau esti vienu ar 

taipogi kažkas taisaus jau 
sprogę bandymų laukuone. Ar 
gentinoj, Prancūzijoj ir net Pa 

žiaurią rytdieną atominius lestinoj, sakoma, atominiai 

gų kaina. Kitoks elgesys prives
tų užmiršti pagrindinį dėsnį, ku-

BtĮfflnėa pareiga ne visada yra r į v i s a d a p a b r ė ? ė J ė z u 3 t o d ė s . 
lengva n i o viešpats ir Mokytojas. Jis 

žinome apie naujas a. bombas Į „Naujoji moralė" tvirtina, kad gi mokino, kad įeiti į dangaus 
— didesne^ ir mažesnes ir 11 , Bažnyčia užuot auklėjusi žmogiš karalystę nepakanka kartoti: 
ir t.t. Kalbama jau apie išras- kos laisvės ir meilės įstatymą, „Viešpatie, Viešpatie", bet rei-
tą atominę artileriją, atomines užuot skatinusi kaip girtina di- kia pildyti dangiškojo Tėvo va-

naminė gyvenimo jėga, su savo lią (Mat. 7, 21). Jis kalbėjo apie 
perdėtu rigorizmu beveik išim- „angštus vartus" ir apie „siaurą 
tinai tik griebiasi visur krikš- kelią", kurie veda į gyvenimą 
čioniškos moralės įstatymų kier (Mat. 7, 13—14), ir pridėjo 
tumo ir nenuolaidumo, dažnai „Stenkitės eiti pro angštas du-

atsilieka. Rašant šias eilutes, vis kartodama „jūs privalote", ris, nes sakau jums, daug jieš-
greičiausia, ir Anglija savo ga- „tai negalima" kas perdaug atsi- kos įeiti, bet negalės" (Luk. 13, 
mintos atominės bombos spro- duoda pasenėjusiu pedantišku- 24). Jis kaip patikrinimo akme-
gimu, bu3 užtemdžiusi Austrą- mu. inį ir kaip ženklą meilės Jam, 
lijos padangę. Šito, žinoma, Bažnyčia nori, — ir tai ji at- Kristui, paliko įsakymų pildy-
dar maža. Amerika dideliu įkai skleidžia pilnoje šviesoje, kada mą (Plg. Jon. 14, 21, 24). 
ščiu ruošiasi užbaigti hidroge- e m a k a ^ a a P i e sąžinės formavi- Panašiai ir turtingam jaunikai-
ninę bombą, kuri būsianti daug • m ą ' T k a d I ^gal ines tikėjimo čiui, kurs jo klausė, Jis sako: 
baisesnė už atominę. I t a l i j o j - I \r m o r

v
a . 1f b r a n ^ e n ^ e s . ^ ikš-1 „Jeigu nori įeiti į gyvenimą pil-

kažkas baisaus iau C 1 ° n i S U i v e s t a s i t l k i n i m ° ke- dyki įsakymus" ir i naują kiau
lių, kad pats pajustų noro jomis simą „Kokius?" atsakė: „Neuž-

kitu būdu likviduojamas. Tokiu 
būdu Pabaltijo kraštuose likvi-

gėdiją. 
Gal per penkerius metus visų lietuvių iš Lietuvos ir ne

pajėgs išvežti ar išžudyti, bet šimtai tūkstančių mūsų brolių duotas kas ketvirtas žmogus 
taps naujomis kruvinojo bolševizmo aukomis. Toliau laikraštis pažymi, kad 

Tai yra pati didžioji mūsų tautos problema. Ji turi rūpėti I latviai savanoriai, kurie drauge 
kiekvienam gyvam lietuviui. Apie ją visi turime kalbėti, apie , s u vokiečių armija kovėsi Ry 
ją turime rašyti, ją kiekviename susirinkime ar suvažiavime 
turime svarstyti. 

ALRKF KONGRESUI SUSIRINKUS 
Esame tikri, kad Amerikos Lietuvių Kataliku Federacijos ! k g j o g i t i k t a [ a p s a ugo t i savo tė 

32-me kongrese (rugsėjo 26 — 28 d. Detroite) Lietuvos laisvi- | v y n ę n U Q g r g s m g 8 i š R y t u > 
nimo ir, apskritai, tautos gelbėjimo reikalas bus pačiu svarbiau- . j ^ . ^ ^ ^ y ą i ^ s a m . 
siu ir centriniu klausimu. Kitaip ir negali būti. į protavimu, tas savo viltis ture-

ALRKF, veikianti nuo 1906 metų, visais laikais gyvai ru- Į f u' „;Qi . ^ ^ i * i . •!„ 
pinosi lietuviu tautos reikalais. Savo rūpestingumu ir darbais . £ £ . . branf"", a P m o k e t 1 / ?ų 

Lietuvai laisvinti ir tautybei palaikyti išeivioje ji puiku rekordą k r a š t a i b u v o d e f a c t o panaikin-
yra padariusi. Jos nuopelnai Lietuvai tiek pirmojo pasaulinio 
karo metu, tiek po to karo vra dideli ir garbinai. Tais laikais 
jos įsteigta Amerikos Lietuvių Taryba, Tautos Fondas ir Lietu
vos Raudonajam Kryžiui Remti Draugia tikrai daug nuveikė, vien latvių nuo 1941 m. yra lik-
daug nadėio Lietuvai. Šių ir kitų ALRKF globoiamu organiza- viduota jau 475,000, o rusų skai 
cijų dėka buvo surinkta milionas parašų po peticija, reikalaujant čius ten siekia 40%. Liepoja, 
Lietuvai laisvo ir nepriklausomo gyvenimo. Jos užlaikS Lietu- antrasis pagal didumą Latvijos 
vių Informacijų Biurą VVashingtone. ji siuntė net kelias dele-
gaciias į Europą rūpintis Lietuvos laisvinimu ir nuo karo nu
kentėjusių lietuvių šelpimu. Ji dirbo visus kitus darbus, ve
dusius mūsų tautą į pergalę. 

laikus. "Civilizuotasis" pasau
lis žengė dar vieną didelį žings 
nį prarajos link... 

Ir taip, žingsnis po žingsnio, 

DARBININKĄ IR KOVOTOJA 
Ir antrojo karo metu ALRKF pasinėrė į šalpos ir Lietuvos 

laisvinimo darbus. Jos iniciatyva buvo suorganizuota dabartinė 
bendroji visu lietuvių organizacija — Amerikos Lietuvių Taryba. 
Ji daug nrisidėio ir prie Balfo įkūrimo ir dedasi prie jo palai
kymo. ALRKF ir kitais keliais daug padaro Lietuvos vardui 
išearsinti ir naujų draugų laimėti. Būdama veiklia NCCM ir 
NCCW nare, ji turi galimumus kiekviena proga iškelti viešu
mon šiandieninius mūsų tautos vargus ir skausmus ir apeliuoti 
J visą katalikiškai! pasaulį gelbėti bolševikų žudomą katalikiš
kąją lietuvių tautą. 

Tad, kaip matome, ALRKF buvo ir yra nuolatinė ir ener
ginga darbininkė ir kovotoja dėl lietuvių tautos šventų teisių 
į laisvą ir nepriklausomą gyvenimą. Ji puikiai supranta savo 
tautinę pareigą. Ji puikiai žino, kad padėti Lietuvai išsilaisvinti 
yra pats svarbiausias jos uždavinys. Ji žino ir tai, kad ji ne
atliktu ir savo pareigu, kaip katalikiška organizacija, jei už
merktų savo akis, kad nematytų, kas vyksta Lietuvoje, kaip 
žudomi ten žmonės, kaip ten naikinama katalikybė. Todėl 32-
jam ALRKF kongresui pirmoj eilei rūpės, kaip dar stipriau 
įsijungti į bendruosius tautai gelbėti sąjūdžius, kaip sustiprin
ti lietuvių katalikų ir visos mūsų tautos šiandien taip reikalingą 
vieningumą. 

VYSKUPAS VALANČIUS 
Šitiems visiems darbams dirbti, neabejojame, daug inspi

racijos kongreso atstovams ir svečiams duos didžiojo tautos 
budintojo vyskupo Mottiejaus Valančiaus 150 met. gimimo sukak 
ties minėjimas tiek bažnyčioje iškilmingomis pamaldomis, tiek 
masiniame kongreso susirinkime (akademijoje). I r visas kong
resas, kaiD paskelbė ALRKF centrinė valdyba, yra aukojamas 
vyskupo Valančiaus garbei. Berods, bereikalingas bus primini
mas, kad kovoje su caro valdžia dėl tautos teisių, kovoje dėl 
Katalikų Bažnyčios teisių, tautos sąmonės kėlime, jos švietime 
bei blaivinime vysk. Valančius nepaprastai didelį vaidmenj su
vaidino Lietuvoje 19-tame šimtmetyje. Jo darbai ir nuopelnai 
šiandieninėj tautos kovoj, be abejonės, turi būti, yra ir bus di»-
džiausiu mums paskatinimu. 

KITI DARBAI IR RŪPESČIAI 
Kongresas, suprantama, nepraeis pro šal} ir vietos lietuvių 

katalikų reikalų, kurių turime daug ir svarbių. Mūsų mokyk
los, organizacijos, jaunimas ir spauda negali nerūpėti veikles
niam lietuviui katalikui. Reikia taip susiorganizuoti, kad ne 
vien tik patys centrai, bet ir jų skyriai įvairiose kolonijose bū
tų veiklūs, kad spaudos platinimas būtų gerai suorganizuotas, 
kad visi ir visur būtume įsijungę tiek į katalikškosios akcijos, 
tiek į Lietuvos laisvinimo darbus. 

Žinodami, kad už geležinės uždangos bolševikai žudo mūsų 
brolius, siekia visą tautą išnaikinti, mes, laisvuose kraštuose gy
veną lietuviai, griežtu užsispyrimu turime dirbti ir, kur tik 
reikia, kovoti, kad išlaikytume savo religines ir tautines bran
genybes. Neabejojame, kad ALRKF kongresas daug padarys, 
kad mus dar labiau uždegtų ir suorganizuotų darbams ir kovai 
ne vien išsilaikyti, bet ir pergalės pasiekti. 

žmonių žudymo technika kas-
kart tobulėja. Žinoma, jeigu tie 
žiaurieji ginklai rastųsi huma
niškose rankose ir jie būtų skir 
ti tik apsigynimo tikslams, dar 

tuose^ypa^prie Volchovo^štik ? * n e tokia tatai padStis. Ta 
ro nebuvo nacių ekspansinės po- l č l a u - V l 8 i S e r a i z ' n o m e ' J O g ^ i a 

litikos rėmėjai. Jie tuo būdu ti- m e pasaulyje tebėra gyvas de-
vyngalvis slibinas — Stalinas 
su savo klika, kuris, naudoda
masis rafinuočiausią klasta, iš
vogė atomines paslaptis iš Ame 
rikos ir pats pradėjo gaminti 
tuos baisiuosius- ginklus. O ką 
reiškia tas žiaurusis ginklas 
Stalino rankos* — visiems yra 
pakankamai aišku. Šių dienų 
pasaulis, nenorėdamas būti pra 
lenktas žiauraus diktatoriaus 
ginklavimosi skalėje ir steng
damasis atbaidyti baisųjį pa-

uoTtaT 7avers las""soviet inh; s a u l i 0 d e s P o t ^ n u o tolimesnių 

"eksperimentai" vykdomi "ga-

giliai persiimti. muši! nesvetimoteriausi! nevog-

na sėkmingai". Ir tai vis ant negalima kitokia kaina, kaip 

Bažnyčia tačiau negali atsisa- si! neliūdysi neteisingai! gerbsi 
kyti tikinčiuosius įspėti, jog tų savo tėv4 ir motiną! ir mylėsi 
brangenybių įsigyti ir išsaugoti tavo artimą kaip pats save!" 

ti, o jų tautų žmonės patyrė di
džiausių nuostolių. Latvių Rau
donojo Kryžiaus žiniomis, tik 

to "biedno žmogelio" galvos... 
Tik viena Sovietų Sąjunga — 

kažką dirba, kažkam karšligiš 
kai ruošiasi, bet visdėlto tyli. 
Po pirmųjų užregistruotų spro 
girnų Rusijos dykumose, jau 
dveji metai viešpatauja spen
gianti tyla. Ką tai reiškia? To, 
be abejonės, niekas nežino. Ta 
čiau pasaulis būtų perdaug nai-

tiksliai aptartų moralinių parei-

kryptiml savaime aišku, mir
čiai nebebus užtvarų. Žodžiu 
sakant, visur bus galima pasek 
mingiausiai skersti žmones — 
kaltus ir nekaltus. 

Šiuo metu pasaulis pergyve
na baisius laikus. Galima sa-

Norintiems juo sekti jis pastatė 
sąlygą atsižadėti savęs ir kiek
vieną dieną nešti savo kryžių 
(Luk. 9, 23). Jis reikalauja, kad 
dėl Jo ir Jo reikalų žmogus bū
tų pasiruošęs palikti visa ką tu
ri brangiausio, kaip tėvą, moti
ną, savo vaikus ir net didžiau
sią gėrį — savo gyvybę (Mat. 
10, 37—39). Ir toliau Jis pride
da: „Sakau gi jums, savo prie-
teliams: Nebijokite tų, kurie už
muša kūną ir po to nieko dau
giau nebegali padaryti. Aš jums 
parodysiu ko turite bijoti: Bi
jokite to, kurs užmušęs turi ga-

kyti, kad niekad tokio pamiši-
vus, tikėdamasis, kad Sovietai mo nebuvo šiame "baltame svie 
"sužmoniškėjo" ir jokių baisy- j te", kaip nūdien. Prie ko tokia 
bių nebegamina... .padėtis prives - - sunku iš ank 

Taigi, pasauly ftaudten, kaip j sto pasakyti, tik jau iš anks
toj dainuškoj: "Atomas už ato to norisi pabrėžti, jog ne prie .lios įmesti į pragarą" (Luk. 12, 
mo, o už tų atomų — dar |gero. !4—5). (Bus daugiau) 
šimtai atomų..." 

Ruošiamasi įstatyti atomi 
nius motorus lėktuvams, ruošia 
masi stumti karo laivus ato
mine jėga, o taip pat ir povan
deniniais laivais nardyti po vai. 
deniu atomine pagalba... 

uostu. Smarkiai pasireiškę 
prieš sovietus veikią partizanai. 
Dar 1949 — 50 m. tarp Lietu
vos ir Estijos vaikščioję trauki
niai būdavę išsprogdinami, o jų 
sargybos sunaikinamos iki pas
kutinio žmogaus. 

Pabaltijo tautos naikinamos 
be jokio pasigailėjimo. Savait
raščio "Rheinischer Merkur" 
nuomone, to naikinimo negalės 
sulaikyti nė 150,000 baltų, emlg 
ravusių į užjūrius. 

Žinoma, baisūs dalykai vyks
ta Lietuvoje, Estijoje ir Lat
vijoje. Tikrai tos tautos naiki
namos. Užtat mums lietuviams, 
esantiems įvairiuose pasaulio 
kraštuose, tenka rimčiau pa
svarstyti apie Lietuvos gelbėji
mą. Būkime tikri, susiskaldę, 
šnairuodami vieni į kitus, nagri
nėdami, kas mus skiria, o ne 
jungia, ginčydamiesi dėl vištos ! 
grobų, keldami augštai nosį ne- i 
prisidėsime prie Lietuvos i š - ' 
vadavimo, nepagelbėsime mūsų 
broliams būti nepalaužiamiems 
nelygioje kovoje su okupantu. 

Pabaltijo ir kitų kraštų paver 
girnas dar kartą laisvąjį pasau
lį įspėja apie didžiąją grėsmę 
iš Rytų. 

Kaip baisiai kankinama lietu
vių tauta Maskvos imperialistų. 
Ar mes, atvykę į kitus kraš
tus, savo ginčais ir nesugyveni-
mu neprisidedame prie Lie*" 
vos kančių didinimo. Rimtai pa
galvokime! 

Kuomet taip toli pasaulis pa-
agresinių veiksmų, galvotrūk-1 sistūmės "atominės pažangos" 

ATIDARYMAS 
l\ 

-r- Puikiam Pasilinksminimui — 
Muzika, gėrimai ir užkadžiai! Atsiveskite draugus! 

!!! NEAPLEISKITE!!! 
SEH0 STILIAUS LAGER 0N TAP 

PATRICIA T. TAVERN 
3329 South Lituanica 

Savininkas: Mr. & Mrs. R. TRISKA 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 4Ath S t 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

lt 

fu rime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir švarkų su šiltais 
pamušalais. 

Krikščioniškoji demokratija 
yra ne kas kita, kaip socialinio 
pobūdžio organizacija, kurioje 
visi, proporcingai savo išga
lėms, siekia visuomenės gero
vės, bet su specialiu nuoširdžiu 
rūpesčiu padėti mažųjų ir silp
nųjų interesams, dabojant, kad 
išorinis gėris būtų palenkiamas 
vidiniam, šis gi būtų kreipia
mas J amžinąjį gėrį. 

—Leonas XIII 

a profitable reminder 

open a savings account 

this month ^ 

Gaukit du gerus uždarbius kasmfct 
Užtikrinkit taupymui apsaugą 
Turėkit pinigų kai reikia 

v. 

rradėkit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
,kadA noriU 
r 1 

UNIVERSAE SAVINGS 
AND LOAN ASS0CIATI0N, 

1800 SO. HALSTED STREET CHICAGO 8, ILLINOIS 
.Telefonas: HAymarket 1-2028 

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nuo 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai didelį pasi

rinkimą. 

"• 

Cia galite susikalbėti gimtąja 
Hetuvių kalba. 

.IHMĮ patogumui, ikrautuvč yru at
daru Ir KeknuuUenLalH nuo 0:30 iki 
II-t ros \ u landos po pietų. 

DUODAME L E N G V I E M S 
ISSIMOKEJIMAMS 

Neimamo jokio nuošimčio 
už išs imokejimus 

H. S E I G A N 
4622 So. Ashland Avenue — Tel. YArds 7-1272 

Krautuvė bus uždaryta šį šeštadienį ir sekmadienį, 
rugsėjo 20, 21 — Naujų Metų Proga. 

VISKO UŽTEKTINAI - TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, ašldytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radlo, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir W12JISJ Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURNITURE 
C0MPANY, INC 
Lietuvių Krautuvė 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Atidarą pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:80 vai. popiet 

^ 

. 

j 
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DIENRAŠTIS DRAUGAS, C1IICAGO, ILUNOIS Ketvirtadienis, rugsėjo 25, 1952 
= 

• • " i 

Uetuvlij Auditorija, 3133 S.ilalstcd St., tcl. VI2-6172 
Penktadienį, Šeštadienį ir sekmadienį, RUGSĖJO 26, 27 ir 28 

SEZONO ATIDARYMAS!! 
i 

Staliukai užsakomi ii anksto. Pradžia 8-tą valandą vakaro. 
Gros BALIO PAKŠTO Crk#stros. 

" mmm mm 
• RuoškitSs spalio men. 4-tai dienai — BALIO PAKŠTO 

ORKESTRO SUKAKTIES MINĖJIMUI. 

1 
I 

= 3ES £ 

% 
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ALRKF kongreso parengimai ir 

ja) Hotel Statler Grand Bali-
room. Dalyvauja senatorius 
Blair Moody, prof. A. Kučo pa
skaita: "Vysk. Valančius - lie
tuvių tautos gelbėtojas" ir prel. 
Jono Balkūno paskaita: "Vysk. 

t03 problemos'". Kalbės if J. E. 
vysk. V. Brizgys. Po to iškil
mingas kongreso uždarymas. 
Detroito ir apylinkes visuome-
mene kviečiama dalyvauti šia
me didžiajame ALRKF 32-jam 

ALRKF kongresas įvyksta of Columbus salėje, Woodward 
šią savaitę Detroite. Kongreso i prie Forest, Kongreso koncer-
programa: penktadienį, rugse-, tas ir balius. Dalyvauja sopra-
Jo 26 d., 9 vai. ryte kongreso i nas Izabele Motiekaitiene, pia-
atidarymo pamaldos šv. Anta- nistas Aleksandras Kučiūnas ir 
no parapijos bažnyčioje, W. Ver komp. Broniaus Budriūno vyrų 
nor, prie 25th Str.; šv mišias kvartetas (Pranas Zaranka, Ed 

Valančius ir šių laik'j mūsų tau kongrese. 

TRUMPAI 
Balfo "Tag Day" Detroite ir 

Hamtramcke bus spalio 4 d. 
Reikalinga daugiau aukų rin

kėjų ir darbininkų. Registruo-
(Nukelta i 5 pusi.) 

& • 
sc I I I « ' » ' 

atnašaus prel. Jonas Balkūnas; 
pamaldose dalyvaus vysk. Al. 
Zaleski ir vysk. Vincentas Briz
gys, kuris pasakys pamokslą; 
po pamaldų bus posėdžiai ryte 
ir po pietų Hotel Statler. Popie 
tinėje sesijoje prof. Balio Vit
kaus paskaita: "Šių dienų užda
viniai". 

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., 9 

vardas Skiotys, Marius Sodonis 
ir Antanas Polikaitis). Po kon 
certo šokiai, grojant Ray Pet-
cavage geram orkestrui.-

SckmadienJ, rugsėjo 28 d., 
per sumą 11 vai. ryte šv. Anta
no bažnyčioje pontifikalinės šv. 
mišios už vysk. M. Valančių. 
Šv. mišias atnašaus J. E. vysk. 
V. Brizgys. Pamoksle pasakys 

vai. ryte šv. mišios už mirusius i prel. Pr. Juras. 3 vai. p. p. 
ALRKF veikėjus ir narius šv. masinis susirinkimas (akademi-
Antano parapijos bažnyčioje. !, _ 
Po to posėdis Hotel Statler; 
Ed "Moose" Krause (Kriaučiū
no) paskaita: "Šių dienų jauni
mo problemos" ir L. Šimučio 
paskaita: "Lietuvos laisvinimo 
problemos". 1:00 vai po pietų 
ruošiamas kongreso banketas 
Hotel Statler viešbutyje; įėji
ma? $3.50 asmeniui. Biletai už-

NUO UŽSISENEJUS1Ų 

Skaudančių 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurio kenčia nuo SKNt.' AT 
VTRV it SKAUbŽIV ŽAIZDŲ. jt< 
argai J ramiai B8(16U ir naktimis tiftte 
goti, nia j;i ufcisenCJuslOi laiado* 

SkAUda. Kad pašalinU tsj 
\f akaudCJtmą Hen\j at 

got 
nlažtl 
nlcžOJlnv] cakomi iš anksto telefonu UN-

3-9375. Bankete dalyvauja vie- 1 nKmn.o' ointn 
IviriĮ "ii sUan.'a u'- ų fcaUdtJ, uždCkit 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
S p i n i n g a s Ir garantuotus darbas. 
Aparatai nemokamai paimami lt 

pristatomi i namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v v — 1 0 V.V 
s. Padieniais R v r>to—10 v. vak 
M. R I M K I S . 41 l t S«». FrnnotHCo. 

Tek*. Y A 7-10»tt 

UIHIHIHiMHMUHtUHltnilMUi; Mar . . .„ . 

Ii 

2 i džiovinimą odos ir perplyšim* tarp 
i pl .šcig. Jis yra tinkamas vartoti nuo 

dftioatančtoji ir •uakiluaioa odos ji< 
vra K- ra tyduolfl nuo visu isvtr.sinivj 
odos lipu LEOUkO 
Ointment suteiks jum 
paRall'iL nuo nuvar
gusia, perltamt) l r 
nležlnčių kojų Lega
to Ointment yra pa r 
duodamas po 7T. et.. 
$1.25 ir $:?.50. Pirkt-
te vai»tln6ae Chtoag > 
ir apylinkėse Ir M ii-
\ \aukce, a r b a a t -
•lupkite tnoney ordo 
rj i -

LEGULO, Department D 
:>«1H W. Eddy St., Chicatfo 34, 111. 

Ml lherry 5-3094 

dSsisakyktte baldu* 
dėstai iš lietuvių dirbtuvės 

i'»« mtt* ttH\H* nu««oirkti »valrtn ru 
siu. baldus. Aami) reikmenis: ftaldy-
%\ų baldus, namu reikmenis: galiono 

u« mi^KamuJu aetus ir kttua bal-

A K C H E R A V K N U B 
ITURNITURE CO. 

' o / A H KAZĮ KAI J"» 
• • 1 0 A r c h e r A v e n ų * 

Tel . L A f a y e t t e 3 - 3 5 1 * 

Prl» i Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, Kai jums bus el;onomiftkia~ 
ii*«nt»akyM tiesiai lft masu dirbtuves. 
T«y ..<>i'.-i-«i,.iiiat.A. RalftHlr-p duoti tr 
kreditan. 
iiiiiiiiiiiiHi»»iMn:»na'{nini[»»ifMiiiiMiiii 

• TKLKVIV.UA • KAD'O • ŠAL-
| DYTtVAI * SKAMBAMOS MA

RINOS • I.Y(JINIVVAI * (IKON-

KKS • l'L'JKSTELUS (ItECORDB) » 
• NAMČ KKIK.V.KNYS IH T.T. ' 

mm APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS III KAIMO 

AKI MINAVIMAS 

•*0.'»7 South Archer Aveni.e 
I>L YArds 7-866G, Cbicago 32. UI 

• — ~ — • » • • ' - - — 

$69-50 

Dar nematėte kaip gražiai galite atrodyti mėlynoje eilutėje, 
kol nepamatysite save rankomis gacvntoje mėlvnu siūlų 2020 
Kagle eilutėje. Trupulj šviesesnė negu navy; si Madų Alja-
demijoš premijuota mėlyni spalva eilutė tikrai tinka paėi-
rodyti sueigose, iškilose ar tik gražiam pasipuošimui. Ne
galima rasti geresnio pirkinio visame mieste. 
2020 mėlyna suktų siūlų eilutė 
EAGLĘ gamybos , v 

Double ir slllglc hivastcd. D.vd/lal iki W, f g i 

• VAN ZANT dc V/ILLMAN 
MZ2 SO. HALSTKD STR. 

Krautuve atdara Plrmad. ir Kelvirtad. iki U:.lu vai 

as . "ii n 
vakaro 

— • — ^ 

40 MKTIJ FUKKVIUMK 

KAINOS ATPIGINAMOS 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIVT Rf l«V 
MEDMAGĄ 

IsDardaviinas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

• 

CARR MOODY 
LUMBER 

STASYS LITYVINAS. Pre?.. 
3039 So. HALSTKD ST 

TeJ. VIctory 2-UTI 
APKAINAVIMA IK PKKKH,' l 'Kl 

STATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RAKTINE ATIDARYTA kasdien nuf 
t vai iy to iki 6 vai vakaro h 
šeštadieniais iki 3 vai vakaro 

Geriausi uaninms baldai, televi
zijos aparatai, ebkriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinon siuvamjs 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jevvelvrai. 

JOS. I BllDRIK, \m. 
3241 So. Hals 

Tel. CAlUmęt 0-7237 
Chieago 8. lllinola 

Atidarą p i rmal i in lo ir ketvirta 
dienio vakarais Iki 9:30 vai. 

Budrike leidžiama radijo valanda 
M \VHFC 14&<» kii. radlo stoties ket
virtadienio vakarais nuo 6 iki 7 vai 
vak, su orkostru ir dainininkais. 

i \ 

Mes parduodame visas mūsų 
aukJtos rū.'.•••»; prekes-baldus, 
'viiimu*. g,.-/.. »'j usnis ir visus 
gerai žiromų gamybų matracus 
ir spiiuokles -- su dideliais su-
taupyinais Hrlcite dabar ir su
taupykite 

r>*rimj ir K<'ivi.tad a tda ra iki 9:30 vai. vakaro 

Southwest Furniture Company 
6200 South Western Ave,v priešais Scar's krautuvę 
bengVOfi IAinoi «\iinV| H;|1.V«(<H tlodloginlal b<> JoklOH krodlto ištaigos 

y/ 
jj — * 

SC7US ALKANAM PADEKI 
Ml> OVKRSKAS, Ini., »1!W S. HuMod St., ChlOAffo 8, tel. I>." «-3859 
Retidrovft sltiu' ia i•••iliin sMtp.tinius | Vokietiją ir kljus kraštus, i i-
Hkyrtis BSnB P'lntfttym.'.h irt.nka apie 17 d.. n«\s siuntiniai siunčiami 
ib lauopoH handfil1;. J'ih,as draudimas. Relkal. |>ilno slunl. sąrašo. 

1 

Nimitiitys \ r . T $f» «2<; 
4 sv. rOkytŲ U*"inių 
i jv. k^aiiHr.**; tauku 
' -v rnfirgalino. 
1 MV., kiaulienos mes*.* 

^ 

Siuntinys N r (2 — Sfl.lO 
' SV ril, yti^ laftinlg 
2 s\- i'iaulJnlu ta n ir u 
i sv deRintos '-avos 
' HV kakavos 
J sv. stkolada 
2 sv, cukraus 

m$m maemi au"^*sw "TT: 

si imt utys Nr. 10 — $9.S5 
4 NV. rūkyty lašinių 
3 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
i sv. logintos t n v.-. 
i sv. kakavos 
i sv šokolado 
4 U, ęv «»Mkrau« 
'i gabalai tualetinio uiuiio 
Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 »'. b kviet. miltų |2 .*0 

9 BV. gryn. kiaul. taukų *&.26 | 
jį) 

rggaJ^Sli"J..l-.^^*.Ty*••J^••^••J:'.•l -~i..±" <>—•£? 

PROGRESS KRAUTUVE SKELBIA 
^ 

$ 95,000.00 IŠPARDAVIMĄ 
AUKŠTOS RŪŠIES NAMAM REIKMENŲ UŽ MAŽIAU '/2 K A I N O S ! ! 

ant visij prekių suvežtų iš Progrcss uždarytos krautuves. 
Progress Furniture Co. krautuve kviečia visus atsilankyti k duoti 

progos Jūsų doleriui nupirkti dvigubai daugiau augštos rūšies namam 
reikmenų, ypač reikalingų dėl rudens ir Kernos sezono. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 
..N 

$495 

$4*9 

$995. 

$7.95 vertės maišytų vilnų blanke tai parduodami 
tiktai po 

$7.50 šiltos ir gražios kaldros parduodamos 
PO 

$ 20.00 vertės visokių dydžių vatiniai matracai 
po 

$ 32.50 vertės apringsiniai matracai visokių dydžių 

$ 60.00 vertės pilni lovų įrengimai: graži krva, 
matracas Ir springsai $2895 

$ 65.00 vertės gerai padaryti dviem gulėti studio 
couches po. $3Q50 

$160.00 vertės S-jų dalių parlor setai su lovos 
įrengimais po $7£)95 

$200.00 vertes 2-jų dalių seklyčioms setai dengti 
vilnoniu frieze J - | Q Q 5 0 

$225.00 vertės 3-jų perskiriamų dalių seklyčiom 
setai-soj;os po J -i 30OO 

$128,Q0 yęrt;ęa 3:JU danų miegamų kambarių setai 
po • • • • • $78M 

$198.00 vertes miegamų kambarių setai 3-jų dalių 
p° $ 9 8 < * 

$ 45.00 vertes gerai padarytos ir gražiai- nubaigtos 
komodos po $0 "T§3 

$ 7.50 vertės 18x24 artistiški veidrodžiai labai gražūs 
("' • W ^ J ̂ w 

$ 54.00 vertės žymių išdirbysčių nauji kaurų valytojai 
po B •% *^ 5 3 

$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiaf, žymių 
išdirbysčių po SRATS 

$260.00 vertės kombinacijos geso ir anglių virtuvėm 
pečiai po J - | fJQŪfl 

$195.00 — 1952 metų mados 17 coli^ screeh 
televizijos setai po $ * | 3 Q 5 j 

$ 16.00 vertės „coil" lovom springsai visokių 
standard dydžių po $Q95 

$ 15.00 vertės gražios lempos^asirinkimas visokių madų 
l"> S^l 9 J 

$ 95.00 vertės gražaus piešimo vilnoniai kaurai 9 x 1 2 
dydžio po $gO50 

$ 7.50 vertės 9 X12 gražios klijonkos — didelis pasi
rinkimas po $449 

$ 6.00 vertės lamp shadėa, dėl visokių lempų 

$ 7.50 vertės elektriniai prosai 
Po .. • $ 4 9 5 

$ 6.75 vertės . . elektriniai toasteriai 
po 

1 

$ 2.00 vertės maži „shag" arba gražiai nuausti 
„rag rūgs" po . gg 

$ 2.00 vertės plunksnų pagalvės po 9 8 0 

Šimtus ir kitų panašių vertybi<ų rasite atsilankę Šioje 
pirmoje lietuvių bendrovės įpėdinėje krautuvėje. 

r 

$475 

ifif 

- n* 

4181-83 Archer Avenue prie Richmond gatvės 
Eidami atsineškite gazo ir elektros tūlas — užsitnakėtite bė ekstra, mokesčio. Taipgi priim -

me vandens, taksų, raudonojo ir mėlynojo kryžiaus andraudos mokesčius ir telefono sąskaitas. 
Galite ISplrktl American Expręss money oriertus — yra sauyn Ir patogu. 

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. popiet. Pirmadieniais k' ketvirtadieniaia 
iki ) valandos vakaro dėl Tamstų patogumo, vv j , 

Y V - 'H • » * ' » ' * • • • * • •• ' ' H " • • « >^_ ••••• <• 'Ė '-•"""» » .L" . . ' . ^ " i i f * • • • I I • • • * j g _ < • m m n * , i . 1 m, 1 a i H M 1 1 - i • . - - , - , Į , t/S^ 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 25, 1952 
• ŠE — 

BlIDRIK PREKYBOS 
40 METU SUKAKTIES 

PROGA 
laikrodėlių l&pardavimas sutaupo pu 
Bv ir keUli Uu lai į kainos pigiau, kaip 
\ \ho lcsa le . 

SKMTAS TŪKSTANČIU' D O I J K I U V 
VKUTftS l MKIlolM I II 

importuota tiesiog ik Šveicarijos, Vo
kietijos, l'ranvūzljos, IU4g-iJ<>s, Itali-
i<>», Amerikos. 

Atsilankykite Ir patys }8ltikinkU«\ 
kad BUDHIKAS parduoda urmo kai
nomis be jokig taksy. Štai darbinis 
kišeninis laikrodėlis, $3.50 vertes. 
dabar už $1.95 
$8.50 iki $12.50 vert«s rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
už *4.05 

$2 9.00 vertes rankinis grold fil-
led 7 akmenėlių laikrodėlis 
už $12.95 

$32.00 vertes gražios iftvaizdos 
rankinis 17 akmenėliu, gold 
filled laikrodėlis, už $16.95 

$99.50 vertes geltono 14 kutatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akmenėliu, tik už $34.95 

$65.50 vertes rankinis Photo 
\Vatch, 17 akm. gold filled la
bai puo&nios Išvaizdos, tik 
už $*».7& 

$71.60 vertes Photo Wateh, gel
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm. 
parduodamas specialiai . . . $35.75 

$33.75 vertes rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.76 vertės, 15 akmenėliu, par
duodamas už $21.50 

$71.50 vertes Wittnauer, geltono 
aukso, 17 akmenėliu, už . . $ 4 4 . 9 5 

$186.00 vertes, papuoštas trimis 
deimantais, už $59.50 

$175.000 vertes rankinis Hulova, 
2 1 akmenėliais, geltono 14 
karatu aukso, papuoštas 7 dei
mantais, parduodamas UŽ $ o » . o o , c i a , p a s i k l a u s y k i t e 3 v a i . p . p 

$195.00 vertas laikrodėlis 14 ka
ratų aukso, 17 akmen. su tri
mis deimantais, už $99.00 

$195.00 vert9a geltono 14 karatų 

Detroit, Mich. 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

tis prašoma pas parapijų klebo
nus, Neringoje, Kukučionio ir 
Končiaus krautuvėse arba pas 
šiuos asmenis telefonais: E. 
Paurazienė U N 2-3298, Marie 
Kasė UN 3-9375, John Duncia 
VE 8-6982, J. Seputa WO 3-
7199, K. Grižius TA 5-1644, J. 
Gruzdaitis TA 6-9685 ir L. Hei-
ningas UN 3-7220. 

Vietinio ALRKF skyriaus 
Kongreso Rengimo Komitetas 
posėdžiavo praeitą penktadienį, 
ir paaiškėjo, kad visi planai sek 
mingai baigiami. Susirinkime 
dalyvavo: kun. dr. "I. F. Borei-, 
šis, kun. B. Dagilis, E. Paura
zienė, Br. Polikaitis, Marie Ka-
se, Petras ir Petronėle Medo- j 
niai, VI. Cižauskas, J. Mikaila, 

aidėjo du nauji remiįai tam pa
čiam tikslui — Julia Vailokai-
tienS (detroitiske) ir mokytojas 
Vladas Jesinskas iš New York. 

Koresp. Klubas sveikina Ma
tus vardinių proga, jų tarpe Ma 
tą Šimoni, taipgi sveikiname Bu 
genijas, jų tarpe dr. Eugeniją 
Gurskis ir Eugeniją Bulota. ,, 

Detroito katalikai veteraną, 
ruošia didelį balių (šokiue) spa
lio 11 d. 9 vai. vak. Veteraną 
Memorial Building, Detroito vt-
durmiestyje. Šokiams gros po
puliarus Chuck Mitehell orkest
ras. Biletai įsigyjami iš anksto, 
skambinant telefonu VErmont 
5-6509. 

Moterų S-gos 54 kuopa ruo
šia "Bunco and Pinochle party" 
spalio 10 d. 8 vai. vakare p. I. 
Zabalavičienės namuose, 15877 
Lesure. Biletai gaunami paB 
nares. 

Močiute džiaugėsi anūkais, ku
riuos gausiai apdovanojo. Pa
stebėtina, kad Kalavinskai at
vykę prie* porą metų iš trem
ties pirmus metus kaip darbo 
sutarti sąžiningai atliko pas ūki 
ninkus, Almont, Mich., kur įsi
giję gerą automobilį persikėlė" 
į Chicago. Nežiūrint 60 metų 
amžiaus Kalavinskas dirba ne

mini gimtadienį. Augina dvi 
puikias dukreles Helen ir Su-
san. 

Kun. Juozas Kluonius grįžęs 
iš Vokietijos yra vikaru šv. Jo* 
Jono parapijoje, Ypsilanti, Mi-
chigan, kur klebonauja kun. 
Larkins. Kun. Kluonius yra la
bai patenkintas nauja vieta, bet 
jam gaila, kad parapijos užsi-

lengvą darbą fabrike, bet jau- .ėmimai neleidžia dažniau daly-
čiasi gerai. Todėl gana gražiai vauti lietuvių tarpe. Norintieji 
kuriasi. 'su juo susisiekti gali rašyti ad-

Snejo 7 metai, kaip mirė Fr. 'resu 410 Wes|t Cross Str., Ypsi-
Radvila. Sukaktį liūdnai mini 'lanti, Mich. 
žmona Anna ir duktė Hellen. 

Detroitiečiai raginami užsi-
KataJiku kongrese dalyvaus 

G. Mennen VVilliams, Mayor Al-
registruoti, kad visi galėtų daly bert Cobo ir kiti miesto parei-
vauti prezidento rinkimuose lap- ! gūnai ir taipgi U. S. District 
kričio mėnesį . 

Charles ir Helen Belieka* 
(buv. Žilinskas) susilaukė duk-

Robert Boris, Petras Grybas,. 
Matas Šimonis ir Ralph VaUt- ^ ^ T ^ ^ ^ ?el°""° 
ka. PirmininkS E. Paurazienė I "*& v a l a " d e , l e ™° 1 H H. ,v 
S * * * komitetui padėk, uz | ^ ^ J £ f e \ £ * » 
uolų pasidarbavimą. 

Attorney Philip A. Hart. Ati
darymo iškilmėse šv. Antanb 
bažnyčioje arkivyskupiją atsto-

relės, kuri pakrikštyta Diane — 'vaus J. E. vyskupas Edvvard 
Helen vardais. jzaleski. 

Victoria Permaloff, duktė' P. A. Šatai ir jų dukrelės, 
Frank ir Veronikos Barkauskų, I gyv. Athol, Mass., vasaros ato-

Balfo "Ta* Day" reikalu šį 
sekmadienį Lithuanian Melo-
dies programoje kalbės vietinio 
BALFo pirmininkas Jonas Dun-

iš stoties WPAG, banga 1050. 

Adolph Mike Civiflca gydosi 
Maybury sanatorijoje, North-
ville, Mich. Linkime greito pa
sveikimo. 

Pvt. Valentai Bauža, sūnus 
Mi\ ir. Mrs. George Bauža, par
važiavęs svečiuojasi pas tėve
lius, prieš išvykstant Vokietijon 
kariškon tarnybon. 

Petras Grybas, Katalikų Ko
rės?. Klubo iždininkas, taipg 
ALRKF 4 skyriaus iždininkas, 
mini savo gimimo dieną. 

Detroite susidarė" naujas būfre 
lis šelpti Vasario 16 gimnazijos 
Diepholze mokinius. Nuo š. m 
rugsėjo mėn. vieneriems me
tams pasižadėjo Grace ligoninės 

aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiais deimantais. 
tik už fM.OO 

$225.(»0 vfrtra. rankinis 14 ka
ratų geltono aukso, 21 akme
nėlis su trimis puošniais dei
mantais tik $112-25 

$195.00 v«rtft »>£*to 14 karatų 
aukso. 21 akmenėlių Dulova, 
papuoštas 3 akj veriančiais 
d. įmantais , kainuoja dabar 
tik *W.t5 

$225.00 vertės balto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm. su 4 dideliais ir 8 ma
žesniais deimantais, už . *l&0.r>0 

$295."MI vert is rankinis, geltono 
14 kar. aukso, 17 akmenėlių, 
apsodintai turtingais 3 pail
gais ir 8 apvalUU8 deiman
tais, dabar tik už $175.00 

$350.oo vertos lang ines , balto 
14 karatų aukso, 17 akmenė
lių rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantų, tik už $I95.0< 

fiKl I .AllvKUDtLIVI 

$49.50 vertės rankinis geltono 
aukso, 21 akmenėlių UŽ .. $s».05 > šios tarnautojos: Genovaite Bm 

, 6 p u o ^ l ^ ^ ^ u 5 a a l i : Ivydienė, Stasė Bulgarauskienė. 
ka.s. »7 akmenų, tik UŽ .. $45.95 E l e n a Barakauskiene, Ona Held ipas Ternes, East Dearborn 

$115.IH) vert is moteriškas ranki
nis laikrodėlis. 19 akmenėlių, 
geltono aukso, papuoštas 4 
baltam aukse įsodintais dei
mantais, už $75.00 

$150.00 vsrtss rankinis Chalct 
raudono aukso 14 karatų laik
rodėlis. 17 akinen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rūgi-
nals Ir 4 deimantais, tik už $85.00 

$174.95 vertės, raudono 14 ka
ratų balto aukso, su 16 dei
mantų Šonuose ir 4 dideliais 
ir mažais deimantais galuose, 
u ž $119.05 

$280.oo Moline šveicariškas ran
kinis laikrodėlis. M karatų 
geltono aukso, papuoštas 8 ru
binais ir 4 deimantais, už $125.00 

$325.00 rankinis 14 karatų gel
tono aukso. 17 akmenėlių, iš
puoštas t; Kiupėmls rubinų po 
tris Ir po du deimantu, viso 
i2 deimantų, puošnus Ir ne 

žavin 

IRedeemer auditorijoje, W. Ver 
nor, prie Junction. Koncerte 
dainuos garsus Metropolitan 
Operos solistas Algirdas Brazis. 
Plačiau apie šį koncertą bus 
pranešta vėliau 

Pas Stasį Ktapulionį atvyks
ta gimines Bronius Balch su 
žmona iš Los Angeles, Calif. 

Vincas GreMAnas atvyko iš 
Chicagos Detroitan aplankyti fci 
miniu ir pažįstamų. 

Įsirašykite \ LRKSA. Dabar 
galima apsidrausti net ir be gy
dytojo egzaminacijos. Kreipki
tės telefonais BRoadvvay 3-2224 
ir VTnewood 2-S3&4. 

Detroito Kataliku Koresp. 
Klubas linki ALRKF kongresui 
gražios sėkmes. 

Joseph ir Angele Herman 
(Žabalavičius) susilaukė sūne

lio, kuris pakrikštytas Randai!-
Martin vardais.' 

Jimmie Missel, kepėjas ska
nių kukurūzų atidarė naują val
gyklėle — Misael's Sweets 'n 
Snacks, 14808 Michigan, kam-

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAM 

53-CItŲJŲ METŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėlės. 

Lietuvių Prekybos Namų Valdyba ir vedėjas JUSTAS LIEPONIS 
kviečia vuras lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti 
prekių kokybe, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas leng
vais išmokėjimais. 

Į M O N f t A T I D A R Y T A : 
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9:30 vakaro, 
kitomis dienomis iki 6 vai. vakaro; sekmadieniais nuo 11 vai. 

ryto iki 5 valandos po pietų. 

stogas praleido Detroito veikė
jų P. M. Kučinskų šeimoje. 

V e t gyd. VI. Bložė šiomis die 
nomis persikelia iš Detroito j 
Chicagą nuolatiniam apsigyveni 
mui. 

Teikite žinutes ateinančiai sa
vaitei, nevėliau sekmadienio va
karo, telefonais BRoadvvay 3-
2224 ir VInewood 2-5394. 

Korespondentų Klubas 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 

DISTANCIJŲ 
TURIS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29, ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

TADO BALČIŪNO 

PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 
TAISYMAS 

2156 W. 2Srd St.; Y A. 7-0641 

laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi tr atnaujinami. Atstovybės visos* 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10-S vai. vakaro. 

SOPH1L BARČUS 
U WOE8 stoties — Ilcnga IStt) 

PIRMAD. Iki PENKTAD. 
8:15 Iki »:S0 vai. ryte 

fti:ftTAi>. 8:80 Iki t:30 vai. ryto 
Lurruvi&Kos VAKARU AKOS 

Ifi tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo . iki 8 vaL 

KAINO PROGRAMA 
7121 SO. OOCKWELL «T. 

Chlosgo *», TU. KBsnlock 4-941S 

Jr 

miRE mm m. 
3224 So. Halsted St. VI 24226 

kiene, Jadvyga Yurkūnifnė, Jad | Jimmie yra kUnus rėmžjas visų 
vyga Matiukiene. Paulina No-
reikien'č, Marija Orentieno, Ele
na Voliuntiene, Genovaite Vo-
sylienė, gyd. Vainutis Vaitke
vičius, Genovaite Viskantiene ir 
šie Detroito lietuviai: Feliksas 
Blauzdys, Terese Merkevi^iene, 
Vytautas Radzevičius, Vytenis 
Radzevičius, Marija Sims, Al
binas Valys, Mykolas Vitkus, 

lietuviškų reikalų, daug pasidar
bavęs tremtinių įkurdinime ir 
viešame veikime. Linkime jam 
geriausios sekm'es ir patariame j 
visiems aplankyti jo naują biz 
nio vietą. 

Nikodemą** ir Ona Kalavlns 
kai su sūnum Algiu praeito mė
nesio gale iš Chicagos buvo at< 
vykę Detroitan pas dukrą Ku« 

JOS F. BIMIK, \w\ 
3241 South Halsted St. 

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Krautuve atdara . plrmadlsnio »> 
ketvirtadienio val-arals iki 9:80 i'. M 
Sekmadieniais n/.dHtylu. 

Budriko Radlo Valanda »* WHK<' 
i į so kU. redlo 8totw>» kstvirtadĮenls 
vakarata n t e fl iki 7 vai. vakare 
su orkestru ir dainininkais. 

PARDUODAME ANGLIS IR 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKR i\ US f OME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

Kazimieras Zibinskas. Būrelio nigundą ir žentą Romualdą Se-
vadove yra Genovaite Viskantie renus, kurie neseniai susilaukt 
ne. Prie anksčiau "Drauge" rai naujagimes dukreles. Be to. 

Iras. "lubur Kuk ui v$iot.o5 netos susidariusios grupės pri- Šerėnai augina ir sūnų Arthur 
Visi laikrodėliai nuroguliuoti su 

Timlng-KlectronlC inasina, patyru
sio ir sąiinlnSO laikrodininko pri<-
KidroJ 1-aMirinkinias vPltatiHtu madų 
Hulova. 1 lK»n. I lenms. LIMIRIII S-
Uit inaurr laikrodfliŲ. M * nuolai
dos ant (himantiniu U k a i a t i auk-
M> ži<-<lij. taip pat ant iknlu spalvotų 
nkmenfttU) akutomK. 

H1TMA41NTOS KAI NOK: 

IMrk«*r. \Vat«iman. Shaoffer. Ever-
sharp ••* kitu ptaksani 

Taip pat sumažintos kainos sidab
ro ir aukso papuošalams. Viskas pil
nai garantuojama, .loi pirkta prsltl 
nepatinka, gražinamo pinlfftU per 7 
dienas. 

SIUVAMU MASINI' KRAUTUVE 
ARCHER SEWING CENTER 

*tir« SOUTH ABCHER AVENUE, CHTCAOO 855, BLL. 
Tel. BISHOP 7-1045 

parduoda, taiso bei keičia visų rūšių SIUVAMAS MAGI
NAS ir RAŠOMĄSIAS MAŠINfiLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame į provinci
ją iki 100 mylių už CSifcagos demonstravimui. Geros iSsi-
mok'SjnTcio sąlygos — tik 10% Įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 

S ^ W s m M « M M « M a » S l 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

^ 

Kad rūpesčiai ateitimi buttf 
mažesni, reikia taupyti 
saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings & Loan Association 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas —,$3,000.000.00 ^S| 

JUSTIN ĖACKIEWICH, Prezidentas 

1 
JstaigoH valandos: Kasdien nuo 9-tos ryto Iki 4 vr.l. po pietų. 

Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto iki 8 vai. vakaro. 
^ročladieniaia visai neatidaroma 

MOMMKUMM**'! 

STASDARli 
• • 

M * 

mlhri 
_ — 

HįįĮ_ 
^ * 

iiilill 
• ! • • • 

>•• • •> , ' 
AND LOAN ASSOCIATION 

O F CMICAOO. 
419? ARCHER AVI. CMICAOO* 

PHCNI: Vlrginl iT^lUl 
csnm<v#rm' *••»*», iNumnm. m^m»ii^urmmi>^mmr^ ' 

^ J 

TAUPYMUI/ f* 
i A i r SAKO suvirs 10,000 

taupytojų, kurte pasirinko 
District Savingn bendrovę... 
Km kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $1*100.08.. ir 
kur sutaupo* noAa aukšta 

rie) $wi 
0w Hww Homt iiįįj..%į..sįtsSSs^fsik&iSfe-jife' 

1 B " .s/tHRjS f»SS 

i$įk.;& • Hol$»«^:$t.|,Cji1li|įrfį 
A*;«W^«5TOi&wsv^<^*\<vX\v';\ 

SEGHETTI TUAVfiL BUREAIJ 
t45l So. OaMey Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8B78 ir 79 

KELIONES: 

LftKTUVAIS, GELE2INKE-
IJAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
1*arflj)tiiamo blletus, \i«'šinn'ius Ir sutvarkomo \4*itw su 1.O11OBMB suriStuH 
italyV^H. TIIIIMI-: lilKVt'VIV KKYK.V. IMIdonu- afldevltus. Keliones 
planitokitr W n-nk^do Kitiems mi«ai«». An^s laM ufcrtsa ylllte lilletus kaip 
IčkttiMtiH tniv ir laivais, t a i W\site iUtrl, 1uWl tikrai «;aii<it* Uotas. Pink-
•Inmi WU1«s r<n! tiMw nemokėsite hiuiiy n i ir ftv<i!»cKite laiko stitruk-

) «lyu«>, nes nercikoM lankytis nei Ą g ležlnkel lo sU»t| ar aerodromą, ne." 
1 \intt tai atlfkstte vtennje dietoje — l'AS M •'*». 

ALBERTS numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį ga l ima b u v o 

pirkti daug daugiau kaip š iandien! Todėl m u m s tikrai malonu pa
aukoti Šiuos baldus, kuriij kainas ne įmanoma padvigubinti , š iomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Uže ik i te š iandien pat 
ir įs it ikinsite' 

D I E N Ą 
S O F A 

N A K T Į - L O V A 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų spyruokl ių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta i š 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug m e t ų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos- lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS S T A N L E Y RIMKUS, VEDĖJAS 

Abiejų kainos po $*fcO.OO 
Nereikia įmokėt i * P 

At&vti. FUR 

2J18 ROOSEVELT ROAD „ ^ ' ^ A v * . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadieni 11 r. iki 5 

ar 
'i 
M 

I 
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STASYS FABI 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. Vlrginia 7-1097 

PLATINKITE 'DRAUGĄ" 

& Qnc\%Maįtwratiee^|MĄ 
^ , 

V IKMNTftlift MKTI'VlAfcA IŠTAIGA fiOUTN «II>fcJL, 
KURI PATARNAUJA VIKOKIU RfAlV A P D R A U D 0 8 K ! 

M«> atstovaujame atsakomingas apdraudos kompanijas, todėl klnk\le< 
nas mfesa klijentas visados apsaagotas, Jei k a m Įvyksta kokia nelaimė. 

FIRE~AUTOMOBlXI!^UABII iTIE8-- -PREVENTION 
IR AOCIDKNTS. 

G$n SOUT« WEST£RN A VU Telel. rtUm^ct 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiOroje 

>^—i . . . . . » . , i • • • i nti i i i n u . . ».m .1 «•!.,,. . . ', u ' . i - i^i M i, m HinmmammH 
^ I M ^ » » M M I » » < M — M M M Į M > ^ - » « l » » « » < l » W > « W < l ^ » * W i I I ' » » W ~ » — i i l II » K m l i l lTil *'i 

• 

U 
• 

ite per 
Uitkrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Diyidentai kas puse melų! Daug patar

navimų įskaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —• 

ilgi išsimokejimti. 

& L 0 A H ASSOCIATION 
Chicago Heighls, Illinois 

CITIZEN'S FEDERAL 
1542 Halsted 

i.r i 1l.i. i.i.l... n. ..i ' m~~J± 

-

i * 
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Ketvirtadienis, rugsljo 25, 1982 n 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS & 

i<i:i KALINGAS BUTAS PROGOS — OPPORTUNITIES -- r HELP WANTED VYRAI 

Dėmesio nuosavvbiu savininkams.' Beauty ahop noar norfn. aide. Withln 
utsakomlngas biznierius atslkgles J »'alklng distance to lx>op, well equlp-
š. miestą Jleiko 4 mieg neapstatvta ?•*• H<»'ady neighborhood and exeel-
butą Cro\vn Polnt arba Highlanrl srl-1 | P n t translont trade from largo Hotel 
ty.le. Atsiskyręs nuo ftoimos kol Jfis 
l>a<tr»it». Tclef. F.Ast Chhago 7124 — 
Šiokiadieniais. Tel. RAM (•hloago 2.12 

vakarais h- sekmadieniais. 

Savininkai, patikima Seimą suside
danti IA 3 suaugusių, geležinkelio 
Inžinierius, žmona Ir mergaite: sku
bini UoAko 5-G kamb. neapRtntyta 
apSMdomo l>uto. pageidaujama pietų 
daly. Namas parduotas, naujas sn- j 
vinlnkas^ užima, r rasa u skambinti 

distriet. Oood lease ronsonablo rent. 
Onr opcrator. PHoe eomplete Incln-
ding new large neon slgon |80<). In-
speotlon Invited. 

Phone owner: MOhauk 4*4476 

RE8TAITRANT 
Sandwlch and short order well lo-
catcd on B. fiSrd 8t.. Stoady tran-
Blont and n«'lgrl>orhood t rado. Oood 
FiTiMl K«'ansonable rent. Seats 80. 

i leuving for Morlda. Phone ovvner 
DĖMESIO nuosavybių savininkams, dir
banti irimą be vaikų jieško 4-5 kam!), 
nrapstatyta butą. Bet kokioj geroj apv-
linkėj, arti susisiekimo. 5 metus išgyve
no toj pačioj vietoj. Cali užimti tuoj,, u 
pat. Prašau skambinti 

ATlantic 5-0149 
Katalikiškos organizacijos direktorius 
sn Selma Ir su dviem mažais vaikais 
skubiai jieško 4-f> (su 2 mieg.) kam-
harlų neapstatytą butą. AlauHĮJ arba 
pietuose. Gal) tuojau užimti, dabar
tinis namas parduotas ir naujas sa
vin nkas užima. Praftau skambinti: 

ItOokwell 2-7 435 

Savininkai, puikūs nuomininkai ' su-
s..i.cia iš :•. nuaugusiu: mokytojo, se-
serv Ir šeimininkės, jieško 4-t! kamb. 
neapstatytą butą, (Jales mokėti Iki 

Rfi. Pageidaujama Siaurinėj Austin 

da. 

Ml'spum 4-9112 weekdays 

HAMBURGER GRILL 
VVell located in busy Factory Distrirt. 
Idral for couple. Šame location 12 years. 
$1,000 Dovvn and Terms. Well equipped. 
Inspection invited. 

Phone ovvner 

NE 8-9414 

Parduodamas viešbutis, restora 
nas ir taverna; gražūs gyvena
mi kamb.; ant „highvvay" 66 ar 
ti Chicago's. Saukite: 

LYons 3-4848 

GENERAL PLANT HELP 
for general dutles 

Including shipping. Steady 
work. Some overtime. 

APPLY 

A. C. Weber & Co. 
216 N. Canal 

— 

Parduodama degtines krautuve, ir ba-
Ht. P . t -r t'an'isins arba 8 t 7 Angela's ra.s^ prie VVest CSrd gatvės (juodos 
apylinkėj. Gali tuojau užimti. Pra- rasės apylinkėj) . Duodas |9000.00 per 

menes). Garais Šildomas. Geroj vle-
, toj ant susisiekimo kampas. Prielna-

Katallku Sehim su mažu valku JieSko : »m nuoma. Pastovi apylinkės Ii kitur 

*an skambinti ('Anai a-.V>i)7. 

su :• mieg. m apstatyta butų Šiaurėje 
arba Šiaurvakarinėje dalyje. Gali mo 
keti Iki $60 per mėnesi. Puiki ir pa
tikima šeima. Ga'j uiimti dabar. Pra 
ša u skambinti Ci:<larerest | < M M 

kltjentūra. Gera sutartis. Atskiri ap
tverti staliukai. Pardavimo priežas
tis — ilga. Tik $12.000 plius prekės. 
Gerai j rengtas. Savininko telefonas. 

V\ \I hrnnlv 5-2421 
i 

SKUBUI 
Patikima Selma su 2 vaikais 8 ir 9 
metų. dabar verčiama iSelti. jleSko 
5 arba (i kamb. neapstatytų. Si'domų 
arba ne butų. Pietryčiuose arba piet
vakariuose. 13 metų dirba ta pat) 
darbą. Geros rekomendacijos. 

Skambinkite Hll ltop 5-7714 

Preftau padėti! Jauna pora su mažu 
vaiku, dabar esanti drėgname rūsy
je skuhial turi gauti 3-4 kamb. n>>-
apstatytų butų. Pietuose arba pht -
vak ar tuose. Geriausios rekomendac i 
jos. 

SKAMBINKITE — 
<;itmchlll (1-9 407 

Grosernė Ir 4 kamb. butas u'paka-
lyje. Gerai jrongtaa. Gera sutartis. 
Prieinama nuoma. 15 metų nuolati
nė apylinkės klljentura. įkainuota 
teisingai savininko pardavimui, kvie
čiame atsilankyti. Žmona gali ap-
sidirhti. vyras gali dirbti kitur. 

4257 No. Hnrding 
Tel. JCnipcr H-7748 

Parduodama maisto krautuvė Ir mė
sinė; 4 didelių kamb. butas užpaka
lyje: gerai įsteigtas biznis; ilga su
tartis; pardavimo priežastis — svei
kata. 

KAINA — $3.500 

Šaukite YArdi 7-7131 

PARDUODAMA Dėmesio savininkams! 3 suaugo as-
mens jieško 5 kamb. neapstatvtų bu- l 
ra. Pageidaujama So Shore. Gali mo- Į PAVRRNA IK KAMI IMK 
aėti iki $ioo. 14 metų gyveno vienoj 
vietoj. Gali užimti tuojau. Prašau 
skambinti: 

ATlantic 5-0710 arba 

NAMAS 

KK.vcilv 8-9447 

P \ i : i s K i p . i i . M \ s 

PajieSkau žmonių, kurie esate turėję 

Saukite: BIshop 7-9348 

Parduodama mėsinė. Gerai jstelgtas 
reikalų kokiame biznyje arba pini- i biznis. Gera sutartis. Prieinama nuo-

Karstu vandeniu apšildomas; 2 au
tomobilių garažas; Hrlghton Park'e. 
Prieinama kaina skubiam pardavi
mui. 

giškų suHiriSimų. su Micliacl N. Bič
kus. AtsiSaukite tuojau! Svarbu! 

3550 So. 1 nion Ave. 
Tel. VIrginia 7-8407 

W. VVKIN8CHREIDER 
• 

"ict^L^STATE -

su.nuo PILNA KAINA 

2-4 kambarių medinis namas; kros
nim apšildomas: 2 autom, garažas; 
Kalite tuojaus užimti abudu butus. mas. Tik $496.00. 

ma. Prie pat maisto krautuvės. Ge
rai j rengt a. J einamas Šaldytuvas. J-
manomas gyvenamas kvartalas. 30 
metų toj pačioj vietoj. Pamatykite 
(vertinimui. Kviečiame apžiūrėti. Sa
vininko telefonas Mlchignn 2-2173 
arba 5958 S. Minimi- St. 

Užsakymai paStu. Gerai Jstelgtas. Di
delis pelnas. I^a'svalalkj galite pra
leisti dirbdami namuose. Pulki pro
ga porai padidinti dabartines paja-

MEN WANTED 
• PUNCH PRESS 
OPERATORS 

• LATHE OPERATORS 
• T1TRRET LATHE 
OPERATORS 

STEADY 

APPLY IN PERSON 

RENNER & CO. 
Golf near River Road 

DES PLAINES 

Phone VA 4-8111 or NE 1-7272 

Darbas arti namų, sutaupąs lai
ką ir išlaidas. 

BUTCHERS OR BONERS 
WHOLESALE MARKET 

Darbas pastovus, 5 dienos per 
savaitę. Geras pradinis atlygi
nimai. Daug viršvalandžių. 
Tremtiniai priimami ir kvie
čiami. Atvažiuokite ar skam
binkite Charles Mackimm 

"DfcAUGAS" AOENOT 
ftft E. Wa*hiugton Si 
Tel. DEarborn 2-2434 
2884 Ko. OaJttay Av* 

T«L VIrginia 1 ««40—1-«*4i 

^BXLP "wAJNTKP^^ V Y B A I 

ASSEMBLERS 
PERMANENT 

Day Work. Some overtime. 
PRATER PULVERIZER 

1515 So. 55th Ct 
Cicero 

Mes turime keletą darbų dėl 
Punoh Press Opera, 
Assemblrrs — General Factory 
Patvrlmns nerekiallngas, bus pri
imami ir sažinlnkl pradedantieji. Ge
ros darbo sąlygos,. Moderni palalpa. 
Priimami ir tremtiniai. Visi darbi
ninko prledjii. Jskaltant nemokamo, 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

McDONNELL & MILLER INC. 
3500 N. Spaulding 

1 blOkaa Bnuth Addison St. 

HELP VVANTKI) — MOTERYS 

OPERATORS 
Single Needle and Zig Zag 

Permanent. Excellent vvorking 
conditions. Intervievv Saturday 
to 12 noon. 

Cotton Goods MFG. CO. 
216 N. Clinton 

Ar Jfis JleSkote pastovatis darbo su 
Haugia ateitimi? Mes turime darbą d ei 

MAAlMNRftS 
Bondram fstaigos darbui 

Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pa
reigos jskaltant skaielavlmą. r> die
nos savaitėj, 39 vai. per savaitę. Pil
ni darbininko priedai. Bus priimami 
sąžiningi pradeda. Atvažiuokite arba 
skambinkite Mis. Van Siekio 

rOSTF.R-STr.PHFNS, INC. 
,110 So. Christlnnn Ave. 

SAcrnniento 2-7240 

VYRŲ! VYRŲ! VYRŲ! 
BURGĖS VIBROCRAFTERS, INC. 

turi keletą vyrams sekančiose srityse darbų 
• MAINTENACE MAN • LINE SERVICE 
• STOCK ROOM • I ORĖM AN 

(I.IKTPVIAI TREMTINIAI KVIEČIAMI) 

Geros darbo sąlygos, ftvarl patalpa. Visi darbininko priedai. Apmoka
mos poilsio laikotarpis. Punktualaus atsilankymo dovana. Ateikit*4 

asmeniškai. 

BURGĖS VIBROCRAFTERS, INC. 
Old Rand Road Lake Zurich. III. 

^ 5 

Are you Interested in a permanent 
posilion witb a seenre future. We 
have an lmmedlate openlng for ca-
pable 

OFFICE C.mii 

D A R B A S V Y R A M S ! 
WATCHMEN - JANITORS 

Patyrimas nereikalingas. Bus priimami ir sąžiningi tremtiniai — 
moka ftn'k tiek angliškai. Geros darbo sąlygos — ftvarl patalpa. 
VIHI darbininko priedai jskaltant pelno pasidalinimą. Nemokamas 
siisisirKitiiii.H l ineoln &Peterson — Peterson & Klmball - - Peterson 
& Pulnskl - Peterson & ( i eero — Caldwell & Central. Atvažiuo
kite arba skambinkite .šiandien, 

GRANE PACKING CO. 
6400 Oakton St. (arti Lehigh Ave.) 

MORTON GROVE KEyntoiie 9-4534 

3727 So. Halsted S t 

YArds 7-2400 

Vl^ATlBTltfOTERYS* 

Pastovas darl>n,. išmokysime 5 £ S į ) » £ ? & £ ? S & S f t U ^ 
keeplng, Ught dletation, 5 day week. 
lOmployeo beneflts. Apply — 

gus darbininkus tekančiam darbui: 

SEMI-TRAILER B0DY 
REPAIR 

Geros darbo sąlygos, švari patalpa. 
Proga daryti pažangą. Bus priimami 
Ir pradedantieji. Atvažiuokite šian
dien. 

Trailmobile, Inc. 
3301 So. Justine 

ACCURATE BOX CORP. 
2143 W. Iowa St. 4th l'ioor 

POLISHERS 
and 

BUFFERS 
Experienced on stainless steel; 

THK HKLMONT HOSPITAIi 
turi atidarymą sugebančiai 

STKNOGKAFKI 
Malonios darbo sąlygos, Jvalrlos pa
reigos. 5 dienos savaitėj. Duoda valgj. 
Priima Ir pradedančią. Atvažiuokite 
it- paslmatyklte su Mlss Probandt. 

4058 W. Molroso 

Ar jūs domlten pastoviu dartm Ir saugia ateitimi? 
RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

turi darbo del Steel Warehouse padėjėjų, MAŠINŲ PRIz-ItRfi-
TOJŲ ELEKTROS PRIŽIŪRĖTOJŲ. Geros darbo sąlygos, 
švari patalpa. Visi darbininko priedai. Priimami ir tremtiniai 
moką angliškai. Kviečiame atsilankyti šiandien ir pasikalbėti. 

J. T. RYERSON & SON, INC. 
2602 Wcst 16th Street 

y/ 

^ 

pARBAS SU ATEITIM! 
Mes turime atidarymą šiose srityse: 

STENOGRAFEI — 
l l endmm Jstaigos dartsi tarmuitojai 
Patyrusi, bet priimsime Ir gabią pra
dedančią: malonios darbo sąlygos; 

Steadv work erood piece W0rk • Jvalrtoa pareigos; 2 mergaičių jstal 
•̂  & l >ca. Proga vartoti savo gabumus. A 

rates. 
Paid holidays 

2 l s t Ir S<>. Oakley Ave. 

Saukite: VIrginia 7-7823 

$2,503 piOKftT! 
2 aukfttg, mdrlnts namas: eentrallnls 
apšlld.; rūsys; pajamos—$300 J mfn. 

5404 So. Ashland Ave. 
š a u k i t e SANGAII.A 

LAfayette 3-3500 
4106 So. Francisco Ave. 

FELIX F. GORDON & CO. 

Immediate Possession 
2 Apt. Brick — 5 and 6 rooms 
2 car garage — stoker — Hot 
$rater heat. $65 per month in-
come. 

Hllltop 5-1300 Phone today 

Parduodamas 3 aukfttu m Arinis na
mas; 6-4 kamb. butai priekyje; 1-5 
ir 2-3 kamb. butai užpakalyje: me
dinis; geram stovyj; tuojaus vienas 
butas bus tuftoias. 

1841 So. \l ipni i St. 

( I - m a s aukStas priekyje) 

Parduodamas 4 butų namas, mūrinis 
pamatas: *5-& Ir 4-4 kamb.; kaina 
tiktai $10.3(10; Kreiptis: 

101(1 No. Park Ave. 
LINCOLN PA H K 

i; kamb. ' tui t l , galite tuoj užimti. 
šaukite: W E 5-0705 

PLYftfODTH PRODUCTS CO. 
:«:w No. Mltiiigan 

Tel. CKntral 0-4087 

ISNUOMUOJAMA 
TAnuomoJamas 5 kamb. butas su vo
nia ir eentrallnlu Šildymu. 

Kreiptis: J. Hkrinskas 
571 a So. May St. 

t 

• Operators 
• Plastic moldlng machine» 
• Inspectors 
• I iuishrrs 
• Palnt spray and 
• Material Handlers 

Many employee benefits 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 West) 

Riekalinga 2 indų plovėjai 

MOTERYS arba VYRAI 
Labai geras atlyginimas; pastovus 
darbas. 

* KREIPKITĖS: 

THE ONTARIO HOUSE 
RESTAURANT 

158 E. Ontario St. 
MObauk 4-2000 

Sav.: Mrs. Anastazija PuskuniglenS 

HALICKI FINISHING CO. 
Bloomfield Bldg. 

4546 West 47th St. 
i VIrginia 7-4119 

PARDAVIMUI 

Skelbkitės "Drauge" 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ", 

DUOKITE JJ KITIEMS. 
• 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j«»i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i«»i i i i i i i i i i i !« i« i i i i i in i i in i i i in 
L I E T U V I Š K A I Š T A I G A 

5AFETY OF YOUR 

Parduodama aliejum šildoma kros
nis; pora bačkų aliejum; lova; vaikui 
lovyte. Skambinkite nuo 8:30 iki 
10:30 vai. ryto arba vakare. 

LAfayette 3-2514 

Pigiai parduodama vaiko lovelS, lo
va (coach) ir virtuvinis stalas su 4 
ked6m. Viskas labai gerame stovyje. 

4513 S«. VYond St. 
(Įėjimas iš .šono) 

Nesenai liejusi Kun. P. 
Kirvelaioio paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALDOS 
yra tinkamiausia lietuviška mal
daknyge jaunimui. 

Kaina pagal Įrišimą: 
SM.oo; $1.80 Ir $1.50 

Užsakymus su pinigais siųskite: 
"DRAUGAS 

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago 8. m. 

HELP WANTED MOTERYS 

B I L L E R 

to operate I. B. M. Electric 
machine. 5 day — 40 hour week 
Permanent; Pleasant vvorking 
conditions. $55 per vveek. 

Call: Mr, PUNBAR 

SEeley 3-0400 

Carman 8C Company 
1754 Walnut St. 

Darbas arti namu — taupas laika 
ir išlaidas. Mes turime keletą darbų 
pajėgiančiai 

TYPIST-MAŠININKEĮ 
Malonios darbo sąlygos, jvalrlos pa
reigos. B dienos savaitėj valandos 
nuo 8:30 ryto Iki 5:00 vai. vakaro. 
Hus priimami ir sugebanti pradedan
čioj!. Atvažiuokite arba paslmatykl
te su M r. Mltcholl asmeniškai. 

CONSOLIDATED FREIGTH 
WAYS 

2000 \Y. 32nd Str. 

Tel. LA 3-0480 

SKAITYKITE "DRAUGĄ"! 

teikite arba laukite asmeniškam pa
sikalbėjimui. 

CHASE BRASS & COPPER CO. 
1 No. Pulaski l M. 
SAonimonto 2-0010 

(Kamb. 50B) 
• i 

Reikalingi 

Saldainiu pakuotojai 
< 

Nuo 7 vai. ryto iki 3:30 po pietų 
Nuo 4 vai. p.p. iki 12:30 nakties 

10% ekstra šitai pamainai 
Padedantis patyrimas. 

Džiuginąs, malonus darbas 
Nemokamai uniformos 

Geras atlyginimas 
Įvesta valgykla darbininkams 

Muzika laike darbo. 

BRACH'S 
4656 W. Kinzie 

1 blokas North of Lake 

1 blokas East ii Cicero ' 

Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jis yra plačiausia.1 skaitoma* 

atuvlŲ dienraštis, o skelbimo 
Kaina yra prieinama visiems. 

If you are looking for steady work, a cleait shop and employee 
consideration then 

ACME STEEL COMPANY 
has a job for you. Men needed now in 

• ROLLINO MILLS 
• STEEL FABRICATING 

• SHIPPING • LABOR POOL 
• MECHANICAL 

No experience necessary. Will consider conscientious D. P's. 
Complete employee benefits program. Apply: 

ACME STEEL COMPANY 
Good p l a c e to work 
1351h Str. and Perry Ave. 

RIVERDALE, ILL. 

f 
~\h 

> 

HELP WANTED — MOTERYS 

Ar jfis jie&kote pastovaus darbo su saugia ateitim? 
MEDICAL MAILING SERVICE 

TURI KELETĄ DARBŲ DfiL 
SHIPPING CLERKS 

• RECEIVING •OHECKING • ExPEDITING 
Gema darbo sąlygos, Avari imtalpa. KUM priimami Ir pradeda. Vi-i 
durbininko priedai — proga imicnglmul. Atvažiuokite arba skam
binkite Mr. Sehroeder ir iMusiteirauklte: 

MEDICAL MAILING SERVICE 
426 South Clinton Street 

< 

j< 

Ar jūs dtkiuiles pastoviu darbu su saugia ateitim? 

TYPIST — GENERAL CLERICAL — MAŠININKEI 
TURI DARNŲ PAJĖGIANČIAI 

Malonios darbo i š lygos , Jvalrlos pareigos. Proga vartoti savo gabumus. 
Bus priimama ir energinga pradedančtoji. 6 dienos savaitėj. Visi tar
nautojo priedai. Atvažiuokite šiandien ir pasikalbėkite apie savo ateiti. 

HERSHEY CH0C0LATE CORP. 
235 V\Vst Polk Street 

AR JŪ DOMITĖS NUOLATINIU DARBU 
SU SAUGIA ATEITIMI? 

MUNTZ TV 
Turi darbo šiose srityse: 

SOLDERERS 

WIRERS . 

ASSEMBLERS 

COIL WORKERS 

tF- • % 

..IIIIIII u iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmi -

Nauju VyU-s Nemunėlio knygtt 
LIETUVAI TfiVYNEI 

Patiems mažiausiems skaitytojams 
Spalvotos VI. VUelklo iliustracijos 

Kaina 50c 
Užsakymus su pinigais siųskite 

D R A U G A S 
2334 S. Oakley Ave. 

Chicago 8, Hlinoia 

AR JŪS JIEŠKOTE PASTOVAUS DARBO SU SAUGIA 

ATEITIM? 

Chicago Printed String Company 
Turi keletą drbų sąžiningoms pradedančioms. Patyrimas ne
reikalingas. Geros darbo sąlygos. Svari patalpa. įskaitant visus 
priedus. Laisva apdrauda. Aprūpinimas ligonine ir apmokami 
šventes. Pelno pasidalinimas — žemos kainos kompanijos 
cafeterijoj. Naujas darbas pirmoje, antroje ir trečioje pamai
nose. Priimamos tremtinės. Susisiekime ar skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 
. 2320 W. Logan Blvd. Telef. BRunswick 8-5200 J 

Geros darbo sęlygoe, švari patalpa. Bus pri
imami sažingi pradedę. Tremtiniai kviečia
mi. Visi darbininko priedai. Jei jūs domitės 
geru adyginimu kaip ir darbininko įvertini. 
mu, tai atvažiuokite if pasitarkite del savo 
ateities. 

MUNTZ IV 
1735 BELMONT 
BIttersweet 8-8100 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 25. 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
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VISI KVIEČIAMI 

Bolševikai jaudinasi 
m 

imus sekmadieniais, nes vyksta 
1 į pamaldas. Religinis atgimimas 

Katalikų žinių agentūra „ A - L j ^ o m t n f J e v p a č pasireiškia 
/or" praneša, jog sovietinio jau K a u k a z e k u r n c t v i e nas augs-

Balfo Chicagos apskrities meti-, nimo laikraštis „Komsomolska- n rovinciios valdytojas atleis 
nis susirinkimas šaukiamas spalio j P r a v d a " pradėjo vėl jaudin- . . nm\L kad fli nesirŪDi-
mėn. 11 d. 7 vai. vakare Holy- J. J. J j tas iš pareigų, Kad Jis nesirupi 
wood svetam5je, 2419 W. 43 Str. tls* kad sovietų jaunime stip- į sulaikyti jaunuomenėje be-Vi^ Balfo nariai kviečiami šia 
mo susirinkime aktyviai dalyvauti. 

Balfo Chlcagoa Apskrities 
Valdyba 

„KARALAITES TEISUTES" 
visiem?, vaidintojams prareSame, 
kad sekanti repeticija bus šį šešta 
dieni < IX-27d.) 5 vai. p.p. pono 
A. Pūčio svetainėje. 2548 \V. 69th 
St. VIMIH vaidintojus prašome a-
teiti būtinai laiku! 

V. T. Vadovybe 

sireiškiančią' religinę praktiką. rėja religinės praktikos. Ypatin 
gai laikraštis apgailestauja, kad 
nemažai jaunuomenės apleidžia 
savo komunistinius susirinki-1 MUKITE APSAUGOS BONUS! 

i 

BUDRI KO RADIJO PROGRAMA 
Dainuoja Antanas Peskys 

Šį vakarą nuo šešių iki septynių 
nepamirškite pasiklausyti Budriko 
radijo programos iš stoties VVHFC, 
1450 kil. Programoje girdSsite 
daug gražių dainų ir muzikos bei 
naudingų pranešimų. 

Leidėjai Juozo Budriko Pre
kybos Namai Chlčagcje, 3211 So. 
Halsted Street. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELSON 
— savininko — * 

„. (:tsimir Monumcnt 
Company 

3914 Wes» l l l t h Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausias Paminklam* 
Plang Pasirinkimas Mieste 

Telei. CEdarcrest 3-6335 

JUOZAPAS NEDZVECKAS 
Gyv. 7329 S. St. Lawrence Ave.f tel. TR 4-4520. 
Mirė rugsėjo 22, pirmad., 1952, 3:30 vai. ryte, sulaukęs 68 m. 
Gimė Lietuvoj. Kilo iš Lydos apskričio, Kalesnykų parapijos, 

Senkonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 51 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime žmona — Marijona po tėvais Va-

lockaite; Duktė - Ona Bublis, žentas Antanas ir anūkė Jrtar-
garet; 2 sūnūs — Juozapas, Jr., marti Bronislava ir anūkas Juo
zapas III; Jonas, marti Florence, anūkė Teresė; švogerig Ste
ponas Valackis ir daug kitų giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas Juliaus Liulevičiaus koplyčioj, 4348 So. Ca-
lifornia Ave. 

Laidotuvės iv/ks penktadienį, rugsėjo 26, iš koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines. 

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

Nuliūdę žmona, duktė, žentas, sūnūs, marčios, anūkai, švo-
geris ir kiti giminės. 

Laidotuvių direktorius Julius Liulevičius. Telef. LA 3-3572. 

— •e 
< 

Nafton 

Tradi-in SUI1 
u 

Now Millions More Can 
at the Biggest Savings in Years! 

•• • . | \ » ! • ' • . . 

original, genuine Air Ride tires that 
• go on Amerka's finest new cart l ; 
• have never been duplicated! 
• absorb the road in silence at any speed! 
• cushion all road shock and vibrotion! 
• run much cooler—lašt much longer! \ 
• improve steering and control of any carl 
• give safety, mileage ^vond previous tfanaards! 

wow* 
14.25 
13.95 
16.75 
18.50 
19.95 
21.95 

J 23.05 
"plūs tox ex<.hongo 

5.90/15 
6.40/15 
6.70/15 
7.10/15 
7.60/15 
8.00/15 
0.20/15 

19.00 
22.15 
23.25 
25.75 
20.20 
30.90 
32.30 

EXCLUSI¥£ FEATURES AVAILABLE HOMERE 
\Y\v 

• 

AmerUa's Finest Regu/ar P reisu re Tiro 

; \ \ \ \ 
\ v\ 

* v M • 

longest tire m/'/eago in ik dasst 

95 
UST PMCE 

$20.10 

i 

PUSTAI 

SIZE 6.30/16 (UST PRICfc $24.80), NOW f l t ^ B . 
plūs tax «xchang« 

Pamout brak* action tread — 4-way tlud proioctfaa 

' 1 •» Į 

Sensaf ional New Safety Tire by U. S. ROYAl 

U.8.Cenlipcde6Mp 
Never such perforraance of such a price/ 

IIST PRICf 
$14.60 

Tke tsV Urs tu Mi fttU tntradue^ In 19521' 
Stopplng pow*r. mifoag* •conomy, tir* beaury 
abo¥» all iotmąt popvta-pcke iloadar&l 

ACT N0W-LIMITED TIME ONLY! I0N0 EASY CREDIT JIRMS! 
••• _ - *ww*«»*J 

1100 SOUTH MICHIGAN Tel. WEbster 9-2122 

= 1 2 

į i TKLKVIZUOS BEI RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS i 

tol® LOTI COiflfiy 
(guaUfled englneers' servlce) 

t 4 M M M » » M » H M M M M » M * M « M M < M M « » M M M 4 M M 
3120 S. Hahted Street - DAnubt 6 6*97 

VIENU METI; MIRTIES 
SUKAKTUVES 

t A. 1 A. 
Kazimieras Waskelis 

Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga mirtis atskyrė 
ia mūsų tarpo mylimą vyrą 
ir tėvą. 

Netekę savo mylimo rug
sėjo 26, 1951. 

Nors laikas tęsiasi, bet mei 
niekados negalėsime užmirS-
ti. Lai gailestingas Dievas su 
teikta jam amžiną atilsį. 

Mes, atmindami jo liūdną prasisalinimą iš mūsų tarpo, ui-
prašėm gedulingas šv. Mišias rugsėjo 26 d., Gimimo Panelės 
Švenčiausios 7:30 v. r.; Šv. Kryžiaus 7:00 v. r.; ^Sv. Antano, 
Ciceroj 7:00 v. r. parapijų bažnyčiose. 

Kviečiame visus: gimines, draugus, kaimynus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už 
a. a. Kazimiero VVaškelio sielą. 

Nuliūdę: žmona ,dukterys, brolis, žentai, anūkė*, ir daug kitų 
giminių Ir pažįstamų; Lietuvoj 3 seserys ir šeimos. 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Heimitage flvenuo 

Tel. YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 

4330-34 South California Rvenuo 
Telefonas BIshop 7-9719 
AMHtLANCE DIENA IR NAET| 

ANTHONY B. PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORnJS 

6812 SO. WESTERN AVE. 
CHICAGO, ILL 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOunhaU 8-2109 

1410 S. 50^» AVE. 
CICERO UX. 

«•.*••»•» 
•*į I M Į I ^ ^ I V C A. * . « . 

LIODĖSIO VALANDOJ 
N šsnkiU 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

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

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; sausime 
koplyčia arčiau Jūsų namų. 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS UETUV1V 
LAIDOTUVIV DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

AiubuiansŲ p»tarnavi-
mas yra teikiamas 
dieną ir n H U t J. Rei
kale saukite 
mus. 

Mes tnrime koplyčias 
Roaelando dalyse 1 r 
v i s o s e Chloagos Ir 
tuojau* iMilar- ' 

naujam. 

STEPONAS C. LACHAWICZ 
2314 West 28rd PLACE Tel. VĮrgtato 7^613 
10156 S. MICHIGAN AVE. _ FUMmaii 5*1270 

PETRAS P. GURSKIS 
650 We«t 18th STREET Tel. 8Eeley S-5711 

" ' ALFREDAS VASAITIS-VARCE 
1446 South 50th AVE., CICERO, ILL. Tri. OLymplc 2-1008 

— W ¥ | U f } R Į D | K J k $ 

8854 8. HALSTED STREET 710 W. 18th STREET 
Telephone VArds 7-1911 

7 " LEONARDAS F. MKAUSKAS 
10821 ». MICHIOAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228 

~"~ ÎIITAMAS M. PHILLIPS 
8307 8. LITUAN1CA AVE. J t* Y A r d » ' - 8 * 0 1 

JURGIS F. RUDMIN 
8810 8. LITUANICA AVE. Tel. VArde 7.1188—1189 

._ >—--

JULIUS LIULEVI6IUS 
4848 8. CALirORNIA AVE. Tet LAfnyette 8-8672 
»•!•»» m ~ i y ę t > » * i i > e ' <* * s. • - $ * i' **»* 

UONARDAS A. EtERSKIS 
1646 WEST 46th STREET 

S395S3S8S 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 25, 1952 

X P. Kiaulenas, T. Valius, J . 
fteponavičius, V. K. Jonynas, 
P. Augius, ir J. Pautienių* pri
statė šiems metams meninius 
darbus dienraščio Draugo kalė
dinėms atvirutėms. Atvirutės 
yra litografuojamos net ketu
riomis spalvomis ir ui dviejų sa 
vaičių bus gautos, o po to jos 
bus greitai pradėtos platinti, i 

IŠ 
A. J. VALSTYBĖSE 

— Skaučių Seserijos Vadija. 
Naujai išrinktoji Liet. Skaučių 
Seserijos Vyriausioji Skautinin
ke v. s. dr. D. Kesiūnaitė š. m. 
liepos 4 d. pradėjo eiti parei
gas. Sudaryta sekančios sudė
ties Skaučių Seserijos Vadija: 

IR TOLI ! 
DID. BRITANIJOJ 

— Niekas nenori grfžH. D. 
Britanijoje, kaip praneša „O. 
W. Kurier" Nr. 32/52, Sovietų 
pasiuntinybė pareikalavo ten gy 
venančius DP „grįžti į tėvynę", 
pažadėdama, jog niekas nebus 
baudžiamas. Tačiau, laikraščio 

sktn. A. Senbergienė- Blynaitė | žiniomis, iš ten įsikūrusių 40,-
reikalų vedėja, sktn. S. Re- 000 ukrainiečių, 35,000 pabaltie-

čių ir 16,000 lenkų pareiškė no-dzevičiūtė — sekretorė, sktn. 
A. Kalvaitytė — iždininkė, 
pasktn. A. Balašaitienė — spau 
dos skyr. vedėja, vyresn. sktn. 
L. Čepienė — jaunesn. skaučių 
sk. vedėja, sktn. I. Jonaitienė — Nepirkite dar kalėdinių atviru-,, . . . . u i T • skautinmkių sk. vedėja, vyresn čių, kol nepamatysite kokias; w £ . M . 1 7 3 ii— 

pristatys dienraštis Draugas 
šiais metais. Šiuo laiku jau pla
nuojamos 1953 m. kalėdinės at
virutės. 

sktn. M. Barniškaitė 
i demikių sk. vedėja. 

aka-

JAV Rajono Vadeivės parei
gas, tuo tarpu eina pati Vy-

I riausioji Skautininke, o kitų Ra 
X S t Džiugas, Z. Juškevlčie-į j0nų Vadeivės paprašytos ir to 

ne, B. Lungys ir O. Zailskienej iįau likti jų vietose, 
užsirašė į žurnalistinių kursų pa . 
skaitąs. Kursai prasidės spalio! / a u « * . « * » pranešta kad 
2 d. Paskaitos bus antradieniais! K u n ' f Y ™ * * " ^e.mas Skau-

i * * J- • • e i . „ u . :čių Seserijos dvasios vadu pa-įr ketvirtadieniais 6 vai. vaka- * , J , A _x _*, 
A v , r . , , , skyrė sktn. kun. prof. St. Ylą. 

re, Aušros Vartų mokyklos pa-' talpose, esančiose prie „Drau
go". Klausytojų registracija ei
na prie pabaigos. Prašome re
gistruotis pas kursų vedėją 
kun. V. Bagdanavičių („Drau
ge", tel.: VIrginia 7-6640), ar, 
jam esant išvykus, pas kun. J. 
Prunskį, tuo pačiu telefonu. 

X Jau baigiama spausdinti 
visai naujo stiliaus 1953 mėty 
sieninis kalendorius. Žavinčios 
spalvos puoš šį naująjį kalen- . Neringos tunto skaučių do 

— Estu skautų jubilejine sto 
vykia. Rugpjūčio pabaigoje ne
toli New Yorko estų skautai 
turėjo vienos savaitės stovyklą, 
kurioje atšventė estų skautų or 
ganizacijos 40 metų sukaktį. 
Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkas v. s. Stp. Kairys 
ta proga pasveikino raštu estų 
Vyr. Sktn. Herbert Michelsoną 
ir stovyklautojus. 

vana. „Skautų Aidas" praneša, 
kad Clevelando „Neringos" tun
to skautės Skaučių Seserijos Va 
dijai padovanojo naują rotato
rių (mimeograph). Seserijos Va 
dija didžiai dėkinga už tokią ver 

dorių; tikybiniai, lietuviški ir 
amerikietiški vaizdai paįvairins 
mėnesių puslapius. 1953 m. ka
lendorius bus visai skirtingas. 
Kiekvienas Draugo skaitytojas 
gaus veltui po vieną kalendo
rių; atskirai perkamas kalen-jtingą dovaną, kuri jai padės 
dorius kainuos $0.40. 'padaugintais raštais susisiekti 

X Karnavalo atidarymas. 8 U *> lač ia i P a s a u l y Paklydusiais 
Ryt vakare, rugsėjo 26 d. 7 
vai., Lietuvos Vyčių salėj ati
daromas didelis vyčių karnava
las, kuriame be įvairių lošimų, 
„bingo", Ateitininkų meno gru
pės nariai, vadovaujami Aldo
nos Prapuolenytės, išpildys link 
smą programą. Įėjimas į salę ne 
mokamas. 

lietuvių skaučių vienetais. 

— Skaučių Seserijos veiklos 

rą grįžti tik 20 asmenų. Jei ir 
toliau komunistų agentai ne
duotų tremtiniams ramybės vi
sur juos persekiodami, tai jie 
britų valdžios įstaigų įspėti, 
kad tokiais atvejais turi kreip
tis į policiją. 

AUSTRALIJOJ 
— Atžymėtas ir lietuvis. 

Rugpjūčio 28 d., Sydnėjuje, 75-
tame Royal Shipwrek Relief 
and Humane Society metiniame 
subuvime buvo apdovanoti drau 
gijos garbės medaliais ir pažy
mėjimais asmenys New South 
Wales State paskutiniųjų me
tų bėgyje pasižymėję drąsiais ir 
pavojingais veiksmais, gelbėda
mi žmogaus gyvybę. Apdovano
tųjų skaičium pateko ir mūsų 
tautietis Antanas Jablonskis. 
Apdovanojimų žymenis: 5 si
dabro medalius, 10 bronzos ir 
45 garbės pažymėjimus įteikė 
N. S. W. gubernatoriaus duktė 
Miss Northcott, dalyvaujant 
gausiam vietos spaudos atsto
vų būriui bei kitiems žymes* 
niems australams. Gyvybių gel« 
bėtojų žygdarbiai buvo aprašy
ti australų spaudoje ir specia
lioje kalbamos draugijos bro
šiūrėlėje, kur apie mūsų tau
tiečio „lenktynes su mirtimi" 
paskelbta sekantis: „Antanas 
Jablonskis 1952 m. sausio mėn. 
3 d. šoko į Georgės upę (Sydnė 
jaus priemiesty) ir bandė išgel
bėti 8 m. amž. australiuką, ku
ris iškylaudamas su draugais 

SDUSTfi Trumpai iš visur CHICAGOS ŽINIOS 

- Vieningas krikščionių *J, " F ^ F l , J ° J I ? 
litinis frontas. Krikščionių De. *««**»* Gertrūda E. Gscheidle 
mokratų Unija (CDU) Frank- m u 8 U dienraščiui atsiuntė spe-
furte, Vokietijoje, pareikalavo, c i a l ų P a d § k ™ l a i š k a u ž j v > k n y " 
kad akivaizdoje gresiančio anti- « ™ aprašymą tilpusj „Drau-
krikščioniškojo fronto pavojaus * e ru«ae^° 2 0 d ' T a s t™P*™ 
būtų sudarytas „vieningas krik' & į a n ^ l ų

u
k a l b a i š v e r t ė b i b l i o ' 

ščionių politinis frontas". CDU tekoje d i r b a n t i l i e t u v a * \ A u 

atsišaukimas pabrėžia nuošir
džius ryšius, kurie jungia krikš 
čioniškas konfesijas ir gražiai 

gusta Gudaite. Direktorė džiau
giasi, kad buvo tinkamai pa
reikštas susidomėjimas ta švie-

pasireiškė Berlyno ir S t u t t g a r t o , t i m o * s t a i S a -

Genovaitė Maczis, soliste, so
pranas, dalyvauja sv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos choro 
sidabrinio jubilėjaus koncerte 
rugsėjo 28 d. 6 vai. vak. pa

rapijos salėje. 

{vairios žinios 
Buvęs komunistas pas 

popiežių 
t 

Anglų žurnalistas Douglas 
Hyde, buvęs Anglijos komunis-, ,. ~" 
Lf *1 S T̂  -, , i , , u ž i m o vaizdas taip paveikė jos 
tų dienraščio „Daily YVorker" 

religinėse dienose. Laikas su
prasti, kad ir lietuviams Krikš
čioniškos bei katalikiškos vie
nybės reikalas yra neatidėlioti
nai svarbus ir būtinas. 

— Nugąsdino laidotuvių ve
žimas. Šveicarijoje, Berno mie
ste, viena mergaitė buvo susi
tarusi susitikti su savo sužadė
tiniu. Atėjus paskirtam laikui, 
ji niekur negalėjo surasti taxi. 
Neturėdama ką kitą daryti, ji 
paėmė savo tėvo, laidotuviį di
rektoriaus, vežimą ir išskubėjo 
į sutartą vietą. Laidotuvių ve 

planas. Lietuvos Skaučių Sese-1 P a l W ' s t a i S a * k r i t o » ̂  i r d a " 
rijos Vadija visoms vienetų va- S i a u n e i š k i l ° » J o s Paviršių. Jab 

X Švento Kazimiero Seserų 
Rėmėjų Dr-jos pikniko dalyviai 
turės progos pasinaudoti žaidi
mais ir geromis doyanomis. 
„Grand Raffle* įvyks vakare. 
Tad sekmadienj, rugsėjo 28 d., 
visi į Vytauto Daržą — laimės 
jieškoti! 

X Kun. V Bagdanavičius, 
„Draugo" moderatorius, sakė 
pamokslus per 40 valandų at
laidus šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje, West Pullman. Jo pa
mokslai pasižymi turiningumu 
ir stiliaus grožiu. 

X Spaudos Balius su Kaukė
mis 1952 m. lapkričio 29 d. ren
giamas dienraščio Draugo Mid-
west viešbučio balių salėje. Tik
rai bus nepaprastas balius. Apie 
šj prieš adventinį spaudos ba
lių plačiau pranešime kitą sa
vaitę. 

X Juozas Liubinskas, Jr., 10 
dienų parvyko atostogų pas tė
vus į Chicagą. Praeitą savaitę 
baigė radaro mechanikų mokyk 
lą su augščiausiu laipsniu. Jo 
paveikslas bus iškabintas spe
cialiuose skvadrono patalpose. 

X Aloyzas Baronas ateinantį 
sekmadienį 5 vai. Lietuvių audi
torijoje Rašytojų Draugijos ren 

dovėms išsiuntinėjo specialias 
anketas. Iš grąžintų anketų pa
aiškės vietiniai veiklos trūku
mai ir pageidavimai bei statisti
ka. Visa gautoji medžiaga daug 
padės sudaryti Seserijos toli
mesnės veiklos bendrąjį planą. 

ITALIJOJ 
— Kun. A. Perkumas, sale

zietis misionierius, komunistų 
ištremtas iš Kinijos, jau pasi
ruošė kelionei į Venecuelą, kur 
kun. A. Sabaliauskui talkins 
dirbti su lietuviais. Prieš išvyk
damas iš Romos aplankė šv. 
Kazimiero kolegiją, kur gavo 
vysk. Padolskio palaiminimą, 
dar aplankys Turine esančius 
lietuvius ir neužilgo išvyks į A-
meriką. Pakeliui į Venecuelą 
dar sustos JAV-se. 

— Tėvas misionierius Perku
mas, neseniai grįžęs iš Kinijos, 
lankėsi šv. Kazimiero kolegijo
je, Romoje. Pastaruosius 10 me 
tų T. Perkumas praleido Hon
konge. Ilgesnį laiką jis neturėjo 
galimybės kalbėti lietuviškai. 
Nežiūrint to, T. Perkumas įšsau 
gojo gryną žemaičių tarmę. 

— ParaSfc antrą dizertaciją. 
Kun. dr. J. Bičiūnas, pavada
vęs Vatikano radijo liet. pro
gramos vedėją, išvyko atostogų 
Vokietijon. Dr. Bičiūnas parašė 
savo antrąją dizertaciją ir ją 
jau įteikė Pop. Rytų Institutui, 

giamame Literatūros " vakare | Dizertacijoje nagrinėjami vysk. 
skaitys linksmos poezijos gaba
lų ir nuotaikingą prozos dalyką. 

X Eleona Meilus dainuos so
lo &vč. Panelės Gimimo par. 
choro jubilėjiniame koncerte, 
kuris įvyks rugsėjo 28 d. 6 v.v. 
parapijos salėj. Eleonora yra bu 
vusi p-nios Stephens merginų 
choro solistė. 

M. Valančiaus santykiai su ru
sų valdžia. Instituto profesoriai 
susidomėjo jo dizertaciją. 

— Prel. L, Tulaba baigia pa
ruošti spaudai sekmadienio e-
vangelijų aiškinimus, kurie liet. 
spaudos mecenato prel. Pr. Ju
ro lėšomis netrukus bus išleisti 
Romoje. 

lonskis benardydamas jieškojo 
skenduolio tol, kol visai nuilso 
ir kvapo neteko. Tik vėliau, prie 
jo pastangų prisidėjus australų 
policininkui, Jablonskis pakar
totinai nėrė ir iš 15 pėdų gilio 
dumblino vandens sužvejojo 
skenduolį. A. Jablonskiui įteik
tas specialus garbės pažymėji
mas su atitinkamais įrašais". 

" — Nauja kultūrininkų valdy 
ba. Rugpjūčio mėn. 31 d., Syd
nėjuje ^r inkta nauja vietos Lie 
tuvių Kultūros Fondo skyriaus 
valdyba sekančiu sąstatu ir pa
reigų pasiskirstymu: Juozas Ti-
ninis — pirmininkas, Povilas 
Sirgedas — sekretorius ir Juo
zas Matikovas — iždininkas. 

— Rašyt. Juozas Žukauskas 
ir agr. B. Barkauskas A. L. B. 
Krašto Valdybos deleguoti į N. 
S. W. Settlers Lygue nuolati
niam bendradarbiavimui ir su
darymui specialios komisijos ry 
šio palaikymui su Australijos 
įstaigomis bei organizacijomis. 

— Australijos Lietuvių 3-čio-
se krepšinio pirmenybėse, ku
rios įvyks š. m. spafio mėn. 3-4 
d.d. Sydnėjuje žada dalyvauti 
sekančios komandos: Sydnė-
jaus „Kovas", Melbourno „Var
pas", Adelaidės „Vytis" ir Can-
berra. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

redaktorius, grįžęs į Katalikų 
Bažnyčią, atsilankė pas popie
žių Pijų XII. Romos spauda 
apie šį įvykį plačiai parašė. 

Douglas Hyde 1948 .m. metė 
komunistų partiją ir atsisakė re 
daguoti „Daily VVorker" ir priė
mė katalikų tikėjimą. Spaudos 
atstovams pabrėžė, kad jis bu
vęs sujaudintas audiencija pas 
popiežių Pijų XII. Audiencijos 
metu jis įteikęs Popiežiui nau
jausias knygas, tarp kurių yra: 
„Atsakymas komunizmui" ir 
„Aš tikėjau", kuriose aprašo
mas jo atsivertimas. 

Stiklo fabrikas Vokietijoje 
Neseniai ties Mainzu įkurtas 

stiklo fabrikas, gausiai parė
mus Amerikos kapitalu pagal 
Marshalo planą, gis fabrikas 
gamins optiŠką stiklą tos pa-
čios Jena Glass VVoiks Schott n^kių b e t k o k s ž e n k l a 8 P i r m y k š 

Co. vardu, kuri buvo bolšcvi- t § s & P a s k i r t i e s -
— Danijos archeologai sura

do 2000 metų senumo neblogai 
išsilaikusį lavoną. Dabar moks
lininkai ruošiasi jį ištirti, kad 
nustatytų, kaip gyveno tų laikų 
vikingai. 

sužadėtinį, kad šis atsisakė nuo 
vedybų. 

— Nepasitikėjo banku. Jonas 
<Ciikus, gyv. Buenos Aires, Ar
gentinoje, audėjas, pateko po
licijos kronikon. „La Rozon" į-
dėjo jo paveikslą ir aprašymą, 
kaip jis nepasitikėdamas ban
kais, ant kaklo krepšelyje ne
šiojo $14,900. Banditai jį bu
vo užpuolę, bet pinigų nesučiu 
pinėjo, Jis yra nevedęs, gimęs 
Vilniaus krašte. , 

— Valandų darbas. Visoje 
Vengrijoje komunistai šalina 
religinio ir švento pobūdžio pa
minklus, kuriuos tikinčiųjų pa
maldumas per šimtmečius buvo 
pastatęs. 

— Trys šūviai paleisti. Pra
eitą antradienį trys šūviai buvo 
paleisti per langą į Mrs. Eleo-
nor Schiller, kur ji dirba, 3201 
N. Kimball. Kulkos praėjo pro 
šalį. Kaltininkas jieškomas. Ma
noma, jog jos atsiskyręs vyras 
kulkas į ją paleido. 

— Teisėjas John T. Zuris nu
teisė 6 mėn. kalėjiman Earl 
Staggers, 37 metų, už girtą va
žiavimą. Jo automobilis susidū
rė su kitu automobiliu. Viene
riems metams vairavimo leidi
mas atšauktas. 

— Dingo su $23,093. Ilooker 
Glass ir Paint Manufacturing 
Co., 659 VVashington, prieš dvi 
savaites pasamdė 16 metų jau
nuolį pasiuntiniu, ir šis jaunuo
lis dingo su kompanijos $23,-
093.97. 

— K. Dean, Chicagos augšt. 
mokyklos gavo iš Fordo fondo 
stipendiją studijuoti Amerikos 
indėnų kalbai. 

— Ateinantį pirmadienį 3:53 
vai. p. p. Chicagoje bus išban
dyti užpuolimo iš oro signalai. 

—Ateinantį sekmadienį 2 vai. 
ryto Chicagoje jau baigiasi 
„daylight saving" laikas. Prieš 
gulsiant, šeštadienį reikia at
sukti vieną valandą atgal. 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeisaites ir 
Grigaliūnaites- Lazauskienės. 

3130 S. Halsted S t 
Tel. CAlumet 5-9339 

Priimami mokiniai: plrmad., antrad^ 
tre^lad. ir penkiad. nuo 6 v. Iki 8 v.v. 

VKSTUVINfcS NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 

! . 

MCSŲ SPECIALYBE 

Precin Photo Studio, Inc. 
EDVARDAS J. ULIS. Sav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

•"> 

TELEVIZIJOS 

— Vengrijos vienuolynai, per 
imti komunistines vyriausybes 
žinion, taip pertaisomi, kad pra 

kams atiduota ir suvalstybin
ta, atiduodant rusams Tuerin-
giją. 

)- Atvyko iš Tibeto 
Komunistų iš Tibeto ištremti 

pasiekė Hong Kongą du kata
likų misionieriai: J. Andre (61 
m.) ir L. Emery (32 m.). Jie 
keliavo 76 dienas nuo Salween 
upes slėnio, esančio 8,500 pėdų 
augščiau jūros paviršiaus, kol 
pasiekė Hong Kongą. Išvyks
tant jiems iš Tibeto vieną dieną 
teko klausyti išpažinčių nuo 2 
vai. p. p. iki 3 vai. ryto. 

Zakr i s t in inku s u v a ž i a v i m a s 

Augsburge įvyko 1,500 za
kristininku suvažiavimas, ku
riame dalyvavo ne tik iš Austri
jos, bet ir iš kitų kraštų za-
kristininkai. Vienos auxiliaras 
vyskupas Jachin iškele reikš
mingas zakristininko pareigas 
bažnyčios gyvenime. 

— Izraelio prezidentas prane
ša, jog Izraelyje esą rasta ra
dioaktyvių medžiagų, kurios 
duos galimybių vykdyti atomi
nes energijos tyrimo darbus. 

DĖMESIO KLEBONAMS IR 
DVASIOS VADAMS! 

Chicagos Diocezijoje, kaip ir ki
tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
menes|. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašė kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų brošūrėlę. 

Kun. Dr. Vytautas Bagdanavi
čius, MIC., paruošė tą brošūrėlę ir 
šiomis dienomis yra spausdina
ma, pagal Kardinolo Stritch rei
kalavimus. Už kelių dienų galėsite 
pirkti tiek kiek reik šių brošūrų, 
kad suįdominus parapijonus su 
Šiuo reikšmingu vajumi. Brošūros 
parsiduos po 15 centų. 

Malonėkite 
šiuo adresu: 

siųsti užsakymus 

D R A U G A S 

2331 So. Oakiey Ave. 

CHICAGO 8, m. 

Jums visados a|Mimokr*s pirkti tele
vizijos aparate ii patyrusios, sažinin-
Kos krautuvės — is 

B U D R I K 0, 
kur yra užlaikomu :i patyrė mecha
nikai ir kur Televizijos parsiduoda 
geriausiu l&dJrby«£ty nauji mc»deliat 
su pilna garantija: 
MA(;XAVOX, AtyKlRAL, GENFKAIJ 
ELECTRIC, P H I L C O, R. C. A. 
VICTOR, DUMONT ir pačios geriau
sios su SUDRIKO leiheliu. 

Kaina nuo $199.50 už didelės niie-
ros paveikslą- Ir aukSrjau. 

Priimame mainais jūsų radiją, 
gramofoną, armoniką, pianą ir duo
damo didelę nuolaidą. 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 
Keletas bargenu išmainytų, 

perdirbtų T. V. setų 
Motorola 1 col $39.95 
Stromberg-Carlson 10" . . . $40.95 
RCA-Victor 10" už $59.95 
Sparton Console 10" $59.50 
KCA-Vlctor 10" Console . . $09.95 
16" Console TV už $119.50 
17" Table TV už $148.50 
17" Console už $159.50 
20" Tąt)le TV už $169.50 
21" Console TV už $189.50 
Admiral Phonograph, Kadlo 

ir TV kombinacija . . . . $139.50 
El«>ktr. phonografai po . . . $19.95 
Mažos radios po $19.95 ir auksč. 
Jeiffu jūsų TV setas neveikia, pa

telefonuokite Vlctory 2-9542, Bud
rike) mechanikas jums sąžiningai su
taisys. 

JOS F. BUDRIK, Inc. 
3241 South Halsted St. 

Tel. Vlctory 2-9542 
Krautuve atidaryta pirmadienio ir 

ketvirtadienio vakarais iki vėlumos. 
Nedeilomis uždaryta. 

— o — 
Budriko Radio Valanda leidžiama 

kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iŠ stoties WHPC, 
1460 klloeyolM. 

1952 
NAUJI PLYMOUTH'AI 

Pristatomi u i $1,683.00 
Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU su 180 

arkliu jėgos motoru 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos. Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams ir apdraudal. 

Italzekas Motor S;ilos. I m*. 
4080 ARCHER AVE., GHIOAGO 32, ELL. Telef. VIrginia 7-1515 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir ivalriy daiktu pervežimas 

Taip pat persiunčiame 1 užsieni 
pakieteiius įvairaus maisto. 

Kreiptis: 
2554 SO. HALSTED STREET 

Tel. DĄnube 6-3245 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAM! 
Mes kviečiame lietuvius pasidSti savo taupomus pinigus i Chicago Savmgs and Loan Association, kuri yra proporcionaliai viena ii 

smarkiausiai augančių taupymo įstaigų, visoj Chicago j. Pas mus kiekvieno taupomi pinigai yra pilnai apdrausti iki $10,000.00 by an 
Agency of the United States Government. 

Chicago Savings suvirs 28 metai kaip saugiai ir pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto nepriiada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

MCSŲ TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONŲ DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago Phone GRovehill 6-7575 

JOHN PAKEL, President 

LIETUVIŠKA IŠTAIGA Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta visą dieną, šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 
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