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Nepataiko tvarkyti Karo Muziejų 
Mažai ten dar, matyt, pristatyta burliokų 

Buv. lietuvių tautinė šventovė — Karo Muziejus — nors oku
pantų tvarkytas ir pertvarkytas, šventvagiškai žalotas, vis dar 
negali patikti dabartiniams Lietuvos istorijos falsifikatoriams, 
besiblaškantiems okupuotuose kraštuose tarp Rusijos didybės ir 
marksizmo šmėklos. 

Karo Muziejaus aikštė dabar 
pavadinta J. Janonio aikšte. Jo
je — Dzeržinskio paminklas, K. 
Požėlos ir Sal. Neries kapai. Pa 
čiame muziejuje betgi rasta ,,trū 
kūmo principų ir rimtų klaidų". 

Tas klaidas Solodovnikovas 

Ar panorės būti 
tik laiškanešiu? 

BONN, rūgs. 18. — Rugsėjo 
26 d. į V. Vokietijos Bundestago 
(žemieji rūmai) pirmininko ofi-

buv. lietuvių šventovėje per|są turėtų atvykti R. Vokietijos 
kom. spaudą taip pavaizduoja:! parlamento delegacija su pasiū-

muziejus ekspozicija savo už-1 tymais dėl Vokietijos suvieniji-
davinio neatlieka. Pirma, kasimo. Dėl parlamento pirmininko 
krinta į akis centrinėje salėje, I sutikimo rytinę delegaciją priim 
tai didžiulė, viską dominuojanti ti yra kilęs didelis triukšmas, 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo j E s t * s priešingas ir pats kanc. 
statula, šalia — kunigaikščių! Adenaueris, bet nepajėgęs par-
Mindaugo, Gedimino, Kęstučio \ lamento pirmininko įtikinti, kad 
biustai... Kunigaikščiai, karaliai,'Sis savo sutikimą atšauktų. Jis 
feodalai... Jie yra parodomi, kaip! betgi pareiškė, kad rytų vokie-
svarbiausieji Lietuvos likimo lė- j &ų delegaciją priimsiąs priva-
mėjai... Veltui čia jieškosite č i a i parlamento rūmuose, paim-

Naujos persų sąlygos naftos ginče 
Apsisaugota nuo mokėjimo kompensacijos už teisių 

praradimą 
LONDONAS, rūgs. 18. — Britų vyriausybė šiandien susiren-

spaudą įspėjo visus nepasitikėti k a n a u j ų P e r s i j o g s ą l y g u n a f t o s g i n č u i | | r i l t i svarstyti, bet už-
atominiais ginklais ir sudaryti g i e n i o r e i k a l ų m i n i s t e r į j 0 j e vyrauja nuomonė, kad ir šį kartą de-

Bradley palaiko 
senus planus 

PARYŽIUS, rūgs. 18. — Eu
ropoje viešįs JAV jungtinio šta
bo viršininkas gen. Bradley per 

Europoje tiek divizijų, kiek bu
vo numatyta turėti 1952, 1953 
ir 1954 m. besibaigiant. Tai bu
vo atsakymas Churchiliui, ku
ris yra prasitaręs, kad atominių 
ginklų ištobulinimas gali sulė-

rybos neužsimegs. 
60 Persijos parlamento (žemų 

jų rūmų) narių pritarė Mossa-
degh išvedžiojimui, kad Truma-
no - Churchilio pasiūlymas yra 

Nepriimtiniausia anglams, at
rodo, yra ši paskutinė sąlyga, 
nes skolos suma yra ginčijama, 

nepriim'tin'asr" Tas" pasiūlymas D ^ s deryboms ir paskutinėmis 
tinti numatytą apsiginklavimą. b u v o . k n s a c i j o s £ l ų . Mossadegh sąlygomis nėra už 
Bradley pridėjo kad a ominiai b e n d r 0 v ė s nusavintą turtą vertos - jos daug ką išaiškina, 
i r S S L W i j f t 1 ^ f1- i r , S U " kausimą atiduoti spręsti Tarp- l a b a i apdraudžia Persijos pusę 

Saudi A ra 1 ii jos princas Faisal (dešinėje), savo krašto užsienio 
reikalų ministras, atvykęs į Kairą dalyvauti Arabų Lygos posė
džiuose vizituoja Egipto ministerj pirmininką gen. Naguib. (INS) 

1 — 

siąs iš jų laišką ir atsisveikin
siąs — jokių diskusijų nepradė-
siąs. Parlamento pirmininkas tik 
sutiko pakeisti rytiečių priėmi
mo dieną, kad jų atvykimas ne-
supultų su Italijos ministerio 
pirmininko atvykimu (rūgs. 22 
d.). 

Pabare melagius 
VVASHINGTONAS, rūgs. 18. 

— National Council of Citizen-
ship suvažiavime prez. Truma-
nas savo kalbą nudažė rinkimi
niais motyvais — pasmerkė res
publikonus už piliečių demorali
zavimą akiplėšiškais melais. 

Argi ne didelis melas sakyti, 
kad demokratų administracija 
favorizuoja komunistus ir kyši
ninkus valstybės aparate? 

Argi ne didelis melas sakyti, 
kad geriausi JAV generolai yra 
išdavikai? (užlipimas ant kojos 
respublikonų senatoriams Mc-
Carthy ir Jenner, kurie gen. Mar 
shall pavadino krašto išdaviku). 

Tokie dalykai, anot preziden
to, negali auklėti piliečiuose tie
sios sąžinės, be kurios negali bū
ti nė sąžiningų valdininkų. 

Atsidėkojo 
ASMARA, rūgs. 18. — Etio

pijos federacijoje savivaldą ga
vusios Eritrėjos parlamentas 
vienbalsiai nutarė prašyti Jung
tines Tautas, kad šios Bolivijos 
atstovą Anze Matienzo pasiūly
tų kandidatu Nobelio taikos pre 
mijai gauti. Šis bolivietis JT 
vardu padėjo šiai .buv. Italijos 
kolonijai susiorganizuoti nepri
klausomam gyvenimui. Jam taip 
gi suteikta Eritrėjos — Etiopi
jos garbės pilietybė. 

eksponatų, charakterizuojančių 
Lietuvos darbo masių vergijos 
gyvenimą ir žiaurią eksploataci
ją feodalizmo laikais... Koncen
truodami savo dėmesį į feodali
nės visuomenės viršūnę, muzie
jaus vadovai idealizuoja feoda
linę Lietuvos praeitį, didina ir 
ryškina kunigaikščius bei didi
kus kaip vienintelius istorijos 
veiksnius, nors tai prieštarauja 
marksistiniam istorinio proceso 
supratimui... Rimtų klaidų pada
ryta ir skyriuje, skirtame Napo
leono invazijai 1812 m. Viskas 
čia rodo apie ekspozicijos auto
rių pagarbą „mažajam kapra
lui", mėginusiam atimti iš Ru
sijos valstybinę nepriklausomy
bę. O Kutūzovui, kuris sutriuš
kino Napoleoną ir jo armiją ir 
kuris savo veikla tiesiogiai susi
jęs su Lietuva, tokio pat dėme
sio neparodyta... Muziejaus klai
dos išplaukia iš to, kad nėra pa
rodoma Lietuvos prie Rusijos 
prijungimo 18 a. gale progresy
vinė svarba. Neišnaudojo mu
ziejus ir tų galimybių, kurios iš
ryškintų grobuonišką anglų -
amerikiečių veiklą Lietuvoje, 
kaip ir jų pakalikų — buržuazi
nių nacionalistų. Neišvystytas 
socialistinės statybos skyrius, 
neparodyta, kaip dėl socialistinių 
permainų pasikeitė Lietuvos gy 
venimas..." 

Taigi, jei vietoj didingos Lie
tuvos praeities liudininkų stovė
tų visur kacapai su Stalinu ir 
kt. pavergėjais — viskas būtų 
„tvarkoj"... 

Patys nusiplake 
PARYŽIUS, rūgs. 18. — Pran 

cūzų komunistų partija, aiškiai 
paėmusi „minkštą" kursą dėl 
tuo tarpu dar nepaaiškėjusių su 
metimų, pažemino du savo ar-r 
šiai radikalius vadus už „discip-i Y}e$ko v i e t o a i r t o m s valstybėms, kurios nenorės ar 
linos su laužymą"—jie nepano- «- « - • • •* • * • 1 •• _^i_i_ 

Senoji gvardija ar kolaborantai? 
"Apvalyti" japonų vadinami karo nusikaltėliai kandi
datuoja į parlamentą. — Ką pasirinks japonai, paaiš

kės spalio 2 d. 
TOKIO, rūgs. 18. — Spalio 1 d. įvyksta Japonijos parlamento 

žemųjų rūmų rinkimai bus atsakymas į klausimą, ar senoji poli
tikų gvardija tebėra populiari japonų visuomenėje. 

Kai okupacijos metu vyko rin 1 

mažinti kiek divizijų, tačiau kas 
numatyta padaryti iki 1954 m., 
turi būti padaryta, nes tai yra 
minimumas. 

Jis taipgi pranešė, kad JAV 
štabas daro ką gali, kad kongre
sas leistų Nato valstybių politi
nėms ir karinėms vadovybėms 
teikti žinias apie atominius gin
klus, nes dabar gen. Ridgway ne 
gali net savo artimiausiems ben
dradarbiams maršalams Mont 

tautiniam Hagos Teismui; abi n u o netikėtumų kurių, reikia 
pusės savo reikalavimus remia Pnpažinti, buvo Trumano - Chur 
savo susitarimais ir t a r p t a u t i n e ^ 0 Pasiūlyme labai suktai 
teise; pirmą sąlygą priėmus pra. (Juridine prasme) suredaguota-
deda derybas dėl naftos parda
vimo — pirkimo; susitarus dėl 
kainų, nuimama ūkinė blokada 
ir JAV duoda Persijai 10 mil. 
dol. 

Kompensacijos klausimą riš
ti Persija sutiktų atiduoti Ha-

ssesea 
kimai, senoji japonų politikų pretenduoja atgauti partijos va 
gvardija arba sėdėjo kalėjime dovybę. f 
arba neturėjo teisės dalyvauti! Antroji pastatytų kandidatų 
viešajame gyvenime: neturėjo skaičiumi (209) yra progresyvi-
teisės balsuoti, būti renkami, už nė partija, konservatyvi| politi-
imti valstybės tarnybą, net būti nė grupė, kuriai vadovauja irgi 
didesnės ūkinės bendrovės vado
vybėje. Okupacijos metu išėjo į 
viešumą nauji žmonės, kurie dėl 
įvairių priežasčių nebuvo ryš
kiai pasireiškę prieškariniais ir 
karo metais ir noriai ar nenoriai 
bendradarbiavo su okupantu. 

Šiuose rinkimuose savo laimę 
pirmą kartą po karo jau gali 
bandyti abeji: teise satgavusi 
senoji gvardija ir okupacijos me 
tu pasireiškę politikai. Kandida
tų registracijai pasibaigus pa
sirodė, kad išstatyta 1,243 kan
didatai 466 renkamoms vietoms. 
Iš to skaičiaus 317 kandidatų 
priklauso senajai politinei gvar
dijai, kuriai MdcArthuras buvo 

gomery ir Juin pasakyti kiek S o s Tribunolui tik šiomis sąlygo 
JAV turi atominių bombų, koks m i s « £ 
jų galingumas ir kiek jų galimai 1. Kompensacija mokama tik 
pagaminti. Toks nežinojimas Na ' už bendrovės valyklas Abadane. 
to planuotojus verčia aklai pla- 2 . Reikalavimai ir ginčai ri

šami tik pasirėmus tarp bendro
vės ir Persijos vyriausybės bu
vusiais susitarimais. 

nuoti — jie turi tikėti, ką ame 
rikiečiai sako. 

Kalendorius 

„apvalytas" karo nusikaltėlis 
Shigemitsu ,buv. užsienio reika
lų ministras. Aplink ją, atrodo, 
grupuojasi dauguma senosios 
gvardijos dar lakusių politikų. 

Komunistai pastatė 107 kan
didatus, kairieji socialistai — 
96, dešinieji — 109, kitos mažos 
grupės — 39, jokiom partijom 
nepriklausą bando laimę 167 kan 
didatai. 

Rugsėjo 18 d.: šv. Juozapas iš 3- Bendrovės reikalavimai ga-
Cupertino. Senovės: Gėlutis ir l į l i e s t i t i k la*ką iki nacionaliza 
Mangaila. 

Rugsėjo 19 d.: šv. Januarijus. 
Senovės: Putomeris ir Prauri-
mė. 

me. 
Parlamento posėdyje po ilgo 

Mossadegh pareiškimo paskaity
mo būta ir aštrių kalbų, kuriose 
lošta Sov. Rusijos korta vaka
rams pagąsdinti. Žymus Mossa
degh politinės grupės narys Ah-
med Razavi pareiškė, kad Persi
ja turėtų parduoti savo naftą 
Sovietų Rusijai ir jos draugams, 
ir nė vieno lašo neduoti Vaka
rams, kurie ginkluojasi prieš 
Persijos draugus. Persija netu
rėtų pasidaryti baze prieš Sov. 
Rusiją, su kuria ji turi 1,200 my 
lių sieną. 

52-ras veto 

Oras Chicagoje 
Dalinai apsiniaukus, kiek sal

ei jos (negalima reikalauti pa- NEVV YORKAS, rūgs. 18. — 
dengti nuostolius dėl koncesijos Sov. Rusija vakar vetavo Lybi-

jos priėmimą į Jungt. Tautas. 

Pasirašytų, jei 
Rusija panorėtų 

sutarties nutraukimo). 
4. Anglų-persų bendrovė yra' Šiandien JAV delegacija remia 

skolinga Persijai 137 mil. dol.*ir Saugumo Taryboje Japonijos 
doleriąfo turi sumokėti. Tą sko- kandidatūrą, kuri, neabejotinai, 
lą bendrovė turi pripažinti ir susilauks Rusijos veto. Lybi ją 

čiau. Temperatūra apie 74 laips-' tuojau apmokėti>jei nori dery-1 Sovietai sutiktų priimti, jei kiti 
nius. » bas dėl kompensacijos ir naftos 8 U t i k t u P™1**1 e n b l o c V1SU l k" 

Saulė teka 6:34, leidžiasi 6:57. 'pirkimo — pardavimo pradėti. Į sįo1 atmestų valstybių kandida 

TOKIO, rūgs. 18. — Komen-' S a v o nuomones dėl darbiniu 
tuodamas Rusijos - K i n i j o s pra I kl* i r darbdavių santykių tvar 
nešimą, kad Rusijos k a r i u o m e - ' k ? m o E l 8 e ^ ^ 

atėmęs civilines teises ir jų dau- nė pasilieka Port Arthure todėl, ^ ^ : f f ! ^ ^ . % l l ! ! ? ! 
gumą kelis metus kalėjime pa- jog Japonija nepasirašo su Ru 

turas, jų tarpe 5 Rusijos sateli-
1 tus. Vetuodama Lybi ją, Sov. Ru 
I sija panaudojo Saug. Taryboje 
52-rą veto. 

Ratifikuos 
HAGA, rūgs. 18. — Olandijos 

NEW YORKAS, rūgs. 18. - - Gen. Eisenhoweris pasisakė už karalienė atidarė naujai išrink
tą parlamentą ir tarp kitų daly
kų vyriausybės programoje pa-

Ike — liberalizmo šalininkas 
Nesutinka atsisakyti nuo Taft — Hartley įstatymo 

principų 

Taft - Hartley įstatymo pataisymą, bet prieš jo atšaukimą. 

laikęs. 
Dabar valdanti liberalų parti

ja išstatė 475 kandidatus, bet 
tik po rinkimų paaiškės, kiek 
stiprus yra kolaborantas Yoshi-
da, dabartinis ministeris pirmi
ninkas, ir senasis partijos va
das Hatoyama, neseniai, amnes
tijas pritaikius, paleistas iš ka
lėjimo, kur buvo patekęs didžio
jo karo nusikaltėlio titulu. Jis 

sija ir Kinija taikos sutarties, 
Japonijos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnas pareiškė, kad 

Diena anksčiau prez. Trumanas, 
suvažiavimą sveikindamas, įspė 
jo, kad respublikonai, jei laimė
tų, duotų kraštui dar bjauresnį 

Japonija nėra atsisakiusi su Ru' Matymą, negu yra Ta f t -Har t 
sija taikos sutarties pasirašyti l e ^ * s t a t v m a s -

Posėdžiauja "Europos seimas" 

rėję paklusti kažkokiems vado
vybės nutarimams. 

Iš sekretariato (partijos vyk
domasis organas) pašalintas A. 
Marty, labai radikalus komunis
tas, Ispanijos civilinio karo daly
vis. Jis betgi paliktas politbiu-
re. Iš politbiuro pašalintas Ch. 
Tillon, bet paliktas centro ko
mitete. Abudu prisipažinę nusi
dėję ir balsavę už savo nubaudi
mą. % 

Areštuota dar 18 
komunistų vadų 

VVASHINGTONAS, rūgs. 18. 
— FBI vakar naktį areštavo 18 
komunistų vadų, tvarkiusių par
tijos veiklą Missouri, VVashing-
ton ir Michigan valstybėse. Visi 
kaltinami sąmokslininkavę pa
keisti režimą prievarta ir kaip 
tokie bus teisiami pagal vadina
mą Smith aktą. Didžiausia baus-

negales būti pilnais konfederacijos nariais 
STRASBOURG, rūgs. 18. — Europos Patariamasis Susirin

kimas, norįs su laiku pasidaryti tikru Europos parlamentu, susi
rinko į metinę sesiją ir šiuo metu vyksta bendros diskusijos, besi
sukančios apie Europos suvienijimo galimybes: iškeliama, kas 
padaryta, siūloma, kas toliau daryti. 

Italijos ministeris pirmininkas 
padarė toliausiai einantį pasiū
lymą: tuojau sukurti Europos 
konfederaciją, į kurią galės visos 
valstybės įeiti pilnais nariais ar 
tik bendradarbiais kaikuriose 
srityse (turima galvoje Anglija, 
kuri dėl savo juridinės padėties 
commonwelthe sakosi negalinti 
būti tikru Europos konfederaci
jos nariu, bet norinti glaudžiai 
bendradarbiauti). 

Konfederacijos branduolį turi 
sudaryti 6 Europos valstybės, 
kurios jau sukūrė bendrus ant-
valstybinius organus anglies -
plieno gamybai ir rinkai tvar
kyti ir rengiasi tokiu pat būdu 

mė — 10 metų kalėti ir 10,000. savo apsigynimą organizuoti, 
dol. piniginės pabaudos. | Jos jau yra nutarusios kurti ant 

valstybinį politinį organą ir tuo 
tikslu sudarė komisiją konstitu
cijai paruošti. Sekantis žingsnis, 
anot De Gasperi, turi būti muitų 
unija, bendra valiuta ir bendras 
valiutos (emisijos) bankas. 

Jau kalbėjo ir anglų užsienio 
reikalų ministras Edenas, paža
dėjęs Anglijos bendradarbiavi
mą su Europos konfederacija. 
Didis Europos vienybės propa-
gatorius, prancūzas Paul Rey-' 
naud, padėkojo Edenui už išblaš1 

kymą baimės, kad Anglija vi
saip trukdys sukurti Europai 
bendrus antvalstybinius orga
nus, galinčius daryti visiems pri 
valomus nutarimus, priimtus su 
ta r ta tvarka. 

ir ją pasirašytų, jei Rusija to 
panorėtų ir ji būtų ne blogesnė 
už tą, kurią Japonija pasirašė 
su kitais buv. savo priešais. 

BOSTON, rūgs. 18. — JAV 
episkopalų bažnyčios vyskupai 

Eisenhoweris pasisakė atėjęs 
ne balsų gaudyti ir neišpildomų 
pažadų duoti, bet atvirai ir nuo
širdžiai savo nuomonę išdėstyti. 

Jis negalėtų sutikti, kad tas 
įstatymas būtų visai atšauktas, 

principą: kas naudinga visai brėžė greitą Europos armijos su 
Amerikai. Jis mano, kad užgau- tarties ratifikavimą bei eilę prie 
na unijas Taft - Hartley įstaty- m 0 n ių didėjančiam nedarbui su-
mo nuostatas, reikalaująs iš uni mažinti. Olandija yra viena iš 6 
jų vadovybių priesaikos, kad jie Europos valstybių, sutikusių kur 
nėra komunistai. Jei tą principą ti vieną Europos armiją, kuri 
palikti, tai jį reikėtų taikinti ir kaip atskiras vienetas bus įjung 
darbdaviams, su kuriais turi rei tas į Atlanto armijos Europos 
kalų darbininkai. grupę, o šią išformavus pasiliks 

Jis mano, kad tarp jo ir Ste-
vensono šiuo reikalu yra šis skir 
tumas: Stevensonas palaikąs pri 
valomą darbo ginčų arbitraciją, 
o jis esąs prieš. Aiškumo šioje 
taip svarbioje vietoje Eisenho-

nes ten yra dalykų, kurie turi werio kalboje nebuvo, bet iš vis-
pasisakė prieš Japonijos pre-i pasilikti. Jis betgi žinąs, kad tuo, ko jaučiama, kad jis stovi arčiau 
kėms taikomą diskriminaciją,' įstatymu galima unijoms pa
ragino padėti įkurdinti iš Pales I kenkti ir šitą dalyką jis norįs 
tinos pabėgusius arabus, per j pakeisti. Keisdamas tą įstatymą, 
Jungtines Tautas ginti asmens'jei laimėtų prezidentūrą, pasi 
teises ir panaikinti asmens tei
sių varžymą pačioje Amerikoje. 

klaustų visų nuomonės, bet da
rytų atsižvelgdamas tik į vieną 

mmmmmmmr> 

• • • l u i n i . 

Mossadegh ir dr. H. Sohacht atrodo nepaprastai gerai nusiteikę 
pirmo susitikimo proga. Vokiečių finansininkas buvo atvykęs į 
Teheraną patarti Mossadegh kaip išvesti Persiją iš finansinių 
sunkumų. Schacht yra buvęs Hitlerio, kitų Vokietijos vyriausy
bių ir Indonezijos respublikos finansinis patarėjas. (INS) 

šiai nežaboto ūkinio liberalizmo: 
valstybė kuo mažiausiai turėtų 
paremti darbininką jo kovoje su 
darbdaviu. 

kaip suvienytos Europos ben
dras apsaugos organas. 

Šnipai panosėje 
PUSAN, rūgs. 16. — P. Ko

rėjos policija susekė du komu
nistų šnipų tinklus, operavusius 
sąjungininkų įstaigose Pusane. 
Areštuoti 34 asmens, kurių pusė 
moterys. Vienos dirbo kaip ma
šinistės,, o kitos užsiėmė links-
minimo darbais. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Susirgo popiežius Pijus XII, atšauktos visos audijencijos. 

Popiežiaus gydytojas praneša, kad liga nekelia susirūpinimo. 
— Sąjungininkai Korėjoje atmetė komunistų priekaištą, kad 

jie vylioją jų karius neutralioje zonoje pasiduoti į nelaisvę. 
— D. Acheson vakar pasigyrėĮ kad jo prieš du metu pada

rytas pareiškimas, jog Sov. Rusija neištrauks kariuomenės iš Man-
džiūrijos, išsipildė. Taip jis komentavo paskutinį Rusijos — Ki
nijos susitarimą dėl rusų pasilikimo Port Arthure. 

— Britų užsienių reikalų ministras atvyko į Jugoslaviją ir 
ten išbus 6 dienas. Tito jam rengia didelį priėmimą ir ta proga 
paaiškėjo, kad Tito - Broz yra neseniai vedęs trečią žmoną. 

— Sąjungininkų aviacija Korėjoje vakar visą dieną bombar
davo priešo susisiekimą nuo franto iki Mandžiūrijos sienos. 

— Persijos senatas davė premjerui Mossadegh leidimą nu
traukti su Anglija diplomatinius santykius, jei Mossadegh ras rei
kalinga tai padaryti ryšium su naftos ginču. 

— Federalinis oro biuras skelbia, kad iki spalio vidurio nu
matomas šiltas ir malonus oras. 

— Vyriausybė uždraudė išvežti anglis iš minkštųjų anglių 
kasyklų, kad ryšium su ten numatomu streiku būtų galima sutelk
ti reikalingas atsargas. J. Lewis papranašavo,, kad streikas gali 
prasidėti sutarčiai pasibaigus, nes be naujos sutarties darbo ka
syklose nebus. 
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Medžiagą siųsti šiuo adresu: VYT. KADŽIUS, ?031 So Artesian 
Ava, Chicago 29, 111. Telefonas RKpublic 7-0285 

Studentų Ateitininkų S-gos Stovykla 
A. B. 

Ateitininkiškoji studentija, i tingai buvo liečiamas korpora-
jaunatviškos energijos ir kilnių cijų atkūrimo ir narių atrankos 
dealų vedama, nugali kasdieni-! klausimas. Neaktyvus nario da-

nius rūpesčius, atstumą bei var- i lyvavimas studentų ateitininkų .. l į ū d n a d a i n a i r t y l a 
gą ir rengiasi naujiems darbo i veikloje iškelia to nario pasali-

vaiko ir jaunuolio pasiruošimas 
gyvenimui ir problemos, suriš
tos su pavyzdžio, aplinkos ir 
idealų įtaka asmenybes ugdy
me, susilaukė klausytojų dėme-
sio. 

Partizanu prisiminimas 

Penktadienio susikaupimo nuo 
taikai t6va3 J. Borevičius kal
bėjo apie religines ateitininko 
formas, o dr. D. Narutavičiūtė 
apie individualinę religinę prak
tiką ir meditaciją. Kenčiančioji 
ir kovojančioj! Lietuva buvo pri 
siminta prie paruošto partizanų 
kapo žvakučių šviesoje. Susi
kaupimo metu žodį tarė V. Žvirz 
dys. Rožančiaus malda, giesme 

DIENRAŠTIS i^nAUGAS, CHICAGO, 

Nauja valdyba 
Nauja valdyba sudaryta Chi-

cagoje su skyriais Bostone ir 
St. Louis. Suvažiavimas SAS 
pirmininku išrinko Vytautą 
Žvirzdj, žymų ateitininkų dar
buotoją. Jam buvo pavesta su
daryti naujos valdybos sąstatą. 
Suvažiavimui patvirtinus, nau
jąją valdybą sudaro: 

Vytautai* Žvirzdys, pirminin
kas, 

n MXS Ketvirtadienis, rugsėjo 18, 1952 
= 

barams. 
Kad galėtų tinkamai apsvars

tyti įvairius klausimus, suriš-

baigesi vakaras. Be žodžių, su 
sikaupusiais veidais skirstėsi 
ateitininkai. 

Šeštadienį stovyklaujančiųjų 
skaičių papilde chicagiečiai, ta 
čiau ir jų buvo tikėtasi žymiai 
gausesnio dalyvavimo. 
Teismas ir meniue programa 

Suvažiavimas išklausė" Centro 

(UBkilmingojo pasėdžio metu 
kalbėjo prof. dr. Meškauskas. 
Sveikino kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC, kun. Vyt. Basanavičius, 
MIC, prof. Galvanauskas, prot. 
dr. J. Pi kūnas, tėvas J. Borevi-
čiu*, SJ ,"MAS Centro ; V-bos 
pirmininkas Ad. Viliušis, Spring 
fieldo at-kų atstovas ir nauja
sis Centro Valdybos pipminin* 
kas Vyt. Žvirzdys. 

Nutarta pasiųsti sveikinimus 
A. Markelis - vicepirminink., ^ t u v a i ir ateitininkijai nusipel 
A. Prapuoleny* I sekr., i l , i u f l i e m 8 aemenims bei organiza 
Di Valančiūte - H sekr. c i™ atstovams. Iškilmingas po-

sedis baigtas Lietuvos ir Ateiti-

vi Dr. Edward B. MURASKA? 
VE8TUVINBS NUOTRAUKOS r į į r ^ J A S £ CHIRURGĄ* 
Aukštos Rūšies Fotografijos 

-MŪSŲ SPECIALYBfi 

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

4668 Archer Avenue 
Telefonas VIrginia 7-2481 

V. Kleiza — iždininkas, 
K. Keblinskas — ryšiui su or-

gan. užsienyje palaikyti, 
A. Sabaliauskas — spaudos 

ir informacijos skyriaus reika
lams. 

K. Keblinskui padėti skiria
mas stud. A. Sužiedėlis, o A. Sa I k i l n * ateitininkų darbą toliau, 
baliauskui — B. Miniataite ir 
A. Baužinskaite. 

n i m o re ikalą . 
K. Keblinskas referavo apie 

studentų, ateitininkų darbą mok 
tus su naujomis veikimo saly-1 sleivių tarpe. Suvažiavimas nu-
gomis, ir išnagrinėti naujus me- \ tarė gyvai remti Moksleivių 

jdus bei pasidalinti patyrimu Ateitininkų Sąjungos darbus ir 
.r naujomis žiniomis, š. m. rug- visomis jėgomis padėti atskirų 
sėjo 6 — 14 d. d. Studentų Atei kuopų veikime, 
tininkų Sąjunga WaterwlietJ "Ateities" žurnalo klausimu 
Mich., sušaukė savo narių su- kalbėjo G. Macely te, kuri šiuo 
važiavimą. Nuostabiai puikus metu yra "Ateities" redakcijos jos pranešimus. Rev. Komisija, 
besibaigiančios vasaros oras, narė. Ji nušvietė žurnalo me-
Paw Paw ežeras, dainomis ir džiaginę padėtį ir kvietė visus 
juoku prisotinta linkima nuotai atei t ininke prenumeruoti, pla
ka sudarė gaivinantį foną ,kurla tinti ir bendradarbiauti savo 

planai referatų, pa- spaudoje. "Ateities" žurnalo' dovybei išrinkti sudaryta man- Vį* pasaulėžiūrą, 3. organiza-
•; d-akusijų reniuose ap prenumeravimas yra kiekvieno datų komisija: K. Keblinskaa, ' į ^ ^ ^ ' J J S T ^ 

ipreadft naujas gaires ateičiai, ateitininko pareiga. R. Rauchaitė ir V. Kleiza. f ^ 1 ^ 8 ' 5 ' / * * * > J 6* k a 

a.ažiavime dalyvavo studen- Pax Romaną suvažiavime Ka j P o pietų įvyko studento atei- v * * ^ F " ^ * ^ ™ ' \ 
tai ateitininkai iš labai tolimų nadoje ateitininkus atstovavo; tininko teismas. Vyr. teisėju J ^ J ^ ^ f f ^ S ^ ^ 
vietų. Buvo atstovaujami Bos- stud. 2virzdys ir Bajorinas. Pa- buvo prof. Galvanauskas. Tei- ; kanoUdatai atUko ^studentų atei-

ninku Himnais. 
Visi stovyklautojai skirstėsi 

liūdnais veidais ,kad stovykla 
baigėsi ir su žodžiais: "iki se
kančios stovyklos", bet su pa
kilia nuotaika ir ryžtu dirbti 

PRANEŠIMAS 

Revizijos Komisijon išrinkti Chicagos ateitininkų metinė 
J. Končius, A. Barzdukas i r P. švente, skiriama 25 metų jubi-
Grušauskas. lėjui nuo Ateitininkų Reorgani-

Kandidatais liko O. Stankai- zacines Konferencijos Palangoje 
Valdybos ir Revizijos Komisi- tytė su R. Rauchaitė. ! paminėti, įvyks spalio 26 dieną. 

Rezoliucijos ir pasižadėjimai [Programoje numatyta: 
1) 10 vai. iškilmingos pamal-susidėjusi is P. Grušausko, B. 

Miniataitės ir A. Sabaliausko, Iškilmingo posėdžio metu pri-
Centro Valdybos atliktą darbą imtos rezoliucijos, kurios liečia: 
rado patenkinamu. Naujajai va l t Lietuvos laisvės kovas, 2. re-

dos Šv. Kryžiaus bažnyčioje; 
2) 5 vai. po pietų akademi* 

(Nukelta į 7 psl.) 

tono, Clevelando, Chicagos, reikštas pageidavimas, kad ki-
New Yorko, Philadelphijos, Sy- toje Pax Romaną konferencijo-
racuse, St. Louis ir Springfieldo je ateitininkiškoji studentija bū 
studentai ateitininkai. tų gauaau atstovaujama. 

w. . « , . Iškilus Sąjungos statuto klau 
Suvažiavimo darbai . .: . , . , 

simui, buvo išrinkta komisija 
Suvažiavimui vadovavo Ccnt- rūpimiems statuto klausimams 

ro Valdybos pirmininkas Jonas interpretuoti. Komisiją sudarė: 
Gylys. Sąjungos Dvasios Vadas A, Sabaliauskas, A. Baužinskai-
T. J. Borevičius, S J, mielais pa- te ir V. Vygantas. Išrinkta ko-
tarimais ir šv. mišių auka buvo misija, kuri parengs naują 
nuolatinis stovyklos šeiminin- SAS statutą. Jai pirmininkau-
kas . ii U**< j a V. Žvirzdys. 

Darbų tvarkoje buvo eilė pa-1 Lietuviškų poltinių partijų 
čių studentų referatų ir svečių | pobūdį ir jų veiklą lietė V. Žvirz 
prelegentų paskaitų. Organiza
ciniu klausimu referavo A. Sa
baliauskas, o koreferavo V. Vy
gantas. Si tema sukėlė labai gy 
vas diskusijas, kurios užsitęsė 
daugiau negu vieną dieną. Ypa-

dys savo giliame referate. 
Be šių referatų .suvažiavime 

paskaitas skaitė eilė" svečių pre
legentų. Iš jų pažymėtina prof. 
dr. J. Pikūno paskaita apie as
menybes ugdymą. Psichologinis'ir A. Barzdukas. 

sėjais: prof. dr. J. Pikūnas ir 
kun. dr. J. Vaišnora, MIC. Prtf-
kuroia buvo A. Sleževičius, gy 

tininkiškąjį pasižadėjimą, bū
tent: D. Bartkutė, D. Skudzins-
kaitė, R. Jonauskaite, V. Dumb-

neju V. Vygantas. Po liu- J * * ^ S ^ S l 
dininkų apklausinėjimų, teisino I ka8> K^KebhnskaB, D. StamSk.s 
sprendimu studentas ateitinin- 1 L _ i r 
kas buvo išteisintas, bet įpa- J) fr 
reigojamas daugiau susirūpinti 
organizacine veikla, moksleivių 
ir "Ateities" reikalais. 

Šeštadienio vakare įvyko me
ninė programa. Dalyvavo so
listai: Danutė Stankaitytė ir 
Jonas Vaznelis. Savo novelę 
skaitė Juozas Končius. Po to 
sekė nuotaikingas pasilinksmi
nimas ir laikraščio "Skersvėjis" 
paskutinio numerio skaitymas. 
"Skersvėjį" per visą stovykla
vimo'laiką vedė K. Keblinskas 

MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. ValeišaitSs ir 
Grigaliūnaitės-Lazauskienės 

\ 3130 S. Halsted S t 
\ Te i CAlumot 5-9339 

PiMimami mokiniai: plrmad., antrad., 
tročtad. ir penktad. nuo B v. iki 8 v.v. 

r 
1952 

NAUJI PLYMOUTH'A! 
Pristatomi ui $1,683.00 

Su visais taksais 

Važiuokite 1952 m. 

CHRYSLER'IU SU 188 

arkliu jėgos motom 

n 

• 

100 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ, KAIP NAUJŲ U2 ŽEMAS KAINAS 
Lengvos išmokėjimo sąlygos . Teisingas nemokamas patarnavimas leidimams • Ir apdraudai. 

Balzekas Motor Sales, Ine. 
4030 ARCHER AVE., CHICAGO 32, ILL. >Telef. VIrginia 7-1515 

~ —. 

= % 

. . . . . - į * • • 

• •••• . u . 

Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

v * t ' 

Kad f rūpesčiai ateitimi buttj 
mažesni, reikia taupyti 
^augioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Associaticn 
— saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

«A.u04f 

Turtas — $30,000,000.00 

Atsargos Fondas — $3,000,000.00 ^ | | 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 

|.-.i.. i;;.'-. valandom KaHdton nuo 9-tOB ryto iki 4 vai. po pietų. 
Ketvirtadieniais nuo 9-tos valandos ryto »kl 8 vai. vakaro. 

Trečiadieniais visai neatidaroma. 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN A 5 S O C I A T I O N 

V O F CHICAGO 
l lĮJjfi 419*2 ARtIHKR 4VK., CHICAGO 3'i 
= ^ ' PHONE: V l < i m i a 7 - 1 1 4 1 

^ = 
/Jr -n* « - » • 

! ^ 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

Mes parduodame visas mūaų 
aukfitos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomu, gamybų matracus 
ir spiruoldes — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir au-
taupykdte. 

P l rmad. i r Ketv i r tad . a t d a r a i k i 9:80 vai . v a k a r o 

S^thwest FurratMe 
6200 South Western AveM priešais Sear's krautuvę 

Į Lengvos l»nu>k«Jlmo aaJy*o« tiesioginiai be Jokio* kredito |staigo« 

I ^ I I H I . " f <į.i•_•!;• i j^ i^^aeeagsgtff-gag;r ' "'i i *• jĮtl T—r—f 

Tel. ofiso H E 4-8009, rez. PB. 0-7333 
DR. AMTANAS ALEKNA 

(ALEKNAVIČIUS) 
GYOYtOJAS IR CHIRUUGAb 

1D57 W. GarfleU Bho. 
VAL.: 1— i Ir 6—* 

4e&tadlenials nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 
i«pWvru« VAtvir^juJ. i r nekmad. 

rrt.: Ofiso tt.7-65ftS, rez.llP;.7-7808 
DR. BIEZIS 

GYDtYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West Cermak Road 

VAL.: 1—t popiet ir 7—8 v. vak 
trečlad ir sukmad. ofisas uždarytas 

ieStad. tik nuo 1—S vai. popiet. 
Rezld. 8241 W. 60TH I'1/ACK 

Tel.: Ofiso IIR4-R849, res.HG.4-2324 

DR. PF.TER T. BRAZIS 
( i V U ^ V u J A S 17. CHIRURGAS 

675? So. -»(.siera Ave. 
V A L.: t:-a îUvl. ir češtad., pagral »u-

susitiinitsa: kitomis dienomis nuo 
2 :> . 4 popiet. 7—i vakare 

Ofi^< ir r./« Ii IM4J»—VArdM 7-8O20 

b«. G. J. BYLAITIS 
ViUau"* aikų, nervų gydytojas 

CR. ;SNAS VALAITIS 
(;vi)vrojAs m CHIRURGAS 

liKJ.S So. Archer Ave. 
< !<•»« Culil'oi Dia Ave., fttaurvt.kamp.) 
Vai.: r ntrad. 2-4. 6-8; Sefitad. 1-5; 
pirntad. ir ketvirt. 6-8; trečiad. ir 

pcnkt. 12:30-6 tik susitarus. 
r*4 • Ofiso W A. h-3000. re*. 00.4-1187 

DR. Z. DANILEVIČIUS 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

10748 So. ftiiRhlgan Ave. 
VAL.: (išskyrus sefttad. ir sekmad.) 

Nuo 1 iki 4 v. p.p.; 7—9 v.v. 
Acštad. priima tik pagal susitarimą 

lUv/Jd : 1083A «4o. Wabash Ave. 
TeL ofiso V I . 7-0000. rtss. VL 7-7803 

0R. BR. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
<8pec. moterų ligos ir akušerija) 

4055 Archer Ave. 
Kampas Archer California Ava 

VAL.: Z—4 ir 6—8 p. p 
Išskyrus sekmadienius. 

TeL: Ofiso YA.7-1100, rez.DA.0-1128 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

756 VVeot 35ih Street 
( kampas Halsted ir 85-tos gatv.) 
VAL. 1—4 ir 6:30—8:30 p.p. kas
dien išskyrus trečiadienius. Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai. 
Rez. 3247 a KMKRALD AVE. 

II_ Į . i i i i i —n 1 4—-r 

Of. GRoveniU 0-4020. r. lfllltop ft-1600 

Dr. Alexander J. Javois 
,(JOVAJBA8) 

G\£>Y|TOJAS IR CHIRURGAS 
2428 We*t Marąuette Bd. 

VAL: 2—4 p. p. tr nuo 6—8 v. vak. 
lYočiad. Ir šeštad. pagal sutarti 

Tel. t Ofiso PR.0-3838, rez. IU•:. 7 -9199 
DR. A. JENKINS 

GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 63rd Street 

VAL.: kasdien nuo 2—4 p.p. ir '1:30 
lkl 9 vak. Trečiad. Ir šešt. uždaryta 

ORovebtU 9-1595 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIU LIGŲ SPECIALISTE 

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

BUBltarima (i£skyru8 trečiadienius 
2422 VVost Murguette M . 

Ofiso ir buto tel. o i - 2-1381 
Neatsiliepus tel. KhMsle 8-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1886 So. 49th C t , Cicero 
Kasdien 10—12. Be to, antrad. ir 
letvirtad. 6:30—9 v. v. SoŠtad. 10—2 
ir 4—6. Butas 1832 So. 49th ( i . 

Telefonas: KEllanoe 5-1811 
JR. WALTER J. KIRSTUK 

PHYSICIAN and SURGEON 
(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
8925 West 59th Street 

VAL.: 2— i popiet. 6:80—8:80 vak. 
Trečiad. pagal sutarti. 

'tiso telef.: LAfayette 8-3210, jei 
»eatsillepia saukite Kiki/.lc 2-2308 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 S. Archer Ave. 
• AL.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
ak.: pirm., antr, ketvirt. 6-8:30 v. 

Trečiadieni tik susitarus* 

«'el.: Ofisą YA.7-5557, rea.RE-f40O0 
DR. FRANK S. KVVINN 

(KVIEČIA SKAS) 
GYDiYTOJAS IR CHIRURGAS 

1651 West 47th Street 
UGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
v. v. Išskyrus trečiad. ir šeštad. vak. 

TeL Ofiso OR 0-5399 PR. 0-47S2 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 YVEST 68rd Street 
(kampas 68 ir Artcutlan) 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Treč. ir 8e8t. 2—4 p. p. Sckm. uždar. 

2750 We*t 71M Si 
'(prto California Ava.) 

LIGONIUS PRIIMA: kasdien nuo i 
lkl 4 Ir nuo 7 Iki • v.v. šeštad. nu 
S lkl 4 v. treč.—pagal susitarimą. 

Susitarimui skamb. Gilo. 0-1321 
Jei neatsiliepia Vlneemaes 0-390O. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2216 W. 24ih S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-9779 

Ofiso teteffonas VIrginia 7-IHHO 

DR. AL RAiKUS 
GYI>Y18«AS IR CHIRURGAS 

4204 Archer Avenne 
VAL.: kasdien nuo 2:00 lkl 1:00 v 

trečiad. ir sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina akis; pritaiko a kini na, 

keičia stiklus ir rėmus. 
1701 S. Damen Ave. Chicago, m. 

fiaukite — YA 7-7381 
Priima: vakarais 6 lkl 9, šeštad.: 
10 ryto lkl 4; trečiad. ir sekmad 

tik susitarus. 
TeL: Ofiso Y A 7-0554, rez. Ml 8-2880 

DR. CHARLES SEGAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 7 4 0 Sp. Ashland A9enue 
(antras augfitaa) 

OFISO VAL: Nuo 10 iki 12 v. ryto, 
nuo 2 iki 4 v. p.p.; nuo 7 iki 8:80 
V. v. * 

DR. k J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4255 W. 63rd Si. 
Ofiso Tel. REUance 5-4410 
Rezld. telef. GRovehill 8-0617 

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

DR. STRIK0L 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tad. ir sekmad. ti'' paga) sutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-47S:, re*. PII.H-198* 
Jei neatsilieps virftminfitl telefonai 

saukite: MMvvay 3-0001 

Tel.: Ofiso HK4-2123, r«v.Pi:.0-siK-i 
DR. V. P. TUMAS0N1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAb 
Spec. chirurgines ilgos 

6255 South VVestern A venue 
VAL. kasdien 2—4 p.p. Ir 6—8 vak 

šeštad. 2—4 p.p. Trečiad. ir 
sekmadieniai? uždaryta. 

Tel. ofiso: DAnube 6-1126 
Buto — •VFAlbrook 5-6691 
DR. A. VALIS-LAB0KAS 

MOTĖRtj LIGŲ GYDYTOJAS 
8267 South Halsted Street 

Vai: 1 iki 4 v. p. p. ir 6—8 v. vak 
Šeštadieniais 1—4 v. p. p. 

Tel.: Ofiso PR.6-0440 rez.HR.4-3150 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 YVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 lkl 4 p.p.: 6 iki 8 vak 
Trečiad. ir šeštad. pagal sutartį 

TeL Ofiso CA 8-0257, rez. PK 8-8859 

DR. P. Z. ZALAT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
lte/.kl. 0800 S. Artessiun Ave. 

VAL: 11 v. r. iki 8 p.p.; 6—9 'v.v 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJA*5 

25 merų patyrimas 
Tel. YArds 7-1829 

Pritaiko Aklplus 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofi-sitM ir akinitj dlrbtuv* 
756 VVest 35th fttreet 

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

I K/amlnuoja 
Akis 

Pritaiko 
Akinius 

DR. J. J. SMETANA, IR. 
OPTOMETRISTAS 

ARI V SPFX^lAIilSTAS 
1801 So. Ashland Avenne 

V A L : plrmad. antrad. ketvirtad. 
penktAd. 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trečiad uždaryta, šeštad. 9:80 ik i 

12; 1.30 iki 5 vai. vak. 
CAiuil 8-0523. Platt Uldg. 

Telefonas OLympic 2-4279 
DR. P. ATKOČIŪNAS 

DANTISTAS 
1446 So. 49th Coort, Cicero 

VAL.: antr., ketv. 10-12, 2-6, 7-8 pp 
penkt. 3—6, 7—9 p.p. 

8147 S. Halsted S t , Chicago 
VAL.: pirm. treč., šešt. 8—S p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C. BRUŽAS 
DANTISTAS 

Priėmimo valandos pagal susitarimą. 
4003 Archer Avenue 

Truputį 1 rytus nuo California 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STULGA 
DANTISTAS 

2728 W e s t 7 1 s t SL 
PriSmtmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas Gl tovehi l l 8-8780 

DR. ANTN0NY WILLIAMS 
(VILIMAS) 

DANTISTAS 
6822 South VVestern Avenue 
PrlSmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Telefonas Grovenill «-38«t 
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MMS4 H. Oaiuey Are., CbJcago 8, DL Tet Vlrgtnta 7-0640; M 6 4 1 ; 7-««42 
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Under the Aet otMarcb 1,1879 
lietnber of tho Cattaollc Press AM'Ū 
Publlatied dally, ezcept Sundaya, 
Uttauaulan Cathollt Preas Soctety. 
PRENUMERATA: Metam* 
Chlcagoj Ir Ciceroj *».00 
Kitur JAV ir Kanadoje $8.00 
Ubrieoyje $11.00 

8UB8CRIPTION RATE 8 
$•.00 per year outalde of Chloago 
$9.00 per year In Chtcajo A Cicero 
$8.00 per year ln C'anada 
PoreUrn $11.00 per year. 
H metų t m*u.. 1 min. 

$(.00 $2.7$ $1.26 
$4,60 $2.60 $1.00 
A6.60 $1.00 $1.11 

Kedakclja etraJpeulue taiso eavo nuoUOra. Neaunaudotu straipsnių na 
•augo. juoa gražina tik Ii anksto susitarus. Redakcija ui skelbimų turinj 
neatsako. Skelbimu kainos prisiunčiamo* gavus prašymą. 

Balkanai ir Artimieji Rytai 
GRAIKIJA, JUGOSLAVIJA IR TURKIJA KALBASI GYNY

BOS KLAUSIMAIS. KOKIA TITO POZICIJA 
Vokiečių kariuomenė 1941 m. balandžio mėn. iš Bulgarijos 

pradėjo karo žygį prieš Graikiją ir Jugoslaviją. Graikų ka
riuomenė, kuri gynė graikų — bulgarų pasienio įsitvirtinimus, 
vokiečius atmušė po sunkių ir didelių kovų. Si graikų Trakijos 
armija tik tada kapituliavo, kai vokiečių šarvuočiai puolė iš 
pietinės Jugoslavijos ir pačiupo Salonikus. Tenka pastebėti, 
kad ir dabar, kaip ir 1941 m., Graikijos operatyvinė padėtis 
yra gana sunki. Be Jugoslavijos paramos vakarų sparne graikų 
Trakijos provincija kristų po trumpų kautynių. 

Iš KUR GALIMA LAUKTI PUOLIMO? 

KorSjog fronte 

Į Korėjos frontą bolševikai 

Net ir Jugoslavijos strateginės padėties pasikeitimas, pa
lyginant su 1941 m., nėra reikšmingas. Dabar, kaip ir 1941 m., 
priešo puolimo galima laukti iš Bulgarijos ir Vengrijos. Atkrito 
tik grėsmė šiaurės fronte. Apsaugota graikų Trakija sudaro siunčia ne tik prievarta mobili-
pagrindą pietų Jugoslavijos saugumui. Graikijos ir Jugoslavi- zuotą lietuvių jaunimą, bet taip 
jos bendradarbiavimas yra pagrjstas abipuse jėgų koordinacija pat net iš Rytų zonos vokiečius 

Pasidairius po pašau1} 

Miškus kerta 
Vokiečių "Volkalbote" rašo, 

kad Sovietų Sąjungos miškų 
ministerija išleidus reikalavimą 
parūpinti miškams kristi naujų 
jėgų. I Uralo, šiaurinės Rusi
jos ir šiaurinio Sibiro sritis rei
kalingus "darbo svanorius" pa
rūpina MVD, kuri pagal tam 
reikalui pasirašytą susitarimą 
skiria taip pat lietuvius ir lat
vius kalinius. 

Visai tai akcijai vadovauja 
MGB gen. Barokatunovas. Pa
baltijo kraštuose transportai 
buvo sudaryti veik iš vieno jau-
nfmo. Pirmieji transportai bu
vo pasiųsti j Ob ir Obros sto
vyklas. Kelionė truko apie sa
vaite. 

APIE NAUJOJO S^JtlDŽIO PAGRINDUS 
P. STRAVINSKAS, Cleveland, Ohio 

Lietuvos Frontui iš Vliko iš- kaip tinkama, valstybės „neprie 
stojus, mūsų visuomenė ėmė gy- vartaujama". šituo pat „pilnu-
vai domėtis to naujo ir „revoliu- tinės demokratijos" principu 
cinio" sąjūdžio veikla ir ypač jo sprendžiami ir kiti į( valstybės 
idėjiniais pagrindais. i kompetenciją neįeiną reikalai, 

Tenka pasakyti, kad plačioji pvz., santuokos, laidojimo ir 
lietuvių visuomenė iki šiol labai pan. 
maža ką apie tą Frontą bežino-1 . , ,., , . .. . ±± . j , , . . . . Ji e \ uiti, bet atnti turėtų jo, nes jis tai visuomenei nebu-l ' * * 
vo pats prisistatęs ir iki šiol nė-t Iš šios poros pavyzdžių mes 
ra išryškinęs savo ideologijos ir matome, kad Lietuvių Frontas 
savo politinės programos, kurią yra toli gražu ne liet. tautos pa-
jis, be abejo, turi. „Informacija" saulėžvalginės daugumos, — VL 
apie Lietuvių Frontą iki šiol bu- dinas, katalikų pasaulėžvalginio 
vo teikiama daugiausia kitų, ja- įtvirtinimo valstybės organizme 
me visai nedalyvaujančių žmo- siekėjas, ne Kat. Bažnyčios „ka-
nių, pasiremiant ne tiesiogiais lavijo" kalėjas, o pasaulėžvalgi-
šaltiniais, bet įvairiais apie jį nių mažumų intereso ir jų sąži-
gandais ir jau spėtais sukurti nes laisvės gynėjas. Mūsų vad. 
„mitais"... j laisvamaniai, kurie yra pati ma-

Pati kurioziškiausią „infor- žiausia pasaulėžvalginė grupė, 
macija" apie Liet. Frontą, atro- atrodo, galėtų tik džiaugtis Lie-

' » » »m. •**»»* 

gynimosi srityje, prie kurio dabar prisideda ir Turkija. specialistus. Ten gyvenęs buv. 
Turkijoje vyrauja įsitikinimas, kad Turkijos europinė sritis, , Klaipėdos^ gydytojas Lachneris, 

vadinasi Rytų Trakija, taip pat nėra apginama, jei Graikijos 
Vakarų Trakija kristų. Prieš kiek laiko Ankara pradėjo beveik 
apsiprasti su mintimi, kad karo atveju Europos Turkiją reikėtų 
užleisti ir apsiriboti tik Anatolijos gynimu prie Kaukazo ir 
Juodosios jūros. 

Bet nepamirština, kad ši apribota Balkanų valstybių — 
Jugoslavijos, Graikijos ir Turkijos — strategija Vakarų valst-
tybės sukelia nepasitenkinimą, nes dabar, kada bolševizmo grės
mė labai didelė, bet koks jėgų suskaldymas neįeina į Vakarų 
programą. Nepamirština, kad pastaruoju laiku karinis bendra
darbiavimas tarp Turkijos ir Amerikos labai išsiplėtė, nors ka
riuomenės vado klausimas ir kitos organizacinės problemos dar 
vis neturi tvirtų formų. Vyriausias Artimųjų Rytų Siaurės 
Atlanto pakto pajėgų vadas dabar įsikuria Izmire (Smirnoje). 
Izmiras dabar tampa ir oro pajėgų tvarkymo centru. Bendri 
graikų ir turkų laivynų manevrai šį bendravimą taipgi sustip
rina. Stateginė padėtis tokiu būdu privertė Graikiją, Jugosla
viją ir Turkiją sudaryti karinį paktą, nors Jugoslavijos forma
lus prisidėjimas yra dar ateities reikalas. 

DIKTATORIAUS TITO LAIKYSENA 
Bendrus graikų ir turkų kariuomenių manevrus stebės Ju

goslavijos karininkų grupė. Dabar prasideda pasikalbėjimai 
tarp Jugoslavijos ir Turkijos. Galbūt, kad Jugoslavija ir Grai
kija sudarė bendrą Makedonijos ir Turkijos gynybos planą, nors 
Tito tą gynybos planą dementavo. Žinoma, šis Vakarų aktyvu
mas Titui, Jugoslavijos diktatoriui ir komunistinės valstybes 
galvai, atrodo perdaug audringas. Diktatorius Tito savo poli
tiką formulavo: "Mūsų žodis turi didesnį svorį, negu betkurie 
formalūs paktai". Tito tais žodžiais dar neatmeta karinio bend
radarbiavimo, nes Balkanų saugumas yra ne tik Graikijos, 
Turkijos ar Vakarų valstybių reikalas, bet ir Jugoslavijos 
interesas. 

Jungtinės Amerikos Valstybes, duodamos Jugoslavijai gink
lų, neverčia, kad Tito darytų kokių nors įsipareigojimų. Rei
kia priminti, kad Belgrade nėra Amerikos karinės misijos. Yra 
tik mažas štabas, kuris prižiūri tik ginklų išdalinimą. Bet ju
goslavų karininkų parengimas šitų ginklų panaudojimui yra 
atliekamas Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Žinoma, kaip at
lyginimą už ginklų pristatymą, Jugoslavija palengvintomis są 
lygomis Amerikai parduoda strateginiu požiūriu svarbių žalia
vų ir pusiau fabrikatų, daugausia plieno kietinimo metalų ir 
vario. 

DIDELES REIKŠMES KLAUSIMAS 

Dabar klausimas, ar Balkanai ir Artimieji Rytai sufor
muos bendrą saugumo bloką, prie kurio priklausytų Jugoslavi
ja, Graikija, Turkija, Egiptas ir Arabų valstybės, atsimenant, 
jog diktatorius Tito neskuba prisidėti prie paktų sudarymo. Šis 
klausimas tebėra neišspręstas. Arabų Lyga dabar kuria "Ara
bų saugumo paktą" Egipto užsienio politikos vystymąsi su
trukdė karinis perversmas, po kurio Egiptas dar neatsigavo. 

Vakarams yra pliusas, kad Maskvos imperialistai prarado 
Jugoslavijos, Graikijos ir Turkijos gyventojų pasitikėjimą, to
dėl Balkanų užsienio politikos vystymasis dabar nuo Maskvos 
norų kaip ir nepriklauso. Kremlius dabar, turbūt, žino, jog Ju
goslavija, Graikija ir Turkija neturi palankumo Maskvos už
mačioms, todėl karo atveju šitos valstybes turėtų sudaryti kie
tą riešutą, ypač Turkija ir Graikija. 

Pietrytinė Europa ir priešakinė Azija dabar sudaro Vaka
rams puikias oro ir jūrų pajėgų bazes prieš Sovietų Rusijos 
imperialistinius siekius. Gen. Eisenhoweris, respublikonų pre
zidentinis kandidatas, tos erdvės adresu pasakė: "Mes turime 
plėsti bendradarbiavimą su kiekviena laisvojo pasaulio tauta, 
kuri yra pasirengusi su mumis bendradarbiauti ir stiprinti bend
rą mūsų saugumą". 

vieną gražią naktį gavęs pakvie 
timą, buvo priverstas išvykti 
kaip "savanoris" J š. Korėjos 
frontą. Ten ir dabar tebėra. Ir 
tokių — ne jis vienas. 

Be tftvynės 
Rugsėjo 8 d. prie Stuttgarto 

radiofono vykstančiose Rytų 
problemomis diskusijose prof. 
Oberlaenderis, valst. sekreto
rius pabėgėlių reikalams Bava
rijoje, skaitė paskaitą apie be 
tėvynės likusių svetimšalių glo
bą V. Vokietijos respublikoje. 
Į pranešimą iš lietuvių pusės 
buvo nuvykę VT pirm. K. Zai
kauskas, jos narys M. Brakas 
ir W. Banaitis, kurie dalyvavo 
diskusijose. 

Naujoji Vokietijos LB Krašto 
Taryba 

J naująją Vokietijos LB kraš 
to tarybą balsų dauguma buvo 
išrinkti: Pr. Zunde, E. Simonai
tis, A. Giedraitis, past. A. Ke-
leris, t. A. Bernatonis, J. Glem-
ža, E. Žilius, A. Rukša, dr. J. 
Grinius, J. Jurkaitis, J. Luko
šius, A. Survila. , 

Rugsėjo 3 d. naujoji taryba 
buvo susirinkusi posėdžio Han-
novery ir, išklausiusi praneši
mų, išrinko valdybą šios su
dėties: Pr. Zunde, E. Simonai
tis, A. Venslauskas, E. Žilius, 
J. Lukošius (kandidatai Petke

vičius ir Survila); garbės teis
mą: Stp. Vykintas, dr. J. Saka
lauskas, prof. A. Rukša; kont
rolės komisiją: Endrikaitis, Jur 
kaitis ir Šukys. Į posėdžius bu
vo nuvykę VT pirmininkas K. 
Zaikauskas ir VT narys M. Bra
kas. Pirmasis palinkėjo nauja
jai Vokietijos krašto lietuvių 
vadovybei sėkmingo darbo VLI-
Ko ir VT vardu, o M. Brakas 
perdavė L. Raud. Kryžiaus cent 
ro valdybos sveikinimus. Ta pro 
ga VT pirmininkas K. Zaikaus
kas matėsi taip pat su kaiku-
rais Mažosios Lietuvos veikė
jais. 

do, bus tilpusi mūsų pasaulėžval-
ginių mažumų spaudoje. , Joje 
mes esame skaitę, kad tas Fron 
tas yra tik naujas „krikdemų" 
partijos sparnas, kad tai yra tik 
katalikiškų fašistų frontas, sie
kiąs katalikų pasaulėžvalginės 
diktatūros ir t.t. Šią „informa
ciją" mes laikome kurioziška dėl 
to, kad ji skelbia dalykus, kurie 
Liet. Frontui kaip tik yra di
džiausia priešingybė. 

I 

Koks gi jo tikslas? 
4 

Iš tikrųjų, gi pagrindinis Liet. 
Fronto tikslas, kiek mums žino
ma, yra jų taip vad. pilnutinė 
demokratija. Jie gi į savo pro
gramą įsirašę tiesiog demokra
tijos idealą politinėje, socialinė
je ir ypač kultūrinėje srityje. 
Jie gi siekia, kad valstybėje bū
tų panaikintas pasaulėžvalginės 
daugumos viešpatavimas pasau-
lėžvalginėms mažumoms, kad 
valstybėje neliktų nei šešėlio 
taip vad. „pasaulėžvalginės dik
tatūros". Susižavėję tuo pilno
sios demokratijos idealu ir ro-

tuvių Fronto „pilnutinės demo
kratijos" programa, kuri įgalin
tų jiems „išsivaduoti" iš to ka
talikų „jungo", dėl kurio jie 
šiandien ne kartą taip nusivylę 
skundžiasi, katalikus kaltina ir 
jų nekenčia. 

Deja, mūsų frontininkai, tie 
„pilnutiniai demokratai" ne iš 
ko kito, o iš šių pastarųjų (iš 
pačios mažiausios pasaulėžval
ginės grupės) gavo sunkiausius 
smūgius. Ar ta pasaulėžvalginė 
mažuma frontininkų „pilnutinės 
demokratijos" programos bijosi 
dėl to, kad ji pati planuoja ka
da nors, patekusi į valdžią pasi
naudoti verčiamomis valstybės 
priemonėmis ir padiktuoti savo 
pasaulėžvalgą pasaulėžvalginei 
didžiumai, ar dėl to, kad ji apie 
tą programą neturi dar jokio su 
pratimo — mes nesiimame čia 
spręsti. Esame linkę manyti, 
kad, greičiausia, čia bus kaltas 
nesiorientavimas tikroje dalykų 
padėtyje. Visokiu atveju, mūsų 
pasaulėžvalginių mažumų išsto
jimas prieš Lietuvių Frontą yra 

PIRKITE PAS MUS IR SUTAUPYKITE 
nuo $15-00 įki $20-00 pirkdami ) 

EILUTĘ ARBA ŽIEMINĮ AR VASARINĮ PALTĄ! 
Didelis pasirinkimas iš geriausių vilnionių medžiagų 

EILUTĖS 
su 2 porom kelnių 

nuo $59-50 ir aukščaiu 

dydami ypatingą, rapektą bei t i e s i i r o n i š k a s pasityčiojimas 
jautrumą, jų supratimu, dabar .fi s a v o ^ į ^ i ų " , iš jų tikrai 
visur „skriaudžiamoms pašau-, k i l n a u s ž m o n i š k u m o i r d r ą s i u 

Didelis Pasirinkimas Rude
ninių ir Žieminių Švarkelių 

o 
PALTAI 
ŽIEMINIAI IR VASARINIAI 

nuo $39-50 ir aukščiau 
• 

PAS MUS GALIT NAUDOTIS 
IR KREDITU, UŽ KURĮ NE
REIKĖS EKSTRA MOKĖTI. 

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

Vyraujanti vyrams rūbų krautuvė Tovvn of Lake kolonijoj 

^ : 

l'lnnad. ir Ketvirta*!, atdara iki 10 valandos vakaro 
/f 

lėžvalginėms mažumoms, mūsų 
frontininkai (nežiūrint, kad jie 
šiandien daugiausia yra katali
kų akcijos žmonės) reikalauja, Į Kat. Bažnyčia ir Fronto sąjūdis 
kad Bažnyčia būtų griežtai at
skirta nuo valstybės (kad dau
gumos religija valstybėje nenu
stelbtų mažumų religijų, kad 
Bažnyčia, susijusi su valstybe, 
savo pasireiškimu valstybėje 
„nepažeistų" netikinčiųjų sąži
nes laisvės teisių ir t.t.). Dar 
daugiau — jie reikalauja, kad 
visas kultūrinis gyvenimas (ku
riame kaip tik pasireiškia as
mens pasaulėžvalga) būtų išskir 
tas iš valstybės kompetencijos, 
kad valstybė liktų pasaulėžval-
giškai „neutrali" ir kad ji nega
lėtų išgalėti niekam daryti (sa
vo priverčiamomis priemonė
mis) pasaulėžvalginio smurto. 
Frontininkų siekimai realizuoti 
vad 
„išlaisvinti" p a s aulėžvalgines 
mažumas nuo dabjar joms daro-1 

mo „pasaulėžvalginio smurto" 
eina tiek toli, kad jie nepripa
žįsta valstybei net teisės laikyti 
savo mokyklas. Švietimas, girdi, 
yra kultūrinės autonomijos rei
kalas. Juo rūpinasi kiekviena pa 
saulėžvalginė grupė valstybės 
neįtaigojama ir nevaržoma, o tik 
paremiama. Konkrečiai kalbant, 
Dr. Jono Šliupo Laisvamanių 
Etinė Draugija, jei ji bus ir pa
norės, galės būti valstybės pri
pažinta lygiateise pasaulėžval
ginė grupe su kitomis, netgi su 
Katalikų Bažnyčia. Ji galės tvar 
kytis savo „laisvamanišką" švie 

(nors vargu bau ar pilnai įgy
vendinamų) jų pastangų. 

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

Kiekviena* žmogus turėtu atl iekamus nuo pragyvenimo pinigus 
taupyti kas savaitę. 
Taupyti reikia: senatvei, vaiku mokslui, įslgijimoJ namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas turi susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesniN. 
f nutek taupyti ftlaadlen! 

Katalikų ir Kat. Bažnyčios 
nusistatymas naujojo sąjūdžio 
atžvilgiu priklausys nuo to, kiek 
jo pažiūros į valstybę, jos esmę, 
tikslą, uždavinius, pažiūros j 
valstybės autoritetą ir, svar
biausia, j valstybės santykius , 
su Bažnyčia bei jos atstovauja- • 
ma bei ginama prigimtine, die
viškojo prado teise (lex Dei) 
bus suderinamos su Kat. Baž
nyčios pažiūromis į tuos pačius 
dalykus. 

"itEAL ESTATE 

MUTUAL OUen/mm 
AND IOAN ASSOCIATIOM 
2202 W. Cermak Rd. » Chicago 8, 10. 
JOHN 1KAZANAUSKĄS, Prss. • U I . VI rglnla 7-774/ 
Savinas Insursd to $10,000 by F .S .L I .C 

Parduodamas 2 butų, po 6 kamb. mū 
rlnls namas; 1-mas aukštas karstu 
vandeniu apšild., 2-tras krosnim; rū
sys; 2 autom, garažas; butas tuščias ) 

k u l t ū r i n ę d e m o k r a t i j ą ir ; 1-mam aukšte savininkui. Saukite: | 
LAfayettc 3-8078 
arba kreipkitės: 

3422 So. YYr.strrii Ave. 

BILL K'S 
^Rf r. & Rfrs. Wni. Kareivai, 

IfyV.. "----^ Savininkai 

BRIGHT0N PARK'E 
Parduodamas 1 aukšto mūrinis na
mas; 2 mažos krautuves; 6 kamba
rių butas: (8 miegam.). Koklių sie
nos virtuvėje ir prausykloje. Ąžuoli
niai papuošimai. 2 kamb. butas* rū
syje; karštu vandeniu apšild. (alie
jum) 1 krautuve išnuomota; 2-tra 
nori išnuomoti. Krautuvių nuoma 
$75; rūsio $30; savininkas užima bu
tą. Ant VVestern Ave. arti 44-tos. 

Kreipkitės: B. R. Pietkiewicz 
2555 W. 47th Str. 
LAfayette 3-1083 

WEST PULMAN 

^ 

jei mes ^^.S* ojjy 
patenkiname šim- ^ ^ / * > m .«'< 
tus kitų asmenų, 
kodėl mes negalėtume 
patenkinti JŪSŲ? Atvykite ir 
duokite progos mums jus įtikinti 

LIQU0R STORE 
AMD TAP R00M 

4644 S. Paulina St. 
NEPAMIRŠKITE 

BILL K'S 
Didelis pasirinkimas 

importuotų 

ii 

s 

Parduodama patogus, 4 mleg. kamb. 
namas; didoli kamb.; arti I. C. susl-

t siekimo, mokyklų, bažnyčių ir pre-
timą ir rūpintis savo „laisvama-J kybos. Tiktai $13.500. šaukite: 
niškos" jaunuomenės auklėjimu' Mrs. Mathieu 

UTiltop 5-3545 

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmonės pasakoja, jog buvo laikai kada už dolerį galima buvo 

pirkti daug daugiau kaip šiandien! Todėl mums tikrai malonu pa
aukoti šiuos baldus, kurių kainas neįmanoma padvigubinti, šiomis 
kainomis, kurios buvo "anais gerais laikais". Užeikite šiandien pat 
ir įsitikinsite! « 

Bolševikų pasigyrimai 
Dabar bolševikai giriasi, kad šiuo metu okupuotoje Lietu

voje yra 37 žemės ūkio mokslinio tyrimo įstaigos, bandymų ir 
selekcijų stotys, kad esą 400,000 mokinių. 

Bolševikų tvirtinimu, jog šiemet Kauno Medicinos Institutas Parduodarna artl AuSr08 vartų Pa-
išleido 216 jaunų gydytojų, kurių 30 pasiųsti "dirbti i broliškas rapijos bažnyčios 3 butų mūrini na-
r f l«^,,ui:i,„ n /~ a.ii « . . . «v TT MIIII. t . i i « J.«I. i. m * . krautuve ir 2 autom, garažas; 
respublikas (ar tik ne Sibire?), Kauno Politechnikos Institutą . pajamos $100.00 j ihen.; gražus e 
baigė 349 inžinieriai; 1949 m. Vilniuje atidarytą bibliotekinį ggjį- pl"lfl

8
ny^vsaSrti

e:
nomokamaI-technikumą šiemet baigę 34 asmenys (pirmoji laida); apie 200 

studentų išvažiavo ekskursijoms į Maskvą, Leningradą, Kry
mą, o apie 1,000 Kauno ir Vilniaus studentų buvo pareiškę norą 
skaityti paskaitas kol. ūkiuose ir MTS stotyse... 

Bolševikinėje sistemoje nėra noro pareiškimo, o tik iš Mask
vos įsakymo priėmimas arba į kalėjimą įmetimas, jei "nevažiuo
si" į ekskursiją arba neskaitysi paskaitos pagal Stalino receptą. 

\ I i Minia 7-7030 

Parduoda 4 kamb. mūrinis, padidi
namas namas; ištisas rūsys; 2 autom 
garažas; veneciškos užuolaidos; žie
miniai langai Ir sieteliai; automatiš
kai karštu vandeniu apšild.; $4,000 
įmokėti; savininkas parduoda. 
Kreipkitės: 5730 So. Kennetli Ave. 
Šaukite: POrtsmouth 7-7762 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjįj spyruoklių 
ant puikaus darbo rėmų. Parinkta iŠ 
dirbtuvių kas spalvingiausią ir praktiš
kiausia. Jūs turėsite daug daug metų 
džiaugsmo ir patogumo, nupirkę vieną 
iš pavaizduotų pavyzdžių. Sofos-lovos 
su aukštesnėmis atramomis. 

LIETUVIS STANLEY RIMKUS, VEDfiJAS 

Abiejų kainos po $OQ-00 
Nereikia įmokėti OO 

2318 ROOSEVELT ROAD „ ^ t ^ v e . 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. Ir ketv. vak„ Sekmadieni U r. iki 5 

Skaitykite ir platinkite dienrašti "Draugą'' 
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GLOBOJA. ALRKF 32-RAJf KONGRESĄ 

Kas žinotina ALRKF kongreso atstovams 
Atvykimas 

ALRKF 32 kongresas įvyks
ta Detroite, Hotel Statler patal
pose (Grand Circus Park at 
VVashington Blvd. & Bagley 
Ave.). 

Atvykstantieji geležinkeliu 
per Michigan Central stotį gali 
pasiekti Hotel Statler autobusu 
(Depot), kuris keleivius iš sto
ties nuveža iki VVashington 
Blvd.. Galima išlipti netoli Ho
tel Statler pastato. Atvykstan
tieji Greyhound tarpmiestiniais 
autobusais išlipa prie pat Ho
tel Statler, kur yra tų autobu
sų sustojimo vieta. Atvykstan
tieji lėktuvais specialiu aero-
porto autobusu nuvežami į Det
roito centrą. Autobusas susto
ja VVashington bulvare netoli 
nuo Hotel Statler. 

Registravimasis 

Visiems ALRKF kongreso at 
stovams patartina registruotis 
tuojau atvykus. Registracija 
prasidės rugsėjo 25 d. 3 vai. po 
pietų Hotel Statler patalpose ir 
bus tęsiama kongreso atidary
mo dieną, rugsėjo 26 d., nuo 9 
vai. ryto. Registravimosi vieta: 
Ballroom Foyer. 

Registruojantis prašoma už
simokėti už visus kongreso pa
rengimus 6 dol. 50 centų. Tai 
yra mokestis už: 1) šeštadienio 
pietus, kurie bus Hotel Statler, 
Michigan Room salėje, pradžia 
1 vai.; 2) už koncertą ir šokius, 
kurie bus šeštadienį 7 vai. vak. 
Krnghts of Columbus salėje, 
VVoodvvard ir Forest gatvių kam 
pe, labai lengvai pasiekiama 

kongreso reikalams. Aukotojų 
vardai bus pagarsinti spaudoje 
ir kongreso metu. 

Pamaldos 
• 

Kongreso atidarymo pamal
dos įvyks penktadienį, rugsėjo 
26 d., 9 vai. šv. Antano bažny
čioje (klebonas kun. dr. I. Bo-
reišis). Pamaldose dalyvaus 
kaipo kardinolo Mooney atsto
vas vyskupas Zaleski. Dalyvaus 
ir pasakys pamokslą svečias 
vyskupas Vincentas Brizgys. 
D a l y v a u s pre la ta i J. B a l k ū n a s , 
P. Juras ir daug kunigų. Malo
niai prašoma detroitiečius kuo 
gausiausiai atlankyti kongreso 
atidarymo pamaldas. 

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., šv. 
Antano bažnyčioje bus pamal
dos už mirusius ALRK Federa
cijos veikėjus ir narius. 

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., šv. 
Antano bažnyčioje bus laikomos 
iškilmingos pontifikalinės mi
šios, vyskupui V. Brizgiui celeb 
ruojant. 

Posėdžiai 

Iš viso bus keturi kongreso 
posėdžiai. Visi Hotel Statler, 
VVayne Room salėje. Pirmasis 
pasėdis: atidaro ALRKF 4-to 
skyriaus pirmininkė E. Paura-
zien'ė, maldą sukalbės prel. J. 
Balkūnas; ALRKF pirmininko 
St. Piežos žodis; prezidiumo, 
sekretoriato ir komisijų rinki
mai. Posėdžio pradžia 11 vai. 

Antrasis posėdis tą pat die
ną 2 vai. po pietų: sveikinimai, 
Centrinės Valdybos ir kiti rapor 
tai. Prof. B. Vitkaus paskai
ta — Šių dienų uždaviniai. Dis 

* - r 

Kun. Ignas Boreišis, sv. Antano par. klebonas, Detroit, Mich., 
kuris nuoširdžiai rūpinasi ALRKF 32 kongreso metu įvykstan
čiomis iškilmingomis pamaldomis ir kitais kongreso reikalais. 

gatvėkariu Wodward linija; 3) j kusijos. 
už bendrus visų kongreso at- i Tretysis posėdis, rugsėjo 27 

d. 10 vai.: sveikinimai. Edv. 
Kriaučiūno paskaita Šių die
nų jaunimo problemos. Disku
sijos. L. šimučio paskaita — 
Lietuvos laisvinimo problemos. 
Diskusijos. 

Ketvirtasis posėdis tą pat die
ną 4 vai. po pietų. Rezoliucijų 
priėmimas ir kongresinių komi
sijų pranešimai. Centro valdy
bos rinkimai. 

stovų kartu su svečiais pietus, 
kurie bus sekmadienį, rugsėjo 
28 d. tuoj po pamaldų buv. lie
tuvių svetainėje priešais šv. An
tano bažnyčią (3553 W. Vernor 
Hgw. kampas 25-tos gatvės). 

Prie registracijos stalo bus 
teikiama įvairiopa informacija 
apie žymesnes Detroito vietas, 
duodami pageidaujami paaiškini 
mai, taip pat priimamos aukos 

SOPHIh BARČU* 
I- UI.I S -t, tirs - - h £ 0 * | 1»9© 

riiiMAn. no P»:NKTAD. 
H:45 iki r .••• t a i . ryte 

6 KOTĄ D. *:i,0 Iki »:3(> vai. ryte 
urrrrviftKos VAKAIU^KOS 

id toa i .a t M„t u - I.KMAI)U:N10 
vakare puo . Iki » vai. 

RADIO PROGRAMA , 
7 i i i KO. R4J€KWF,LL KT 

< IIICMKO 29, IU. HEmlock 4-2113 

Parengimai 

Rugsėjo 27 dM šeštadienį, iš
kilmingi bendri pietūs Statler 
viešbutyje. Pietų pradžia antrą 
vai. Pietų metu kalbės specia

lus Micjhigano gubernatoriaus 
atstovas U. S. District Attor-
n e y Ph i l ip A . H a r p ir v y s k u p a s 
V. Brizgys. 

Muzikinėje dalyje skambins 
painistė Patricia Ann Kurtz. 
Detroito visuomenė kviečiama 
dalyvauti iškilminguose pietuo
se. Kaina 3 dol. 50 et. Užsisa
kyti reikia iš anksto šiais tele- Į 
fonais: UN-3-3975, Mrs. M. Ka
sė arba VVE-5-3809, Mrs. A. 
Kratage. 

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., 8 
vai. vakare didysis kongresinis 
koncertas ir šokiai Knights of 
Columbus salėje (kampas 
VVoodvvard & Forest). Progra
moje dalyvaus svečiai iš^CJiica-
gos sopranas Izabelė Motiekai-
kaitienė, akompanuojant A. Ku-
čiūnui ir detrotiškls Br. Budriū-
no vedamas vyrų kvartetas. Po 
koncerto šokiai griežiant Stark 
orkestrui. Įžanga $1.50. 

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 
3 vai. po pietų iškilmingas posė
dis — akademija vyskupo M. 
Valančiaus 150 metų gimimo su 
kakčiai paminėti. Akademija 
įvyks Hotel Statler Ballroom 
salėje. Įėjimas nemokamas. 

• • • 

Detroitiečial kviečiami gausiai 
atsilankyti. Akademijai pirmi
ninkaus St. Pieža, paskaitą — 
Vyskupas M. Valančius lietuvių 
tautos gelbėtojas skaitys prof. 
A. Kučas. Paskaitą — Vysku
pas Valančius ir mųs tautos 
problemos skaitys prel J. £al-
kūnas. Vyskupo y . Brįzgįo kal
ba. JAV senatoriaus Ęlaire 
Moody kalbą. Supažindinimas 
ąu kongreso nutarimais ir kon
greso uždarymas. 

Pageidavimai 

Kongreso Rengimo komisija 
labai prašo visų atstovų neati
dėliojant siųsti laiškus kamba
rių rezervacijos reikalu tiesiai | 
Hotel Statler (Hotel Statler, 
Front office manager), arba 3 . 
Polikaičiui (8911 Kimberly C t , 
Detroit, 4, Mich.). 

Detroito lietuviai prašomi 
gausiai dalyvauti kongreso pa
rengimuose, nes tai parodys mū 
sų susiorganizavimą oficialiems 
valdžios pareigūnams ir plačia
jai spkudai. Prašome visų Det
roito lietuvių dalyvauti pamal
dose, parengimuose ir iškilmin
goje akademijoje. luform. 

TftVŲ IR MOKINIŲ ŽINIAI 
Lietuvių Mokytojų Draugija 

praneša gerbiamiems tėvams ir 
mokiniams, kad šį šeštadienį, 
rugsėjo 20 d., 10 vai. ryte, šv. 
A n t a n o p a r a p i j o s m o k y k l o j e 

DĖMESIO, SAVININKAI! 
Oaukite mūsų kainas pirma 

ĮDEDAME PL.ASTIC VVALL TILE 
Taip pat 

FDOOR TILE COVERING 
Nemokami apskaičiavimai 

CRawford 7-5816 NAtional 2-3266 
BErkshtro 7-7920 

TADO BALČIŪNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2150 VV. 23rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai elektroniškai patikrina
mi ir atnaujinami. Atstovybės visose 
Čikagos lietuvių kolonijose. Darbo 
vai.: 6-8 vai. vak. šeštadieniais nuo 

10-8 vai. vakaro. 

iiiiiiiiiiimiiimiiiimiiimimiimimmiu 

DĖMESIO „BOVVLERS" 
KETVIRTADIENIO VAKARO LYGA 
— 8-30 vakare. Viena 16 ratelių ly
ga arba dvi 18 ratelių, lygos. Išnau
dokite savo poilsio laika maloniame 
ir nuoširdžiame sporte. Rezervavi
mams Ir tolimesnei Informacijai pa
telefonuokite ar pamatykite Harry 
arba lim-k. 

SOUTHTOVVN RECRKATION 
A046 So. Ilalstcd Str. 

Tel. KNftlcyvood 4-078O 

Užsisakykite baldus 
tiesiai i i lietuviu dirbtuves 

NUO UŽSISENftJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IR ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ AT
VIRŲ ir SKAULŽIŲ ŽAIZDŲ. Jto 
negali ramiai sgdStl ir naktimis mie
goti, nes Jų užsisenčjusios žaizdos 
niežti ir skauda. Kad paftalinti tą 
niežėjimą ir skaudėjimą senų at
virų ir skaudančių žaizdg. uždčkito 
DEOULO Ointment. Jo g y d o m o s 
ypatybčs palengvins Jūsų skaudėji
mą ir galSsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pašalina niežė
jimą ligos, vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pasalina peršėjimą Ilgos, vadi
namos ATHLETE'S FOOT. sustabdo 
džiovinimą odos ir porplyfiimą tarp-
plrfičių. Jis yra tinkamas vartoti nuo 
džiūstančlos ir suskilusios odos. JI* 
yra gera gyduolė nuo visų išviršinių 
"odos Ugrų. L,EQUL.O 
Ointment suteiks Jum prasideda Šeštadieninės lietuvių \ E* ^ t ^ S H S S X % ^ 

m o k y k l o s m o k s l o m e t a i . M o k s - llų baldus, namų reikmenis: sallono gūsių, perstamų 1 r 
, . - , _ i t y .«. 'setus, miegamųjų setus ir kitu* bal- niežinčlų kojų Legu-

lo metai bus pradėti šv. misio- . d u l , 
mis. Prašome visus buvusius i 
ir naujai norinčius lankyti mo
kyklą mokinius laiku atvykti į 
mokyklą. Naujai įstojantieji 

(Nukelta j 5 pusi.) 

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

ERS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
S NAMO REIKMENYS IR T.T. 

TOS APPL1ANCE 
n i »N AS TELRVWJOS IR RADJO 

APT \RNAVIMAS 

4037 South Arclj« Avenue 
T a YArds 7-8666, Chicago 32, I1L , 

ARCHER AVENUE 
FURNITURĘ CO. 

Sav. JUOZAS KAZIKA1TU 
4140 Aroher Avenue 

Tel. LAfayet te 3-351* 
PrleS Įsigydami baldus patikrinkite 
pas mus, graj Jums bus ekonomiškiau 
užsisakyti tiesiai 18 mflsų dirbtuves. 
Jei pageidaujate, galėsim* duoti Ir 
kredltan. 
Illllllllllllllllllllll!li|!!llllllllllll'<lllimil 

lo Ointment yra par
duodamas po 76 ct., 
|1.25 ir 13.60. Pirki
te valstinžse Chicago 
Ir apylinkSsc ir Mil-
\vaukco, a r b a a t -
siųskite money orde
ri i — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 84, 111. 

MUlberry 5-3694 

t!r 
SOTUS ALKANAM PADEK! 

AII> OVFJISEA8, lm\, SljT'S. Iln1st<il St., C h l o r o ST tel. I>."\ 6-»850 
Bendro vft siunčia maisto siuntinius | Vokietiją ir kitus kraštus, iš 
Skyrus SSRS Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
ls Europos sandčl'ų. Pilnas draudimas. Heikal. pilno siunt. sąraSo. 

Siuntinys Nr. 8 — *J)?C 
4 sv. rūkytų'Vadinių 
2 sv. klauHr.i'; tauku 
2 «v margai Ino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntiny* Nr 12 — $6.1Q 
i dv rūįvytų lašinių 
% sv. kiaulinių taukų 
i sv. degintos ' «vo* 
) sv kakavos 
1 sv. Jkkolado 
2 sv. cultrąu/ 

• ^ « - - - — — II 1 i • • • i ' • - • i I M » | i • 

Siuntinys Sr. 11) — $9.95 
4 sy. rOkytų lašinių 
2 sy. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
i sv. degintos kavos 
Z sv kakavos 
1 sv šokolado 

s v. cukraus 
rubaial tualetinio muilo 2 g« 

Siuntinys N r. «-? 
10 sv. cukraus $2.60 
10 9 . b. kviet. miltų $2.60 
9 s/ , gryn. kiaul taukų $6.26 

j? 
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ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 

Ir jvalrlv dalkty pervežimus 

Taip pat persiunčiamo | uislen) 
pak i ct filius Jvalraus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTKD STREET 
Tel. DAnube 6-8245 

—— • 
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\ H M M i i i : I M II VIšKA (STAIGA SOUTH S1D£JE, 
|£U|l l I»ATAttNAU<IA VISORIŲ HCfllŲ APpRAUDOSEl 

Mes utsio\aiijuiiu> atsakomlngas iipdi audus koiniMuiijas, Unifi kiekyier 
utis iiuisų klijriituN visados apsaugotas, Jei kam Įvyksta kokia nelaime. 

Pmi!^AUTOMOBII ,E^UABIUTIES- -PBEVENTION 
M IK ACCIDKNTS. 

68^2 SOUTO WE8TERN AVE. Telef. PRospect 6-5163 
Agentūra yra CHA^. P. KAL priežiūroje 

"Mes Radome 

»* TAUPYMUI/ 
TAIP SAKO suvirs 10,000 
taupytojų, kurie pasirinko 
District Savings bendrovę.-
Kur kiekviena sąskaita yra 
apdrausta iki $10,000.00.. ir 
kur sutaupos neša aukštą 

•«* 

0u( New Homt 

v and LOSB Asstciatlart 
$23fc 5. Holttod SI., Cbico9« 8 

/ 
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10 METŲ PREKYBOJE 
SUKAKTUVIŲ PS0GA 

KAINOS ATPIGINAMOS 

NAUJOS UŽEIGOS ATIDARYMAS 
Kugsejo 19, 20, 21 — penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį* 
Skanūs lietuviški užkandžiai — Muzika — Šokiams gros 
Smagučio Orkestras. Visus kviečiame atsilankyti ir pra
leisti linksmai vakarą lietuviškoj nuotaikoj. 

ALDONOS TAVERNA 
4501 So. Hermitage Ave. Ona Aniilllus 

I 
I 

J* 

SIUVAMU MASINU KRAUTUVE 
ARCHER 3ĘWING CENTER 

« 7 « SOUTH A ^ H B ^ A V B N m C H I C A O O % U*. 
• • » 

parduoda, faiąo IMI koičia visų rūšių SIUVAMAS MAŠI
NAS ir KASOMĄSIAS MAŠINĖLES. Didelis pasirinkimas 
senų ir naujų. Paimam ir pristatom. Vykstame | proyincį-
ją iki 100 mylių už Chicagos (Jenionstravimui. Gferos tSsi-
mokėjimo sąlygos — tik 10% įmokant. Skambinkite 
BIshop 7-1045 arba atsilankykite asmeniškai. 
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Geriausi namams baldai, televi
zijos aparatai, elektriniai šaldytu
vai, skalbimo mašinos s iuvamos 
mašinos, pečiai. Deimantai, laikro
dėliai, jewelyrai. 

JOS. F. BIMIK, Inc. 
3241 So. Halsted Si. 

Tel. CAlumet 0-7237 
Chfeago 8, niinoiii 

Atldaia phmadUnlo ir kotvlrta 
dieaio vakarais Iki 9.Su vai. 

Fudriko leidžiama radijo valanda 
i* WHFC 1-150 ktl. radio «t-.Ues ket
virtadienio vakarais nuo 6 lkl 7 vĮl 
vak. BU orkestru ir dainininkais. 
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Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 
• 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse metų! Daug patar

navimų [skaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas w* 

ilgi issimpkejimai. ^ 

CITIZEN'S FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1542 Halsted Street N Chicago Heights. Illinois 

iii I I I i 5S= HsSr 

PROGRESS FIRNITURE CO. 
Chicagos Lietuviu Bendroves Krautuve 

Teikia mažiausias kainas šiame 
mieste ant visokių namam reikmenų, 
nes suglaudę 2-jų krautuvių prekyba 

Į VIENĄ 
SU VIENOS KRAUTUVES OPKRAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBA 

už daug daug mažesnes kainas 
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 jstaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kito* Lietuvių 
baldų krautuves Chicagoje, kuri galėtų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvienu namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės į šią įstaigą. 

Iflfavetfc 

Aš.. 

<m"83 I f f l i f 'Pi^i 
Aroher Ave. JTURMETURE V S 

Lengvi issimokėjimai pritaikomi visiems 

3-3171 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 18, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS H_ 
——_. 

12-to Ward'o Demokratu Didelis Piknikas1. 
{vyksta penktadienį, rugsėjo 10 d., pradžia 7 v. vak. 
Visi Lietuviai Demokratai dalyvaus savo metiniame piknike. 
ĮĖJIMAS VISIEMS VEITUJ. BUS BRANGIŲ DOVANŲ DYKAI! 
Gros šokiams net 2 orkestrai. Bus ir įdomi programa. 

ftilonia Darž« — prie Archer Ave. ir St. Louis Str. 
Nuoširdžiai kviečiami lietuviai dalyvauti šiame mūsų piknike. 

Kviečia rengimo komisija: Teis. JOHN T. ZURIS, A. VAITIS, 
K. I. SAVICKAS. B. SADAUSKAS. C. GEČAS. F. PERRY. 

-
— — — m 

Detroit, Mich. žinios 
(Atkelta iš 4 pusi.) 

bus įrašomi mokyklos patalpo
se. Taipgi, jei atsirastų didesnis 
skaičius lietuviškojo jaunimo, 
norinčio įsigyti -lituanistinių da 
lykų brandos atestato pažymė
jimą, Lietuvių Mokytojų Drau
gija mielai jiems ateitų į pagal
bą, įsteigtų Lituanistikos Insti
tutą. Norintieji lituanistinius 
dalykus mokytis bei juos pagi
linti, kviečiami registruotis šv. 
Antano parapinėje mokykloje 
šeštadienį nuo 10 iki 12 vai. pas 

TKUMPAI 
_ _ _ _ _ _ 

Iš Lietuvos Vyčiy seimo atė
jo maloni žinia, kad mūsų vieti
nis jaunuolis Robert Boris iš
rinktas vicepirmininku. Sveiki
name Robertą. Taipgi sveikina
me vietinį vyčių skyrių, nes jis 
laimėjo pirmą dovaną $50.00 
lietuviškumo išlaikymo kontes-
te. Vyčių seiman svečiais buvo 
nuvykę Carl Gobis, Joseph Sa
kai, Rudy Sakai ir Raymond 
Petcavage. Vyčių "bowling" sei 
mas vyksta visu smarkumu 
Hali Dodds Rccreation, Michi-
gan prie Grand Blvd. Žiūrovai 

Joseph VValuknois, 63 m., gy-( VytS Bernice Markavi&ūtf,, tįr-
ven. 20013 Vaughan, staiga mi- savininke Indigo Beauty Salon 

Mokytojų Draugijos pirmininką j k v i e č i a m i ketvirtadieniais 7:30 
Vincą Misiulį; o kitomis dieno- j v a l v a k I k i š i o l p a s ižymėjo 
mis galima registruotis nuo 5 T h o m a s P i u n k e t ir Angelą Gan-
iki 7 vai. vak. telefonu VIne 
wood 3-8834. 

« 

BAIJFO PRANEŠIMAS 

char (buv. Besąspariūtė). 

Balfo "Tag Day" tema per 
Lithuanian Melodies radiją va
landėlę praeitą sekmadienį kal-

gį sekmadienį, rugsėjo 21 d., j b g j o n e s e n i a i g r j ž e s i š Vokieti-
nuo 9:30 iki 1:30 vai. p. p. buv.! J Q s k u n J u o z a g K l u o n i u s J i s 
lietuvių svetainėje (skiepe), 25 n e t i k t e i k § p r a n e š i m ą a p i e da-
gt. ir W. Vernor Hwy kampas, ; hSLttinę p a d ė t į lietuvių Vokieti-
bu s viešos rinkliavos dėžučių iš-! j o j e b e t t a i p g i r a g i n o v i g u g d e t . 
dalinimas. Kartu bus išduoda- | r o i t i e č i u s u o l i a i p r i s idėt i prie 
ma kiekvienam rinkėjui pažyme B a l f o b ū s į m o s < T a g D a y „ > k u d 
jimas dėl teisės rinkti ir ženk- - v y k s g p a l i o 4 d D 5 ž u t ė s r i n k-
las prisisegti prie krūtinės. Taip t l i a v a į b u g d a l i n a r a o s š į s e k m a . 
pat bus duotas smulkesnis pa- • d i c n j b u v u s i o j e l i e t u v i u ^mje 
aiškinimas dėl rinkimo vietos i r ] n U Q 9:30 r y t e i k i 1:QQ y a l p p 

tvarkos. i g u s d u o d a m į reikalingi paaiš
kinimai. 

Dctroitiečiai Paurazienė, Ka-
sevįčienė, Dunčia, šeputa, Gri-

Nors rinkėjų registracija 
vyks iki paskutinės dienos, vie
nok, labai prašoma iki to laiko 
nenudelsti, nes atidėliojimas I cius, Gruzdaitis ir Heiningas tik 

re rugsėjo 14 d., liko nuliūdę 
dukros Ann, Helen ir Flora, žen 
tai Bruno Schmidt, Clarence Ta 
te ir Al Famie, taipgi 7 anū-
kai-ės. Velionis palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis. 

LRKF kongrese Katalikų Ko-
resp. Klubą atstovaus Petras 
Grybas, o LRKS 265 kp. — Sta
sys Stapulionis ir Matas Šimo
nis, Švento Petro Draugiją — 
Kazys Lobeikis. 

Elzbieta Rose, LRKSA 265 
kuopos narė, laikinai svečiavosi 
Detroite atvykusi iš Pellston, 
Michigan. 

Ona Litvaitiene, atvažiavusi 
iš Round Lake, Mich., serga pas 
seserį ir švogerj Ivanauskus 
Prairie gatvėje. Linkime svei
katos. 

-

ant Michigan Ave., dosniai re
mia lietuvišką v veikimą. Todėl 
ją gana gražiai remia lietuviai. 

Kongreso bankete dalyvaus 
gabi jaunuole pianistė Pątricia 
Ann Kurtz, kuri išpildys gra
žių kūrinių. 

Pas F. J. Kanapieiius Det
roite lankėsi iš Toronto, Ont., 
Jane Sadauskaitė. 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS,. ALIEJŲ 

PERKRAUSTOME BALDUS 
Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrjcinia 7-7097 

darbą labai apsunkina, 

Atskiri asmenys ir draugijos, 
kurios dar neužsiregistravo, pra 
soma tai atlikti šį sekmadienį 
laike aukų dėžučių išdalinimo. 

Organizacijų pirmininkai ir 
valdybų nariai raginkite savo 
draugijų narius kuo gausiausiai 
įsijungti į rinkliavą. 

rai daug ir nuoširdžiai darbuo-1 
jasi prie sėkmingesnės Balfo 
viešosios rinkliavos — Tag Day 
pravedimo Dietroito mieste spe-
lio 4 d. 

LRKF kongreso rengimo ko-
mijios posėdis įvyks šį penkta
dienį, rugsėjo 19 d.. 8 vai. vak. 
Statler-viešbutyje. Visi komisi
jos nariai maloniai prašomi da-

Tėvai ir motinos, aiškinkite lyvauti. Tai bus paskutinis su-
jaunimui šalpos reikalą ir svar- sirinkimas pr ie | kongresą, 
bą gyvenime ir ypatingai jos ' Skautes minės Tautos šven-
svarbą šiuo metu, kada daug te. Rugsėjo 21 d. buv. lietuvių 
mažųjų lietuviukų užjūryje yra svetainės salėje po 10 vai. pa-
palikti mūsų atsakomybėje. Pa- maldų įvyks "Gabijos" tunto 
tarkit jiems tėviškai, kad visi skaučių sueiga, kurioje bus mi-
be išimties nuo 15 metų daly- nima Tautos šventė. Kviečiame 
vautų šioje 1952 metų BALF dalyvauti ir brolius skautus, 
rinkliavoje. Po kiek metų liks Giybąi piknikas Įvyki »i sek-
jiems gražus ir labai naudingas m a ( j į e n į Birutės darže. Bus ska 
prisiminimas. ;njų užkandžių ir garimų. Pui-

Malonu pranešti, kad Ham- kus orkestras gros šokiams nuo 
trameko miestas irgi neatsili
ko nuo Detroito ir davė tai pa
čiai dienai, t. y. spalio 4 d., vie
šajai rinkliavai leidimą. 

Šia proga dar kartą kreipia
mės į visus geros valios lietu
vius atlikti tą būtiną lietuvišką 

a profitable reminder 

open o savings accounr 

this m o l l l j 
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3 iki 8 vai. vak. Maloniai kvie
čia kun. J. Čižauskas ir ren
gėjai. 
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PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISOMAS 
Ir garantuotas darbą*. 

pareigą. 
Atsiminkime, kad bendrui dirb sąžiningas 

. . .. . . , . - Aparatai nemokamai paimami ir 
darni tikrai laimėsime. pristatomi | namus. 

Tad petys į petį į bendrąjį DARBO VAL>NPOH: 6 v.v — 10 v.v 
., ,. . : i__u- ft«*tad»eniai8: 8 v. ryto—I o v. vak 

Amenkos lietuvių šalpos darbą ^ ^ ^ 4 | | f ^ ^ ^ 
Detroite viešąją rinkliavą T e l e f Y A 7.1090 
spalio 4 d. BAIJF 76 Sk. _%k-k-_m-„-»-%^k>-^-»-^^-*-»-%-*-

VISKO UŽTEKTINAI «r TU0JAUS PRISTATOMI 
Baidus, ušlil.vtiiviiM, pečius, skalbiamas mašinas, levas, matracus. 

Kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. * 
Žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą 

R00SEVELT FURMITURE 
C0MPANY, INC. 
Lietuviu Krautuve 

3810 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 

^ _ 

Atidarą pirmadienio Ir ketvirtadienio vakurals iki 9:30 
Atdara aekniadlenials nuo 11 iki 4:30 vai. popiet 

T a_s U1.. I^ l i į t . l 1 

TELfcVIZiaJi BEI HADU) P AKU A V IMAS IK TAISYMAS 

j, M- i i i coifloy 
3JZ0 S ri«ht*j Sftęei 04fM/r»o A-6SP* 
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Ei 1.185111 THAVKI, IIUHK 
4151 So. Omkley Ave. CHICA(;U 8, 1L^. Tel. YArds 7-3278 ir 70 

K E L I O N E S : 

LĖKTUVAIS, GELE2INKE-
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
Parūpiname bltetuft, tu^lMKius ir snt>;ukomo vlfUi IU kelione MU-Uui 
dalyku*. Tl KIMI l-IITIVU. sKVKIV l'ildome ufklevltus. keliones 
pL>nuokite Iš ankMo kitp II.H metama A n U iau uirtbakykite bU-ttU kaip 
lėktuvais taip ir laitai*. " l l būkite tikri, kad tikrai Kauite vietas. IM1V.4-
daml bAtoHM f+M mus nemokėkite brangiau ir išvengsite Ulko sutruk-
dymo, res nvreikes lankytis nei \ geležinkelio stoti ar aerodromą, ue* 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

wmm.wam..' • - — — - * * 

PRADEK TAUPYTI PAS . . . . 

M I D U M ) SAVINGS 
\m I.OAN ASSOfMTION 

4038 Archftr Avenue Chlcago 32, 
Telefonas: LAiayette 3-6719 

KIIEKVIENA mUin APDRAUSTA 
IKI $10,0()Q.0P 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
AUUU8T SAJ-OUKAS, SekretoriuM 

* '•." ••"• M ••». • ' -" i i •'•".'! !".'m u - i a u m 
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PROGRESS KRAUTUVE SKELBIA 
: ^ 

nr, .000.00 IŠPARDAVIMĄ 
AUKŠTOS ROŠIES NAMAM REIKMENŲ UŽ MA2IAU l/2 KAINOS!! 

ant VISŲ prekių suvežtų is Progress uždarytos krautuves. 
Progress Furniture Co. krautuve kviečia visus atsilankyti k duoti 

prpgos Jūsų doleriui nupirkti dvigubai daugiau augštos rūšies namam 
reikmenų, ypač reikalingų del rudens ir žiemos sezono. 

LENGVI IŠMOKĖJIMAI PRITAIKOMI VISIEMS 

$495 

$449 

$995 

$7.95 vertės maišytų vilnų blanketai parduodami 
tiktai po 

$7.50 šiltos ir gražios kaldros parduodamos 
Po 

$ 20.00 vertes visokių dydžių vatiniai matracai 
Po 

$ 32.50 vertes springsiniai matracai visokių dydžių 
po ••; $16«5 

$ 60.00 vertes pilni lovų įrengimai: graži lova, 
matracas ir springsai $ _ > & 9 5 

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

$160.00 vertės 3-jų dalių parlor setai su lovos 
įrengimais po $7995 

$200.00 vertės 2-jų dalių seklyčioms setai dengti 
vilnoniu frieze J -i QQ5d 

$225.00 vertės 3-jų perskiriamų dalių seklyčiom 
setai-sofos po J-̂  3900 

$128.00 vertės 3-jų dalių- miegamų kambarių setai 
f * » • • • • • • . . . . • • • • *V ^^W ^ ^ P I 

$198.00 vertės miegamų kambarių setai 3-jų dalių 
I \ f l %-Į UU 

$ 45.00 vertės gerai padarytos ir gražiai nubaigtos 
komodos po $0750 

$ 7.50 vertės 18 X 24 artiatiški veidrodžiai labai gražūs 
P° 'v $495 

$ 54.00 vertės žymių išdirbysčių nauji kaurų valytojai 
P° •••• $ 3 2 5 0 

$135.00 vertės virtuvėm gaziniai pečiai, žymių 
išdirbysčių po &Q 7̂5 

$260.00 vertės kombinacijos geso ir anglių virtuvėm 
pečiai po § -j ggflO 

$195.00 — 1952 metų mados 17 colių screen 
televizijos setai po $*| QO50 

$ 16.00 vertės ,,coil" lovom springsai visokių 
standard dydžių po $095 

$ 15.00 vertės gražios iempos-pasirinkimas visokių madų 
P° $495 

$ 95.00 vertes gražaus piešimo viln'oniai kaurai 9 x 1 2 
dydžio po $ 5 9 5 0 

Į 7.50 vertes 9 x 1 2 gražios klijonkos — didelis pasi
rinkimas po 

$ 6.00 vertes lamp shadės, dėl visokių lempų 

$ 7.50 vertės elektriniai prosai 
po 

$ 6.75 vertės . .elektriniai toasteriai 
po 

$ 2.00 vertes maži „shag" arba gražiai nuaustf 
„rag rūgs" po 

$ 2.00 vertės plunksnų pagalvės po 

Šimtus ir kitų panašių vertybių rasite atsilankę šioje 
pirmoje lietuvių bendrovės įpėdinėje krautuvėje. 

93 
98o 

4181 83 Archer Avenue prie Richmond gatvės 
Eidami atsineškite gazo ir elektros bilas — užsimokėkite be ekstra mokesčių. Taipgi priima

me vandens, taksu, raudonojo ir mėlynu j ) kryžiaus apdraudos mokesčius įr telefono sąskaitas. 
jjaUtc išpirkti American Express money orderius - • yra saugu ir patogu. 

Krautuvė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. popiet. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
ik\ ) valandos vakaro dėl Tamstų patogumo. 

i\ 
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CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS HELP WANTED — VYRAI 
^ 

KKIKAMNUA* BUTAS 

Pfmesio nuosavybių savininkams, 
l'nion Sho»t Metai darbininkas, žmo
na Ir i mergaites, Jleftko 4-5 karnb. 
neapstatytą. Šildomą butą. Gali mo-
kiti iki $75. Pietuose — pletvaka 
rtuose arba vakarinėj miesto daly. 
Arti kataliku mokyklos. Geriausia; 
paliudijimus. Galinti užimti tuojau 

Skambinkite: AHenleen 4-0298 

Domesio savininkai! Atsakomlnga jau 
na pora. abu dirbą, Jleftko 4-5 kamb. 
neav>stat> tą butą. pagedaujama ap
šildoma. Pietryčiuose. Gali užimti tuo 
Jau. Skambinkite -— 

South Chteago 8-219.1 
dčl gerų nuomininkų 

Dčmeslo savininkai: patikima šeima 
5 suaugę asmens skubiai turi gaut 
5-6 kam. neapstatytą butą bent ku? 
vakarų priemiestyje arba Austln. Mc 
kes Iki $85. Slod vietoj ISgyveno 1. 
m.; 24 m. lftdlrbo toj pačlcfl vietoj 
Geriausios rekomendacijos. PraAc 
laukti: 

Vlllage 8-8705 

Patikima ftelma 4 asmenų, skubia 
turi gauti 5 arba 6 kamb. neapsta 
tytą butą. Norėtu gauti pietuose ar 
ba pietvakariuose, bet eitų J bet ku 
rlą apylinke arti susisiekimo. Geriau 
šios rekomendacijos. PraSo šaukti 

CEdarerest 3-947J 
bet kada 

Domesio, namų savininkai. Vidutini 
a m i katalikų pora skubiai Jieftk 
4-6 kamb. m-apstatyto buto. apšildo 
mo. 1-mo ar 2-me augSte. l'ageidau-
tų piet. ar pletvak. miesto daly. Alo
je vietoje gyveno 19 m.: savininkas 
užima sau. Inžinierius Mercv High 
School. Skambinkite 

HOulevarri 8-0488 

Domesio, savininkai. 2 suaugę Ir 2 
mokyk. amž. valkai skubiai Jleško 
4-5 kamb. neapstatyto buto. su ap
šildymu. Brighton l'ark. Hrldgeporv 
arba apylinkėje. Prieinama nuoma 
(Jaii tuojau užimti. Prašo šaukti Mrs 
Kieharda tarpe H v. r. ir 5 v.v. šio
kiadieniais. ATIantic &-A400. 

DRAUGAS" AG£><JY 
55 E. Washington S t 
Tet DEarborn 2-2434 
2334 8o. <MJM Ave 

1*1 Vlrglotu 9.4M44V—7.4M41 

Parduodam namą su taverna: jei ne-
orit pirkti su namu. tai galima pirk 

t i be namo; yra ant greito parda
vimo: seni žmonės yra Ir turi ap-
>elstl Chlcagą. 

5042 W. 63rd PI. 

BY O W N E R 
house In South Shore's: ldeal loca-
tlon. Spaelous apt. lst floor. 2nd and 
3rd floors yelld average Income $4»n 
.1 inonth. v'ompletely furnlshed from 
rrnnd piano to \vashlng machlne. 

Boa H 111 Draugas 
23S4 t o . Oakley 

Parduodama arti Šv. Mykolo 
oažnyčios 3 butų, 4 kamb. mū
rinis namas; krosnim apšild.; 
kaina $13,000; be agentų. 

1722 VVabansia Ave. 

HELP WANTEO — VTBAI 

Lietuviai tremtiniai! 
Gyvenantieji Detroit'o apylinkėj esate 
pageidaujami skubiai nuolutlnlam, 
gerai atlyginančiam gaminimo darbui 
didelėj dirbtuvėj. Vyrai ūkiuose taip 
pat kaip tie miestuose esate prašomi 
ateiti dftl šių darbų. Jei galėsite pra
eiti sveikatos pageidavimus. Susisie
kite su sekančiu šiandien! 

Mrs. Elizabeth Paurazas 
17403 (Jucncy A venų e 
DETR0IT, MICHIGAN 

šaukite: UN 2-3298 

HELP WANTEI) VYRAI 

ATSAKOMINGA šeima. 3 dirbą, 
juodos raSSs žmonas, skubiai Ieško 
">-{J kam Ii. neapstatytą butą pietuose. 
Nuolat m?, (.eras paliudijimas. Skam
binkite KKnwood S-1426 dienomis, 
vakarais arba sekmadieniais. 

ANdover 3-8070 Mr. Brovvn 

ATSAKOMINGA Jauna moteris no
ri 2lĄ-4 kamb. neapstatytą mleg. 
kamb. butą. South Shore arti Illinois 
Central pageidaujama. Gali tuojau 
užimti. Skambinkite ANdover 3-5140. 
ext. 4 7 šiokiadieniais. Vakarais Ir 
sekmadieniais Gltovehill 6-0733. 

2 suaugv asmens skubiai turi gauti 
2Vi-8 kamb. neapstatytą butą, no
rėtų gauti šiaurėj*' arba Siaurės va
karu apvllnkej. Galės mokėti bent 
kiek. šaukite: Al. SIpeHor 7-02OO 
ext. .'{7i:< šiokioms dienoms nuo 9 
iki 5 arba M u m l a l e 1-0957 po 6 vai. 
vakaro. . 

Pčmeslo nuosavybių savininkams, 4- i 
5 kamb. butą arba namą, apstatytą 
arba neap.. jieško vienas chemikas. 
(Argonne National I .A b.) su žmona 
ir vaikais gali mokėti Iki $90. Piet
vakariuose arba vakarinėj miesto da-
lv. deras paliudijimas. I'rasa.u skam
binti 

OAklaml 4-0010 

Dčmesio nuosavybių savininkams, 
atsakomingas biznierius atslkelys { 
sj miestą Jleško 4 mleg. neapstatytą 
butų (Yown Potnt arba Hlghland sri
tyje. Atsiskyręs nuo šeimos kol jūs 
padfslte. Telef. EAst Cliicago 7124 — 
Šiokiadieniais. Tel. KAst Chieago 252 

vakarais ir sekmadieniais. 

I6NUOMUOJAMA 
lirighton I'ark'e išnuomojama krau
tuve; garu apšild: ant kampo, prieš 
bažnyčią, 15 m. buvo g§llu krautu
vė. (Ja11 būti pakeista J bent kokj 
biznj. Savininkas duos už prieinamą 
nuomą. 

2933 W. 43nl St. 
SAUKITE: 

Virgin Ui 7-3458 

EKCO Products Co. 
Turi keletą vietų del 

• TOOL & DIE MAKER 

• DIE DESIGNERS 

PROGOS — OPPORTUNITIES 

Lunch room and fountatn. Šame lo-
catlon 16 years. Well loeated steady 
nelghborhood and translent trade. 
Good lease. Reasonable rent. Mušt 
be seen to appreclate. Inspcetlon in-
vlted. Ovvner. ' 

2828 W. 55th St. 
1 Miiuie REptlblle 7-9491 

TAVERNA 
Gerai einąs biznis; moderniški J-
renglmal; kartu Ir televizijos apara
tas; prieinama nuoma: gera sutar
tis. Parduoda pigiai; ideališka porai. 

SAUKITK: 
>M I I I I H I K I I ( | . i r i t i> i 

HARDWARE AND PA1NT STORE 

Gerai Jsigyvenes biznis, 20 metų vie
noj vietoj ant Judrios gatvPs Bervvy-
ne. Parduodamas tiamas Ir krautuve. 
5 kamb. butas viršuj. Prieinama kai
na. Krautuve pilnai ) rengta, geros 
prekSs. Skambinkite savininkui — 

S lan ley 8-0827 

Comblnatlon laundry offlee, hat 
cleanlng, shoo ahlne. šame loeatlon 
12 years. Kstablished naborhood 
trade. Howard — Paulina vlclnlty. 
Husband oan operate, wife oah en-
gage ln outside oceupation. Well 
eųtilpped good lease, • lo\v rent in-
spectlon Invited. 7651 Nortli Paulina 

Itogfi-s Pnrk 4-8970 

Auto body and repair shop. Rldg. 
well eųulpped. Šame loeatlon 5 years 
ln Clearlng, and Industrini dlsttict. 
Steady naborhood and factory trade. 
Mušt sell due to lllness. 

5020 W. 03rd Street 
Phon^ owner M r t m ^ m ; N i e k a d nebuvo streiko, pakels! 

T HELP VVANTKD — MOTERYS 

REIKALINGA PADAVĖJA ir indų 
j plovėja. Geras atlyginimas. 6 d. sav. Už-
I inokamog atostogos; dirbkite geras va
landas. 

STANLEY'S \VILL-DALE LUNCH 
Dyer 3041 

Dver, Indiana 

Reikalingas 
DEŠRŲ GAMINTOJAS 

sugebąs pardavlnfitl krautuvSje. Nuo
latinis darbas; geros darbo sąlygos. 

HIGHLAND MEAT MARKET 
7802 S. Ashland Ave. 

FABRIKO DARBININKAI, 
ar norite darbą, kuris 
YRA NUOLATINIS, 
TURĮS APSAUGĄ. 

.< >nkluu n 2350 J. 1 mokestį, jei padarysi daugiau 
Keikia patyrusių vyrų prie mažų bei I ft^c „oATrrtTVff „.r J ( ( P i e C e W ° r k ) ' T U r į S P r ° g ° S 

vidutinio dydžio ..stamping, dravving j MAISTO, MĖSOS KRAU IU Vfi, gera* u ž d a r b i u į p a k e l t į t A t e i k i t e p a -
and progressive dies". Geros darbo j jrengimas; jemamas Šaldytuvas, / " J F . * 
sąlygos, švari dlrbtuv«. Proga pro- j freezer". įsteigta prieS 25 m. Del daržo- s i t a r t l d e l SIU d a r b ų : 
gresuotl. Visa elb*" darbininkams prie. ' 
dų. Imsime D. P. Telefonuoklte arba 
kreipkitės asmeniškai — 

Ef KO PRODUCTS CO. 
1949 N. Cicero Ave. 

BErkshire 7-6000 

vių padėjimo šaldytuvas. 5 kamb. gyve-1 
narni kamb. užpakalyje. Gera sutartis; 
prieinama nuoma. Karatu vandeniu ap- Į 
šildoma, fkainuota prieinamai; šaukite 
savininką: BOulevnrd 8-4304 

REIKALINGI VYRAI 

Visokioms valandoms dirbti. 
Bendrą dirbtuves darbą 

Ateikite asmeniškai. 

CHICAG0 CART0N C0. 
4200 So. Crawford Ave. 

Norima vyro ligoninės valymui.', 

DftL SUNKTOS LTGOS savininkas 
oarduodu Tavern ir Sandwlch Shop. 
1659 W. Roosevelt Itd. Pietrytinis 

, kampas. Pi/.nis daromas tarp Juo-
j dūkų. Jstelgtas prleft 32 metus. Bend-
I ros pajamos $7,500 per mėn. Par

duoda už $8.000 su vlskuom. 

STanley 8-3G16 

Dienos darbas. Pastovus. Geros 
darbo sąlygos. Pietus ten gaus. 
Pasimatykite su Mrs. Garrett. 

4058 W. Melrose 

PARDUODAMA TAVERNA, mūrinis 
namas; įsteigta prieš 18 m. vieta užkan-

| dinci; 2 kamb. užpakalyje; 2 autom, ga
ražas. Nuolatinis biznis; savininkas išsi
kelia j Florida dėl kitų susidomėjimų. 
Prieinamai įkainuota. 

2531 So. Desplaines 
Riverside, 111. Saukite savininką: 

RIverside 7-4452 

išnuomojamas 5 kamb. butas su vo
nia ir centraliniu šildymu. 

Kreiptis: J. Skrinskas 
5713 So. May St. 

Skelbtis "DRAUGE" aptdmoku 
oe» jis yra plačiausiai skaitoma* 

stovių dienraštis, o skelbimo 
Kaina yra prieinama visiems. 

NORIMA PATYRUSIŲ 
M E C H A N I K U 

l>arbas pastovus. Galima dirbti virš
valandžius. Aukštinusias atlyginimas 
pirmos klasės operatoriui. Puikiau
sios darbo sąlygos. Apmokamos atos
togos Ir Šventadieniai. Aprūpinimas 
ligonine. 

AUTI NOKTH WF.STKIl \ IR 
l'NION STATION 

The Electric & 
Machine Works 
19 S. Jefferson St. 

RAndolph 6-1125 

Savininkas parduoda taverną-
t likerio kombinacija; gerai įsteig 
tas apylinkes prekiavimas; par
duoda su namu arba be; ant 
kampo; 6 kamb. butas viršuje; 
kiti susidomėjimai ne šiam mies 
te priverčia pardavimą; parduo 
da už $16,500. 

gaukite: WE 6-8482 

BUSINESS SERVICES 

APŠILDYMO REIKALB 

MATYKITE MUS 

Dėmesio, savininkai, leiskite Del-
mar įHeating padaryti pakeitimus 
jūsų namų šildimui, darbas teisin
ga kaina. Įdedame dūmtraukiams 
„liners", aliejaus ir gazo krosnis. 
Nemokami apskaičiavimai bet kur. 
Darbas bus padarytas patyrusių 
inžinierių. 

ONtario 2-4792 

FABRIKO DARBININKŲ 
NORIMA 

Geras darbas, 
NUOLATINIS, 

TURIS APSAUGĄ 
Niekad nebuvo streiko 

Mokės daugiau, jei 
PADARYSI DAUGIAU 

Turi progos. pakėlimui. Ateikite 
ir apžiūrėkite. Assemblers-Con-
veyor, Paint helpers, hand or 
vvheel stripers, wheel lacers, 
packers, bench assemblers. 

.Susisiekite 
6501 West Grand Ave. 

(Arti Fullerton) 

EXPERIENCED (WHITE) 

Ehvelope machine operators. 
Permanent; Day Shift. Good 
vvorking conditions. Excellent 
starting salary. Loop location. 

For interview call 

MR. JUPE 

WAbash 2-5395 

REIKALINGI — 
• Operatoriai 
• Plastic Molding Machines 
• Inspektoriai 
• Finishers 
• Dažų purški"jai 
• Medžiagų tvarkytojai 
Daug priedų darbininkams 

CHICAGO MOLDED 
PRODUCTS CO. 

1020 N. Kolmar Ave. 
(4530 į vakarus) 

č ia yra pastovus darbas su saugia 
attitlml sąžiningai moteriai. Bendras 
raAtinSs darbas. Malonios darbo sąly
gos, Įvairios pareigos, jskaltant ma-
Hinrastj Ir lengva diktavimą. Bus 
priimama ir sugebanti pradcdančlojl. 
Visi kiti priedai. Susisiekite asmenls-

S H I P P I N G R O O M P A G A L B O S ' k i d JU' l ,H telefonu pasikalbėkite. 

\ 

MACHINE OPERATORS 
FOR 

LATHE and MILLING MACHINE 
GOOD VVAGES AND VVORKING CONDITIONS 
LIBERAL INSURANCE AND PENSION PLAN 

Call Mr. ROWOLD 
WAbash 2-7981 after 7 p. m. 

;5v- J 
VYRAI! VYRAI! VYRAI! 

E s a t e kuo skubiausiai reikal ingi šiose s r i ty se : 
LATHE HANDS • S E T - U P MEN! • STEEL ROLUNG 
MEN! • VVELDERS! • BENDRI PAGELBININKAI! 

Valandos : 7:30 iki 4 vai. vakaro 
Nuolat inis da rbas — gausūs priedai 

Aukščiaus ias At lyginimas 

SPARKLER MFG COMPANY 
MUNDELEIN. ILLINOIS 

Jr. 

ASSEMBLERS-CONVEYOR 
INSPECTORS, PULL UP— 
TRUERS, POLISHERS — 
BUFFERS, VVELDERS — 

ARC OR GAS 
MACHINE OPERATORS, 

HAND TRUCKERS 
Kreipkitės šiuo adresu: 

6501 W. GRAND * AVE. 

(Arti Fullertoh) 

Ar jūs jieškote nuolatinio dar
bo? Į 

International Paris Corp. 
reikalinga 

Ar domitės nuolatiniu darbu su užtikrinta ateitim? 

RYERSON STFIl 
tuojau pat turi vietų 

STEEL VVAREHOUSE PAGELBININKAMS 
Geros darbo sąlygos, švari dirbtuve, gausūs priedai darbi-
ninkams. Aukštas atlyginimas. Ims D.P. Reikia mokėti ang
liškai. Kreipkitės šiandien ir pasikalbėkite apie jūsų ateit) 
pas — 

J. T. RYERSON & SON 
2558 W. 16th Street 

Ar jūs domitės pastoviu darbu ir saugia ateitimi? 
RYERSON STEEL (110 m. biznyje) 

s? 

turi darbo del Steel VVarehouse padėjėjų, MAŠINŲ PRIŽIŪRĖ
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 West lBth Stieet 

Nereikia patyrimo. Priimsime sąžinln-
į gus tremtiniui; Keros darbo salyKos; 
švari dlrbtuvS; gausus priedai jskal-
tant užmokamas šventes Ir atostogas. 
Ateikite asmeniškam pasikalbėjimui. 

HELP WANTED VYRAI 

Kepėjo pagelbininkas 
Prityrimas nereikalingas. Tarp 
25-35 metų amž. Pradžiai alga 
$60.00 savaitei. 

2058 UVst Carmak Rd. 
WAGNER HOYNE BAKERY 

BOOKKEEPER 
Beginner for accounts payable 

and miscellaneous duties. 
Permanent: Good vvorking 

conditions. 

J. A. DUBOW 

1901-15 Mihvaukee Ave. 

SP0RTING G00DS CORP. 

r ^ 
— -••aB^^^^fc 

Corp. ' 
1021 S. State St. 

Mr. Frank 
Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim? 
Mes turime keletą darbų dėl 
Punoh Press Opers, 
Assemblers — Generaf Factory 
Patyrimas nereklallngas, bus pri
imami ir sąžlnlnkl pradedantieji. Ge
ros darbo sąlygos,. Moderni patalpa. 
Priimami Ir tremtiniai. Visi darbi
ninko priedai. Jskaltant nemokama 
apsidraudimą. Atvažiuokite: 

McDONNELL & MILLER INC. 
3500 N. Spaulding 

1 blokas South Addlson St. 

2258 S. Union 
Tflylor 9-4546 

Ar jfls j ieškote nuolatinio darbo su 
užtikrintu ateit im? Mes turime kelis 
darbus škxse srityse: 

• BILLING CLERKS • MA
ŠININKES • FILE CLERK 

Malonios darbo sąlygos; įvairios pa
reigos. Maža jstaiga. Grupes apdrau
dimas ir ligonines apmokėjimui pro
grama. Ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui. 

Undertakers Supply 
Co. 

331 So Peoria 
MOnroe 6-1040 

MR. KOETKE 

MEN WANTED AT ONCE 

(MATFRESS MEN) 
TAPĖ EDGE OPERATORS, TUFTERS, ROLL EDGE 

OPERATORS. 
Our men are making from $70 to $120 a week on this job. 

APPLY VVRITE OR WIRE 
Mr, E. I. Bronstien 

THE UNITED STATES 
8EDDING CO. 

ST. PAUL 14, MINNESOTA 
\ : 4> 

HEI.P WANTE1> — MOTFRYS 
J? 

MEN OR BOY PACKERS 
These Are Your Benefits While 

Working For . . . 

F. & F . 
* ^ . —* Proflt simi Ing 

2. — Coffee PeriocU 
3. —. Delleious Free Meal Daily 
4. — Free Life Insurance 
5. — Fret: Hospltallzation Insurance 
6. — Free Unlforms 
7. — Two W M k Vacation VVith l»ay 
8. — įlomis At X ina.s 
». — Time & ft l<\*r Overtime 

10. — Steady Year 'rotiiul Work 
11. — You Work l n A New Factory 

Employment Office Open Daily 
Including Saturday Morning 

F. & F. LABORATORIES, INC. 
3501 W. 48th Place 

K 

HELP VTANTED HOTEBYS 

If you are looking for steady 
employment and congenial sur-
roundings, we have the job for 
you. 

Comptometcr Operator 
Experienced but will consider 
trained graduate. Liberal em-
ployee benefits. Opportunity 
for advancement. Convenient 
tranaportation. Apply today 
for personai intervievv and dis-
cuss your future with 

CHICAGO IATR0BE 
411 W. Ontario 

Dėmesio mergaitėms, moterims, šeimininkėms! 

CITY NATIONAl BANK AND TRUST CO. 
Pageidauja MAŠININKIŲ, STENOGRAFIJŲ, ELECTRIC & 
MACHINE OPERS. Darbai pastovūs ir žada saugią ateitį sąži
ningam darbui. Malonios darbo sąlygos. Įvairios pareigos. Gera 
proga pažengimui. Bus priimami ir sugebą pradedantieji. 5 
dienos savaitėj. Atvažiuokite pasitarimui. 

^ 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su 
saugia ateitim? Mašininkės paty
rusios, bet bus priimamos ir pra
dedančios. Malonios darbo saly-
gos, įvairios pareigos, 40 vai. sa- I 
vaitėj, visi kiti priedai, įskaitant ' 
ir ligoninę. Gyvybės apdraudimas 
ir pencija. Atsilankykite šiandien 
pasitarimui. 

208 So. La Salle 5J09 So. Well» 
(Prie Quincy Elevated Station) e 

Norima mergaičių lengvam fabriko 
darbui. Darbas pastovus. Geros dar
bo sąlygros. Geras užmokestis. Su virš 
valandžiais. 

ACME PHOTO FRAME C0. 
674 North Kingsburg 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
• i — i — — i •• 

•- - * — ę •• •• « . - * . . . . . *••* . -

JOHN M. SMYTHE CO. 

703 \V. Madison SI. 

ASSEMBLERS 
FOR LIGHT FACTORY WORK 

ON INSTRUMENTS 
PERMANENT 

Pleasant working conditions 
Good starting wage. 

• Paid llolulays 
• Paid Vacation 
• Free Insurance 
FEE & STEMWEDEL 

2210 VVabansia 

W O M E N 
For light factory work. Expe-
rienced. 

. INDUSTRIAL COIL OO. 
4056 W. Roosevelt Rd. 

Ar JQs jieSkote nuolatinio darbo su užtikrinta ateit im? 
GENERAL FINANCE CORP. 

Turi keletą darbų. Šiose srityse: • P I L Ė CLERKS — nereikia patyrimo 
• K E Y PUNCH OPERATORIŲ (Remlngton Rand) . Priimsime sąži
ningas tik ką baigusias mokyklą; malonios darbo sąlygos; {vairios pa
reigos; gausūs priedai; proga daryti pažangą; ateikite arba saukite 
asmeniškam pasikalbėjimui. 

GENERAL FINANCE CORP. 
184 W. Iiiike St. (Priėmimo ištaiga 8-eiam aukStc) ANdover 3-2020 

S AR JCS 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 
c a f e t e r i j o j . N a u j a s d a r b a s p irmoje , a n t r o j e ir t r e č i o j e pa/nai-
nose. Priimamos tremtinės. Susisiekime ar skambinkite tele
fonu ir pasitarkite. 

CHICAGO PRINTED STRING COMPANY 

<5s 

2820 W. Longan Blvd. Tclef. BKonswick 8-5200 

... . . . . . . . . . . . . . . » . . . - . . . . » - . . . . . _ . . 
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Ketvirtadienis, rugsėjo 18, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 
r = 

YTEITININKŲ SKYRIUS 
(AtkeUa « 2-ro pu...) , • KRONIKA 

jp, pobūvis Evergreen Coun- Į 

Susirinkimai 
DOMESIO! 

Visiems Vaikų Teatro „Karalai
tes Teisutes" vaidintojams prane-

ty Club patalpose, kampas 93 ir i B roek tono at-kai sendraugiai šame, kad š| šeštadienį (rugsėjo 
VVestern A ve. I suorganizavo 20 asmenų Dūrį 2° d->. 5 ™»- P-P- Vyčių salėje 

šventę ruošia Chicagos ateiti | * , t i v i e n a D i e n h o l 7 A o«imn*7i I 2 4 5 3 W > *f a t » p 0 vaB?r<08 a 5 8 ! £ ; . , . , . s . • s e l P n v i e m * Luepnoizo gimnazi-j g ų b u 8 p į ^o j į repeticija. Todėl 

mestri su užkandžiais ir šokiais. Iii DRIKO RADIJO PROGRAMAI 
Visi nariai ir naujai pradėjusieji 
studijuoti prašomi dalyvauti. 

Ch. L. S. Dr-jos Valdyba 

ninkai sendraugiai ir kviečia vi jos mokinį. "Ateit ies" būrin 
sus ateitninikus ir ateitininkų i s t o j o . k u n k l e b P r s t r a k a U 8 . 
bičiulius. Į vakarienę pobūvį k a S ( k u n s S a u l e n a s , kun. A. 
reikia užsirašyti iš anksto. Vie- j Klimas, kun. J . švagždys, Julija 
nam asmeniui $4.00. Registruo Į J a k a v o n y t ė , dr. J. P. Kvaracie- Jai* 

prašome visus vaidintojus atvykti 
laiku. 

Be to, prašome atvykti ir tuos 
vaikus bei paauglius, kurie nors 
ir 

BALIV) 4-TO SKYR. PIKNIKAS 
Maloniai prašome dalyvauti 

Balfo 4-to skyriaus piknike, kuris 

HELP VVANTED — MOTERYS 
Sį vakarą, t. y. ketvirtadieni n u o l ^ 

6 iki 7 vai. vėl girdėsite puikų'f 
dainavimą Algirdo Brazio iš sto-' 
ties WHFC, 1450 kil. JMat, prieš* 
išvažiuosiant į Metropolitan Operą,' 
p. Brazis įdainavo p. Budrikui ke
letą dainų. Tad šį vakarą jaB gir-
J * * * ! i a 1 • f J J Y \ f 1 t įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 d. i dėsite transkripcijoj. Reikia pa 

Dan Smith's Grove, 82rd ir Kean stebėti, kad leidėjas šių programų 
Ave. Pikniko dieną 9 vai. ryto nuo — J. F. Budrikas — gavo šimtus 
parapijos salės, 1644 Wabansia • laiškų nuo radijo klausytojų, ku 
ave., išeis sunkvežimis į pikniką. 
Kelionė sunkvežimiu į pikniką ir 

tis pas Chicagos sendraugių vai 
dybos narius ir "Drauge". 

Valdyba 

AT-KŲ FEDERACIJOS 
VYR. ORGANAI 

Pranešame, kad Rinkimų Ko
misija galutinai užbaigė tikrin
ti visus Ateitininkų Federacijos 
Vyriausių Organų rinkimų duo
menis, iš kurių paaiškėjo, kad 
į Ateitininkų Federacijos Vy
riausius Organus išrinkti šie 
asmenys: 

Ateitininkų Federacijos Va-
dan prof. Simas Sužiedėlis — 
Brockton, Mass. 

2. Tarybos pirmininkas — 
prof. dr. J. Meškauskas — Chi-
cago, 111. 

3. Tarybos nar ia i : 
1. Prof. Dr. Zenonas Ivins

kis — Roma. 
2. Prel. Jonas Balkūnas — 

New York. 
3. Prof. dr. Pranas Padals-

kis Detroit, Mich. 
4. Dr. Agota Šidlauskaitė — 

Toronto, Ont., Canada. 
Prof. dr. Vitas* Manelis — 

Chicago, 111. 
6. Dr. Ona Labanauskaitė — 

Chicago, 111. 
7. Kun. Kazimieras Juršė

nas — Chicago, 111. 
8. Prof. Balys Vitkus, — Chi

cago, 111. 
9. Dr. Antanas Šerkšnas — 

Putnam. Conn. 
10. L. Dambriūnas - New 

York. 
4. Kontroles Komisijos pirmi

ninkas — Stasys Lūšys — Bos
ton, Mass. 

5. Garbes Teismas: prof. J. 
Graurokas — Cleveland, Ohio, 
Dr. A. S. Bačkys Paryžius, 
Leonardas Šimutis — Chicago, 
111. 

Vyr. Rinkimų Komisija 

nebuvo mūsų teatro vaidinto- « asmeniui, 
i, bet jais norėtų būti. * Valdyba ir renKi 

Skaičiusieji šį skelbimą praneš 
kitę ir kitiems savo draugams. 

V. T. Vadovybė 

SESERŲ KAZIM1ERIECIŲ RK-
MftJV DR-JOS SUSIRINKIMAS 
Įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 d. 

2 vai. po pietų, Akademijoje. Vi
sų rėmėjų skyrių prašome atvykti 
susirinkiman, taipgi prašome grą
žinti visas pikniko knygutes, ku-

Į rios parduotos. Šisai bus paskuti
nis susirinkimas prieš mūsų išva-

š iam būriui priklauso devyni Į " « • • • ™ « - £ " J į ^ i r m 

čia gimę lietuviai, penki seniau 
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
š. m. rugsėjo mėn. 20 d. Šešta

dienį 6:30 vai. Lietuvių Auditori-

jus, E . Belkiūtė, dr. Algirdas 
Vaitkus, Margari ta Margelienė, 
Agota Strakauskienė, Ona Čes-
niene, Ona Kašėtaitė, Adomas 
Česnauskas, Rože Cirokienė, Mo 
tiejus Valentukevičius, prof. Si
mas Sužiedėlis, Birutė Svilienė, 
Petronėlė Petkelienė ir Faus tas 
Stondžia. 

imo Komisija 

rie gėrėjosi p. Brazio puikiu daina
vimu ir pageidavo jį vėl išgirsti 
Budrlko radijo valandoje. Tad šį 
vakarą jį girdėsime. O. P. 

atvykę ir šeši tremtiniai. Tie 
14 kilniadvasių lietuvių brock-
toniečių, seniai atvykusių iš Lie joje (mažoje salėje) Chicagos Lie
tuvos, a r visai jos nemačiusių, \ JJ2JĮ. Studentų Dr-ja šaukia su-

* .. J . ,. r* sinnkimą po kurio bus Initium Se-
duoda pavyzdi visiems lietu 
viams. 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— navininko — 

Si. Casimir Monumcnt 
Company 

3914 West I I flh Street 
Vienas Blokas nuo Kapinių 

Didžiausia* Paminklam* 
Planų Pasirinkimas Mieste 

Telef. CEdarcrest 3-6335 

Broektono at-kų sendraugių 
visos šeimos įsijungė į vieninte
lės pasaulio lietuvių gimnazijos j 
šelpimo būrius. 

ALK Federacijos suvažiavimo 
metu Detroite rugsėjo 27 d. šeš 
tadienį organizuojamam jaunu
čių at-kų globėjų pasitarime 
pranešimą padarys St. Barzdu-
kas ir kt. Atstovai, norintieji 
t ame pasikalbėjime dalyvauti, 
registruojasi specialiame lape 
prie bendrosios suvažiavimo re
gistracijos stalo arba pas inž. 
Jurgį Mikailą. 

Išdžiovinkite Rūbus 

PARDAVIMUI 

Western Aulo fcichange 
Autorizuotas dylerts, kurį kiek

vienas, kuris žada pirkti automo
bilį, turėtų žinoti. 

Mes turime virš 100 įvairiausių 
patikrintų ir garantuotų automo
bilių. 

Tremtinys lietuvis pardavėjas 
suteiks Jums sąžiningiausią ir 
mandaugiauaią patarnavimą. 

At sa rga gėdos nedaro. 
Prieš perkant automobilį, nepa-
oairškite užeiti ar telefonuokite. 

>1K. A. SLUTAS 

Western Auto £xchange 
6400 So. Western Ave. 

KEpuhiic 7-6400 

Parduodama Gydytojo Kabineto įrengi
niai. Kaina prieinama. Kreiptis: Mrs. E. 
KuILs :«59 So. Halsted St. arba šaukite 
HKmlork 4-0709 arba VIctory 2-9584 

Parduodamas valgomojo kamb. so-
t.ts: stalas ir S kroHlai; geram «to-
vyje; stiklo viršus; parduoda pigiai, 
saukit- : PRoapect 6-5278. Kreipkitės 

5512 So. Taliną n Ave. 

— 

tu 
P A U L I N A 

PETRUŠEVIČIENE 
Po tfivuts I1AIDONI8 

t lyveno 1111 W. 7 1 St. 
Tol. KKpublic 7-6444 

Mirč antradienį, rugHfejo 18, 
1952, 10:45 vai. ryte, sulaukus 
6s m. amžiaus. 

Gim6 Lietuvoje. Kilo 11 Tau-
rag?8 apskr , .^ilalfs parap. 

Amerikoj išgyveno api( 49 m. 
Pasiliko ūideliame nuliūdimo 

2 suims — Mykolas, smuikinin
kas, Kostas ir duktė" Josephlno; 
brolis Juozapas Raudonis Ka
nadoje ii- Selina; svogerial — 
Mykolas ir Stanislovas Ir jų Šei
mos; ir kiti giminės, draugai ir 
pažjstami. 

Kūnas pašarvotas Anthony 
Petkus koplyčioje, 6812 South 
VVestern Ave. fc i 

Laldoutvės jvyks šeštadieni,11 
rugsėjo 20 d., is koplyčios 8:30 
vai. ryto bus atlydėta j Gimimo 
Panelės švc\ parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks tfedulingos pa
maldos u i velionės siela. Po 
pamaldų bus nulydėta j Šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Ir pažjstainus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: sūnūs, dūkti1, brolis 
su šeima, svogerial su Šeimomis 
ir kiti gimines, 

Ijiidotuvitj direktorius Antho 
nv Petkus. Tel. OR 0-0142 

Yra greičiau 
...i* taip švaru, kaip SAULES ŠVIESA 

Elektriškas būdas yra pats geriausias būdas . . . taip pat 
ir džiovinant rūbus! Modernūs elektriški rūbų džiovintuvai 
yra taip paprasti vartoti, kaip ir elektros apšvietimas ir 
yra taip pat tiek švarūs*! Jūsų ką tik išplauti rūbai, bus 
vartaliojant išdžiovinti švarioje spinduliuojančioje kaitro
je . . . ir rūbai pasiliks purūs ir malonaus kvapo. 

Įsitikinkite jūs patys, kaip daug darbo sutaupo rūbų 
džiovintuvas ir del ko modernus ELEKTRIŠKAS rūbų 
džiovintuvas yra tiek daug geresnis. 

Elektriški rūbų džiovintuvai yra geresni todėl: 

PERKRAUSTAU BALDUS 
VIETOJE IR R TOLIMESNIŲ 

DISTANCIJŲ 
TURĮS ILGA PATYRIMĄ 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
Tel. VVAlbrook 5-9209 

• 
MlektriHka kaitra yra švari I Klek-
trinka kaitra yra tiek švari, kaip 
kad saulės Šviesa. 

• 
HlekUUka kaitra yra spinduliuo
janti! Jūsų rūbai vartaliojaml spin 
duliuojanc.toje kaitroje . . . nuo to
kių pat be liepsnos kaltinančiu 
elementų, kokie kad yra jūsų elek
triškame teasteryje (duonos RTUZ-
dlntuve). 

I lokt i i šku kaitra greita! Visiškai 
sausa elektriška kaitra išdžiovina 
rūbus pereičiau, negu bet kuris 
kitas metodas. 

e lektriška kaitra yra automatiškai 
Pasukate mygtukų, elektriško džio
vintuvo ir Jūsų rūbai pradedami 
tuojau pat džiovinti. 

Pamatykite modernius elektriškus rūbų džiovintu* u* artimiausioje jums Edison krautuvSje! 

• •• 

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY * 
72 WEST ADAMS STREET 

3138 N. Lincoln Ave. 
3430 W. Diversey Ave. 
4231 VV. Madison St. * 

3225 W. 26th St. 
4749 N. VVestern Ave. 
4833 W. Irving Pk. Rd. 

424 E. 47th St. 

852 W. 63rd St. 
9025 S. Commercial Ave. 

11046 S. Michigan Ave. 

— 

s 
STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKIŲ RIIAIŲ 

MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 

LUMBER CO. 
STASYS LTrvVTNAS. Prez 
MS9 So. HALSTED ST. 

J-i VIctory 2-tiTZ 
\ P K A 1 N A V 1 M 4 IR PRKKJV PRI 

STATYME TEIKIAME 
NEMOl 

- — -

/ '. 

:MOKAMAI 
DARATA k 

TAUPYKITE SAUGIAI IR PELNINGAI I ! 
0 

Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pinigus i Chicago Savings and Loan Assnriation, kuri yra proporcionaliai viena iŠ 
smarkiausiai augančių taupymo įstaigų visoj Chicagoj. 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 neprižada, bet 
visada išmoka aukštą dividendą. 

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

CHICAGO SAVĮNGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Westem Ave. Chicago 

J O H N P A K E L , P r e s i d e n t 
Phonc GRovchiil 6-7575 

• 

RA6T!Nfc ATIDARYTA kaadten nuc 
* va), i yto Iki 6 vai. vakaro ir 
A«Atad!eniala Iki 3 vai. vakaro 

Valandos: Pirmadieniais nuo 12 iki 8 vai. vakaro. Antradieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 4 
po piety. Ketvirtadieniais nuo 9 ki 8 vakaro. Trečiadieniais uždaryta viią dieną. Šeštadieniais 
nuo 9 ryto iki 2 po pietų. 

Raštines darbai mergaitėms ir moterims 
Nup šios savaites padidintas atlyginimą*. Jūs esate kviečiamos 
pasinaudoti ta proga algų pakėlime. Mūsų draugiškas patarnavl- f 

nias paties jtims išsirinkti atitinkamą darbą. 

TINKAMOS VIETOS Y E A : 

GENERAL CLERKS - įvairūs rastinės darbai 
PAYROLL CLERK — šiek tiek mokėti Comptometry 
ORDER WRITING CLERKS — paruošti orderius 
RECORD CLERKS — Inventory and Sales Records 
ACCOUNTING CLERKS — Checking and Auditing Work 
AUDIT CLERK — patyr imas nereikalingas 
MAŠININKE — tikslus kopijų darbas 
STENO-CLERKS — lengvas diktavimas 
SEKRETORES — pradedančios a r b a patyrusios 
CALCULATiOR OPERS, siek tiek patyrusios pageidaujama 

Mes taip pat apmokysime ir pajėgiančias baigusias mokyklą 
pirmame jų darbe. Šitokių būdu jūs uždirbsite besimokydamos. 

TELEFONŲ ORDERIŲ PARDAVIMAS 18-40 
Teikia oro venteliaciją,( kambarys apsaugotas nuo padalinių 
triukšmų, netiesioginė Šviesa, patogios atsilošiamos kėdes, su
siraskite naują darbą teikiantį džiaugsmą. Patyrimas nebūtinas. 
Apmokančiosios klases yra paruoštos telef. voliumų orderių 
pardavimui. Pilnas laikas nuo 9:00 iki 5:30 vak. Dalis vai. ir 
bet kokios iš eiles keturios vai. nuo 9:00 iki 5:30. 

KATALOGŲ PARDAVIMAS 
Toms, kurios priima tiesioginiai kostumerius. Vieta yra dabar 
tinkama kataligų pardavimo skyriuje. Valandos tinkamos jūsų 
patogumui. Geras pradedantysis atlyginimas. 

618 W. Chicago Montgomery VVord 

John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

T R Y S MODERNIOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South Califoraia Avenue 

Telefonas Blshop 7-9719 
AMUI) LAN CK P1KNA I R NAKTĮ 

ANTHONY 6. PETKUS 
I1AIDOTUVIŲ DETEKTORIUS 

6812 SO. VVESTERN AVE. 1410 S. 5 0 * AVE. 
CHICAGO, ILL. CICERO* I t L 

GRovehiU 6-0142 

HEmlock 4-2644 

TOvvnhall 8-2109 

B33C3^'-Scr: 

r « »•?»!• 

LIGDĖSIO VALANDOJ 
Š4ukitt 

MAŽEIKA * EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6845 So. VVestern Ave. Air Conditioned koplyčia 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Autom«biliam» viet» 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime 
koplyči.} arčiau Jūsų namų. 

SI- ;KAvr iKJ i Y R A N A R I A I C H I C A G O S L I B T U V I V 
LAIDOTUVIŲ DIUKKTORUI ASOCIACIJOS 

Anibuiansii patarnavi-

mus y r a te lkiamas 
dieną ii* n a k t į . Rei
kale saukite 
mus. 

Mes turime koplyčias 

Rosclando dalyse i r 
v i s o s e Chicagos 
tuojau* iMttar-
natijam. 

tr 

STEPONAS C. LACttAWICZ 
2814 West 23rd PLACE Tel. Vlrginla 7-6672 
10756 S. MICHIGAN AVE. PUllmaji 5-1270 

PETRAS P. 5URSKIS 
659 West 18th STREET . Te4. SEeley S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VANCE 
1446 Soutti 50th AVE., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003 

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

Telephone YArds 7-1911 

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

ANTANAS M. PHILLIPS 

— 

3307 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138—1189 

JULIUS LIULEVI6IUS 
4348 S. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayetfe 3-3572 

LEONARDAS A. EŽERSKIS 
1646 WEST 46th STREET Tel. Y Arda 7-0781 
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DĮENIUMIB DRAUGAS, CHKAOO, IL1IN0I9 Ketvirtadieni*, rugsėjo 18, 1952 

• IŠ ARTI IR TOLI 

X Šiluvos atlaidi? užbaigimas 

A. J. VALSTYBISE 
— Uždaros motery rekolekci

jos. Uždaros moterų rekolekci
jos įvyks rugsėjo mėn. 26, 27 ir 
28 dienomis Nekalto Prasidėji
mo Vienuolyne, Putnam, Conn. 
Rekolekcijos prasidės penkta-

Gimimo Panelės švenčiausios pa | d i e n | v a k a r e i r b a i S s i a s e k m a " 
rapijoje praeitą pirmadienį bu
vo labai iškilmingas; dalyvavo 
Jo Ekscelencija Vyskupas Briz-
gys, TT. Marijonų Provincijo
las kun. Valentinas Atkočius, 

dienį, ves vienas iš Tėvų Pran 
ciškonų. Atlyginimas $7.00. 

Visos moterys, galinčios 
trumpai pasitraukti nuo savo 
tiesioginių pareigų, kviečiamos 

MIC, Jėzuitų Provincijolas kun. i Pasidžiaugti gražia rudens gam 
B. Kristanavieius, S. J., v i s a j ta. Norinčios dalyvauti rekolek-
eilė lietuvių klebonų ir parapi- c i J o s e ' Pašomos skubiai įsire-
jų kunigų. Pamokslus sakė kun. 
Venckus, S. J., visas atlaidų pa 
maldas lankė gausios žmonių 

.^istruoti šiuo adresu: Rev. Sis-
ter Superior, Immaculate Con-
ception Convent, R. F. D. Nr. 2, 

minios. Klebonas kun. Jurgis; ^ t n a m , Conn. Telef. 8-5828. 
Paškauskas džiaugiasi tokiu pa 
rapiečių pasirodymu. 

DID. BRITANIJOJ 
—- Ketteringe darniai veikia

ma. Ketteringe ir artimose apy
linkėse gyvena apie 40 lietuvių, 
kurie visi apsirūpinę darbais, 
kurių čia nestinga, ir geromis 
pastogėmis. Rugpjūčio 31 d. vie 
tos parapijos bažnyčioje iš Bra i 
fordo atvažiavęs kun. J. Kuzmlc 
kis atlaikė lietuviams pamaldas, 
kuriose dalyvavo dauguma šei
mų net su mažais vaikais. Tuoj I 
po pamaldų parapijos salėje | 
vietos DBLS skyrius turėjo sa-l 
vo metinį susirinkimą, kurį ati-1 
darė pirm. A. Pužauskas. Savo | 
apyskaitoje jis pažymėjo, jo;j | 
3kyriui priklauso 36 nariai, ku- j 
rių tarpe yra darnus sugyve
nimas. Lietuvių Spaustuvės Fon 

KARO FRONTE KORĖJOJ 

dui buvo surinkta 18 svarų. Su 
— Tremtinukė Nemyra Lem- rengta vaikams Kalėdų eglutė, 

bergaite sėkmingai baigė Brid- dalyvauta Vasario 16 d. minė-
X Marijona ir Antanas Ru 

džiai, savininkai Rockwell En-
gineering Co., buvo sukvietę di
delį būrį svečių savo gražioje 
rezidencijoje praeitą sekmadie
nį atšvęsti mergelės krikštynas. 
Naujosios krikščionies vardas 
yra Rosemary. Krikštatėvai bu 
vo Stanley Balzekas, sūnus sa
vininko Balzekas Motor Sales, 
ir p-lė Frances Paukštis. Ponai 
Rudžiai augina vaikutį ir mer-j 
gėlę ir nuoširdžiai prisideda 
prie visų kilniųjų visuomenės 
darbų. 

X Jonas Jokubauskas (Ja
kuos), Dariaus-Girėno posto 
veiklus narys, buvo išvykęs į 
Amerikos Legiono konvenciją. 
Ta proga aplankė Bostoną, kur 
ilgai buvo gyvenęs ir kur turi 
daug pažįstamų. Rytuose išbu
vęs apie 3 savaites, sugrįžo Chi-
cagon. 

geporte, Conn., amerikiečių 
high school ir pradeda vietos 
universitete studijuoti kalbas ir 
meną. Tai žinomo Lietuvoj ad
vokato ir žurnalisto Lembergo 
našlaitė; jis mirė Vokietijoje. 
Nemyros motina dirba Under-
vvoode, parneša savaitei apie 45 
dol. ir augina dvi dukreles. Ma
žesnioji Birutė lanko „primary" 
ir baleto kursus. 

—Tautinių šokių grupe. Prieš 
15 metų įsikūrusi Bostono lie
tuvių tautinių šokių grupė, ir 
šiandieną tebėra ryškiausia lie
tuvių liaudies — šokių — jų 
muzikos ir tautinių kostiumų 
eksponate kitataučių tarpe šioje] išrinkti: K. Klegeris, B. Daugi-
apylinkėje. Į šią grupę mielai lis ir L. StundienS. Susirinki-
įsiliejo ir iš tremties atvykęs mas nutarė į visuotinį DBLS 
jaunimas, kuris dabar sudaro metinį suvažiavimą pasiųsti K. 
jos daugumą. Klegerj. 

jime Corby, minėta Motinos die
na. Visą laiką šelpiama Br. Ka-
lasiejaus šeima Vokietijoje (01-
denburge). Per metus turėta 
apie 50 svarų pajamų; C. Val
dybai nusiųsta 30. Šiuo metu 
kasoje yra 3 svarai su viršum. 
Rev. Komisijos aktą perskaitė 
p. Kaupys. Knygos rastos tvar
koje, tik nevisi nariai dar su
mokėjo nario mokestį. Po visų 
pranešimų buvo renkama nauja 
valdyba, į kurią susirinkimas 
išrinko savo veikliausius narius. 
Dabar valdybą sudaro: A. Pu
žauskas, V. Petkevičius ir V. 
Stundys. Į Revizijos komisiją 

CHICAGOS ŽINIOS 
Žydų Nauji Metai 

Ateinantį penktadienį, rugsė
jo 19 d., prasidės žydų Naujų 
Metų šventė. Savo metus žydai 
skaičiuoja nuo pasaulio įkūri
mo. 2ydai Naujų Metų šventę 
vadina Roš Hašanah. Šventė 

Pabėgo su dideliu grobiu 
Turtingas biznierius Irving 

Dworett, 44 m. amžiaus, 5050 
Sheridan Rd., vakare sugrįžo 
namo ir belipant iš automobilio, 
du plėšikai prisistatė ir vienas 
jų pasakė: „Irving, this is a 

prasidės penktadienį nuo sau- stickup". Ir paliepė sėsti atgal 
lės nusileidimo. Žydų Naujų Me į automobilį, ką jis ir turėjo pa
tų šventė rišasi su panašiomis daryti. Pagal plėšikų reikala-
apeigomis, kaip krikščionių Ga- vimą važiavo gatvėmis ir gat-

Du pietų Korėjos kariai veda savo sužalotą draugą iš priešakinės 
Unijos į pirmosios pagalbos stotį. Paveikslas nuimtas Capitol Hill 

apylinkėj. 

ITALIJOJ 
— Popiežius Pijus XII tr/.jaii-

BRAZILIJOJ 
Nauja gimnazija. Vila Ze-

čia lietuvius. Balfo pirmininkas lino; rugpjūčio 17 d. buvo pa 
kan. dr. J. B. Končius lankėsi 
Italijoj. Vizitavo Balfo Įgalioti-

šventinti nauji seserų pranciš-
kiečių gimnazijos rūmai, ku-

nio įstaigą Romoje, lankė Itali-' riuos statant pinigiškai gerokai 
joj gyvenančiuosius lietuvius ir parėmė Sao Paul miesto savi-

— Nijole Stadalnikaitg šį pa
vasarį baigusi augštesniąją mo 
kyklą Stampforde, Conn., ir ga
vusi stipendiją, šiomis dienomis 
pradėjo muzikos studijas Hart- kyklas. 

X Povilas Valoncikas (Va-
lensky) atostogų proga vykda
mas iš New Yorko į Springfield, 
111., pas motiną, porai dienų bu 
vo sustojęs Chicagoj pas vaist. 
Vincą ir Adelę Petrauskus. Va-
loncikų šeima y ra daug veikus 
Springfield, 111., lietuvybės pa
laikymo reikaluose. 

X Gasparas Velička, sukūręs 
komedijoje „Naujieji žmonės" 
stiprų ir originalų ūkininko Sa
kalo — tėvo vaidmenį, vėl toje 
rolėje pasirodys šeštadienį, rug
sėjo 27 d. ir sekmadienį, rug
sėjo 28 d. šio veikalo vaidini
me International House salėje. 

X Antanas ir Julė Žvirbliai 
rugsėjo mėnesio pradžioj Brigh 
ton Parke, 2427 VV. 45th St. 
pirko valgomųjų ir smulkių 
daiktų krautuvę. Praeityje A. 
Žvirblis yra daug dirbęs lietu
vių visuomenei. 

X Į „Naujų žmonių" vaidini
mus šeštadienį, rugsėjo 27 d., 
ir sekmadienį, rugsėjo 28 dieną, 
kurie įvyks International House 
salėje, labai gerom rezervuotom 
vietom pakvietimus galima gau 
ti „Drauge". 

X „Dainavos" ansamblis į-
temptai ruošiasi religiniam kon 
certui, kuris įvyks š. m. lapkri
čio mėn. 30 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčioje. Bus išpildy
ta Bethoveno oratorija „Kris
tus ajyvų kalne". 

X Minint Margučio radijo 
20-ties metų sukaktį, bus išleis- t- i r R K u m f e r t a i t e . Nevienam 
ta knyga apie A. Vanagaičio & k i s i i l d ė a š a r o n i ) k a d a 

veiklą Amerikoj. Knygoj bend- ^ i š v a r d i n t o 8 m e r g a i t e s padai-
radarbiaus artimieji velionies n a y o k e l e t ą L i e t u v 0 8 p a r t i z a n ų 

draugai. Ją leidžia Juozas Ba- d f t i R e i k i a g a k ^ k a d A u 

čiunas, o redaguoja Vytautas 
Alantas. 

Pažymėtina, kad ši kolonija 
turtinga vaikais. Minėtame su
sirinkime jų buvo apie 15 Visi 
jau paaugę ir lanko anglų mo-

fordo kolegijoj. 

— Petras Pupius, buvęs Ky
bartų gimnazijos gamtos moks
lų mokytojas, rugsėjo 1 d. su
laukė 50 metų amžiaus. 

VOKIETIJOJ 
— Tautos šventė. Augustdor 

fas. Augustdorfo lietuviams 
Tautos Šventė didelio susikau
pimo ir pasiryžimo diena. Daug 
lietuvių atkeliavo net iš labai 
tolimų apylinkių: jų visų no
ras buvo atsiminti Tėvynės 
skausmą ir bent valandėlę pra
leisti tarp lietuvių. Tą dieną bu
vo iškeltos penkių tautų vėlia
vos. Dr. V.-Litas, Augustdorfo 
Lietuvių Komiteto pirmininkas, 
atidarė iškilmingą susirinkimą, 
pakviesdamas trumpu atsistoji 
mu pagerbti žuvusius mūsų bro 
liūs. Po to Mažosios Lietuvos 
Tarybos Pirmininkas E. Simo
naitis skaitė paskaitą, pažymė
damas, kad dabar didžiausias 
mūsų rūpestis saugoti jaunimą 
nuo ištautėjimo. 

Augustdorfo Lietuvių Vargo 
mokyklos mokiniai padeklama
vo patriotinių eilėraščių. Gražiu 
deklamavimu pasirodė Gr. Ste
ponaitytė, V. Steponaitytė, Z. 
Balandytė, B. Paltarokaitė, B. 
Riteris, J. Rašalas, H. Stanaity-

— Bradfordiškiai pagerbS 
kun. dr. V. Balčiūną. Lietuvių 
Kolegijos Romoje dvasios tėvas 
kun. dr. V. Balčiūnas, atosto
gaudamas Škotijoje, Glasgove, 
apsilankė ir Bradforde, kur tu
rėjo progos susitikti su kelių 
šimtų lietuvių tremtinių būriu. 
Rugpjūčio 24 d. po pamaldų 
bažnyčioje pas kun. kapelioną 
buvo surengtos kuklios vaišės 
garbingam svečiui pagerbti. Jo
se dalyvavo Bradfordo bažnyti
nio komiteto nariai, Halifaxo 
bažn. komiteto pirmininkas Pr. 
Duoba su žmona, Sisdeno bažn. 
kom. pirm. L. Valkūnas su žmo
na, chorvedis J. Juška ir k. Vi
si svečiai nuoširdžiai kalbėjosi 
su kun. dr. V. Balčiūnu, kelda
mi eilę aktualių klausimų. Pas
kum prasidėjo oficialioji dalis, 

jų įstaigas, Lietuvių Kolegiją, 
Marijonus ir t.t. 

Vatikano mieste šv. Tėvo Pi
jaus XII priimtas privačioj au
diencijoj. Balfo pirmininkui bu
vo proga Šv. Tėvui nušviesti liė 
tuvių tautos vargus ir tremtU 
niams pagalbos darbą, Balfo 
veiklą ir lietuvių už Lietuvos ri
bų gyvenimą. Jo Šventenybė pa 
reiškė užuojautą, ne tik tremti
niams, bet ir visai lietuvių tau
tai, kuri išblaškyta ir persekio 
jama. 

ARGENTINOJ 

valdybė. Iškilmėse dalyvavo 
Sao Paul estado gubernatorius 
prof. Lucas Nogueira Garcez, 
Sao Paulo miesto prefektas dr. 
Armando Arruda Pereira, kar
dinolo atstovas kun. Mota, Lie
tuvos konsulas A. PoliŠaitis, 
kun. kleb. P. Ragažinskas. Aikš 
tėję, kur teplevėsavo Brazilijos 
ir Sao Paul miesto vėliavos, mo
kiniai vienuolių seserų paruošti 
parodė keletą gimnastikos nu
merių. Kalbas pasakė guberna
torius, prefektas, kun. Mota ir 
gimnazijos direktorė sesuo M. 
Julija. 

vėhia. 2ydų Naujieji Metai ri
šasi su pasninkais, sąžinės są
skaita, atgaila ir apsivalymu. 
Faktiškai šventė tęsiasi dvi die
nas. Per abi dienas žydai uo
liai ir gausiai renkasi į maldos 
namus. Po to seka aštuonios die 
nos, kurios nėra griežtai šven
čiamos. Paskutinė šventės die
na vadinasi Jom Kippur. Tą die 
ną apeigos būna ypač iškilmin
gos. 

• 

Pamokos balsuotojams 
Chicagos viešųjų mokyklų ad

ministracija skelbia, kad apie 
10 Chicagos high school'ių bus 
atidarytas piliečiams pasiprakti 
kuoti, kaip vartoti balsavimo 
mašinas. Iki šiol ne visose Chi
cagos dalyse balsavimo mašinos 
buvo įvestos. Be pasipraktika-
vimo iš anksto niekas nepa
taikytų vartoti balsavimo maši
ną. Kas tik nėra susipažinęs su 
balsavimo mašina, turės užtek
tinai laiko iki lapkričio 4-tos tą 
padaryti, kai pamokos prasidės 
high schoolėse. 

Metodistų tarybos vadas 
Charles W. Brashares, chi-

cagietis, išrinktas metodistų 

Demonstracijos prezidento 
Me!bourn$ kun. P . Vaserio gimtinėje. Rio Grande do Sul 
a % * 1 » * • A _ * A 9 9 _ % • 

reiškiamos demonstracijos prieš 
pragyvenimo pabrangimą. Ket
virta tokia demonstracija įvyko 
prez. Vargas gimtiniame mies 

iniciatyva suburti ateitininkai 
rugsėjo 6 d. suruošė linksmą va 
karą. Vakaro programoje pasi
rodė ateitininkai humoristai 
„Skersvėjis", kurie puikiai išpil- te Sao Borja. Buvo demonstruo 
dė savo programą. Ta pačia pro 
ga tenka priminti, kad galuti
nai susiorganizavo sendraugiai. 
Tenka pasidžiaugti, kad į sen
draugių eiles įeina eilė visuo
meniškai patyrusių intelektualų 
ir žinomų visuomenei žmonių. 

— Australijoje bedarbė didė
ja. Kaskart vis sunkiau ir sun
kiau gauti darbą. Iš darbovie
čių pirmiausia atleidžiami nau
jai atvykusieji. Tokiu būdu atei 
viai pirmieji pradeda pajusti ne 
darbo pavojų. Bedarbio pašalpa 
Australijoje yrą labai menka, 
tiktai 25 šilingai (apie $3.00) 

X Margučio paskelbtame pa
sakų konkurse laimėjo: pirmą
ją dovaną Eugenija KudokaitS, 
antrąją Arvydas Tamulevičius 
ir trečiąją Jūratė Bigelytč. 

X V. Ramono „Kryžiai" ver
čiami į portugalų kalbą. 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

gustdorfo stovyklos lietuviai 
mokiniai, kurie lanko Vargo mo 
kyklą, turi pilnai lietuvišką gir-
dį ir tautiniu požiūriu yra su
sipratę. 

Augustdorfo lietuviams, ku
riuos pasaulis pasmerkė neribo 
tam skurdui vokiškų barakų 
stovyklose, Tėvynės netekimas 
ir atskyrimas nuo giminių yra 
ypatingai skaudus. 

kurios metu kalbėjo kun. J. 8aVaitei. Iš šitos sumos neįma 
Kuzmickis, kom. pirm. Žilionis, n o m a apmokėti net kambario 
V. Janulevičius, Pr. Duoba, J . ' n Uoma. 
Jakubka, J. Juška ir L. Valkū-I 
nas. Visi džiaugėsi svečio vi
zitu ir turtingais pamokslais, 
kurie sustiprino pamaldų daly
vius. Jiems visiems turininga 
kalba atsakė kun. dr. V. Bal
čiūnas, dėkodamas už nuošir
dų priėmimą ir gėrėdamasis gra 
žiu pasauliečių bendradarbiavi
mu su savo dvasios vadu. Kar
tu svečias pra&ė nepamiršti Lie 
tuvių Kolegijos Romoje, palai
kant ją aukamis ir kandidatais 
į kunigus. 

— Graži šeima. Corby gra
žiuose valdiniuose namuose gy
vena gausi p.p. Petkevičių šei
ma. Ją sudaro dar jauni tėvai 
ir keturi gyvus vaikučiai. Ne
paisydami darbo fabrike ir na
muose, tėvai dar randa laiko ir 
aktyviai lietuviškai veiklai. 
Šiuo metu V. Petkevičius yra 
Ketteringo skyriaus valdyboje. 
Susirinkimuose paprastai daly
vauja tėvai su savo augančiais 
vaikais. Gražus pavyzdys ir ki
tiems! 

jama gana kultūringai, be susi
rėmimų su policija. 

— Lietuvių Savišalpos ir Kul
tūros B-vė „Lithuania" suruošė 
rugpj. 30 d. vakarą, kuriame 
mėgėjų trupės buvo gražiai su
vaidinta 3-jų veiksmų drama: 
„Replėse". Režisavo Juozas Ke» 
meza. 

— Lietuvių Katalikų Mokslei
vių Sambūris, vadovaujamas 
kun. kleb. Pijaus Ragažinsko, 
kas antrą sekmadienį susirin
kę, nagrinėja lietuvių literatū
rą, istoriją ir geografiją. 

— Tautos Fondui aukų rin
kimas ir pasų platinimas eina 
gerai. 

vėlėmis iki privažiavo ties 4700 
Kenmore av., kur plėšikai atė
mė iš jo $1,300 grynais, dei
mantinį žiedą ir kitokias brang-
menas. Po to išstūmę savininką, 
plėšikai nudūmė jo automobiliu-
mi. Apvogtasis biznierius sako 
pirmu sykiu matęs tuos, kurie 
pasirodė, kaipo jo pažįstami, 
nes jie jį pavadino pirmu vardu. 

Ar nori gauti $20,000? 
Jei taip, tai prisistatyk Bel

gijos konsului, 333 No. Michi-
gan ave., Chicagoje su išradi
mu vaisto nuo miego ligos. 

Belgijos kolonijoj Kongo, Af
rikoj, veisiasi musė vadinama 
tsetse. Nuo jos įkandimo žmo
gus apserga miego liga. Iki šiol 
daktarai tebėra bejėgiai kovoje 
prieš tą ligą. Iki šiol vaistų 
prieš tą ligą nesurasta. Todėl 
Belgijos vyriausybė po visą pa
saulį skelbia skirianti $20,000 
tam, kurs išras vaistą tai ligai 
nugalėti. 

Šunų suvažiavimas 
Daugiau kaip 100 Chicagos 

šunų, gerai išmankštintų, daly
vaus masiškose demonstracijo
se rugsėjo 27 d. Congress gat
vėje, minint šunų savaitės 25 

koordinacinės tarybos preziden-Į metų sukaktį nuo rūgs. 21 iki 
tu praeitą antradienį per meto-, 25 d. Bus parodyta, kaip teikti 
distų suvažiavimą Chicagoje. I pirmąją pagalbą sužeistajam šu 
Ivan Lee Holt, iš St. Louis, iš-1 niui. 
rinktas.viceprezidentu, o sekre-

Rado negyvą torium J. Weslev Hole, iš Los 
Angeles. 

Pabėgo su $500.00 
Trys negrai įsibrovė į De 

Luxe Ice Cream kompanijos fa
briką, 445 No. Wells st. ir pa
reikalavo pinigų. Plėšikai pabė
go laimėję $500.00. 

Harry A. Boody, 65 m. am
žiaus, 6314 So. Troy str., ras
tas negyvas garaže. Namiškiai 
ir kaimynai sako, kad jis pasta 
ruoju laiku buvo geroje svei
katoje ir geroje nuotaikoje. Da
roma išvada, kad netikėtą mir
tį gavo nuo „carbon dioxide". 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

4622 South Ashland Avenue, Chicago, 111. 
Vidury bloko tarp 47th Ir 46th St. 

MES APRENGSIME JUS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

ATIDARYTA 
PREKYBOS NAMAI! 

53-CIŲJŲ &kETŲ MODELIO SALIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų kambarių baldai; valgomųjų kambarių baldai, 
virtuvėms stalai; virimui ir apšildymui pečiai; Šaldytuvai; 
moderniškos skalbimo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; 
knygoms spintos; rašomosios mašinėles. Lietuvių Prekybos 
Namų Valdyba ir įmones vedėjas Justas Lieponis kviečia 
visus lietuvius aplankyti šią naują įmonę ir įsitikinti prekių 
kokybę, bei ypatingai žemomis kainomis. Viskas lengvais 
išmokėjimais. 

ĮMONfi ATIDARYTA: 
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. 

M N I T I R E CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 24226 

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

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

rių turime tikrai didel| pasi

rinkimą. 

immm WBwm 

mf 
Cia galite susikalbėti gimtąja 
Hetuvių kalba. 

Jūsų patogumui, krautuve yru at
dara ir sekmadieniais nuo 9:30 iki 
2-tros valandos po pietų. 

DUODAME LENGVIEMS 
IŠSIMOKĖJIMAMS 

Neimamo jokio nuošimčio 
už išs imokej imus 

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

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