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Stiprina Lietuvos turto piešimą 
Rusijos kompartijos organizacijos pertvarkymas atsi
lieps ir Lietuvoje. — Lietuvos fabrikai gamins tik Ru
sijai, bet gyventojai nieko negaus ii Rusijos fabrikų. 

— Ką reiškia "mažumų" atradimas Lietuvoje? 
MAJORAS VILNIUS, Europa 

Naujas kompartijos statutas, 
kuris bus patvirtintas Maskvos 
kongrese, sako, kad vietoje se
nos Partkontrolės Komisijos 
bus įsteigtas naujas partijos 
Kontrolės Komitetas, kurio įga-

planų išvežti lietuvius dar var
tojančius lenku kalbą į Rusiją. 
Taip dalykai atrodo iš organi
zavimo „laisvų" transportų į Ar
changelsko sritis. 

Paskutinės žinios iš Klaipė-
liotiniai pradės tuojau veikti i r |dos ir Kauno sako, kad sovietų 
Lietuvoje. Lietuvos kompartijai 
kontroliuoti Maskvos būsiąs ski
riamas trijų asmenų kolektyvas, 
kurio rankose bus sukoncentruo
ta beveik neribota valdžia vidaus 
darbo disciplinos ir saugumo sri
tyse. Bet kad ir tas „trijų gu
bernatorių" kolektyvas neišsi-
laužtų iš Maskvos „generalinės 

kariškų įgulų karininkai priva-
tiškuose pasikalbėjimuose su lie 
tuviais komunistais nekartą pa
stebi, kad Baltijos jūra nėra sau 
gi. Vakariečių laivynams manev 
ruojant Baltijos pakraštyje, sc 
vietiški štabai buvę karo stovy
je. Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir 
pajūrio aerodromai buvo pasi-

linijos", veiks Lietuvoje ir Mas- ruošę nepaprastiems įvykiams. 
kvos Kompartijos Kontrolės Jga 
liotinis. 

Jo valdžia tikrai bus didelė: 
jis sprendžia ne tik naujų komu
nistinių kadrų priėmimus, bet ir 
visų LTSR laipsnių komunistų 

Vienas iš augštų Kauno tankų 
įgulos karininkų pasakęs, kad 
vakariečių manevrai Baltijos jū
roje pažemino sovietų militarinį 
autoritetą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečių akyse. Jis pridū-

Suomijos neištiks~~cekų likimas? 
Jei Rusija ją užpultų, JflV suteiktų jai pagalbą. — Kiti 

JAV laivyno sekretoriaus pareiškimai Paryžiuje 
PARYŽIUS, spalio 2. — JAV laivyno sekretorius Kimball čia 

vakar pareiškė, kad viename JAV uoste jau stovi laivas, pritai
kintas instrumentais valdomiems ginklams naudoti. 

Jis dar pridėjo, kad JAV jau 

apeliacijas. Vadinasi, jeigu pav. j ręs: „jaučiamės kaip ne savo 
draugas Paleckis bus už ilgame-! krašte, bet okupuotoje šalyje. 
čius nuopelnus siunčiamas „pa
viešėti" į Sibiro lagerius, tai 
sprendimą apeliuoti turės ne 
Kremliuje pas Staliną, bet tik 
Vilniuje pas kompartijos Kon
trolės Komiteto Įgaliotinį Smir
novą ar Petrovą, žiūrint kokį 
Stalinas Lietuvai paskirs. 

Tuo pačiu laiku, kada Krem
liuje svarstoma kaip galutinai 
sutvarkyti naujus patikimus ka
drus Lietuvoje, LTSR vietinės 
pramonės ministerija gavo nau
jus Sov. Rusijos Paruošų minis
terijos įgaliotinio Vilniuje įsa
kymus. Tas įgaliotinis Andrejev 
įsakė, kad Lietuvos vietinės pra 
monės ministerija nuo spalio mė 
nesio pradėtų daugiau gaminti 
vietinės rinkos reikalams. Nuo 
š. m. spalio mėnesio į Lietuvą 
nebus daugiau atvežama visos 
eilės prekių, kurias įsakyta ga
mintis vietoje arba be jų apseiti. 
Kartu pranešta, kad visa eilė 
fabrikų ir kombinatų savo paga 
mintas prekes negalės leisti į 
Lietuvos rinką, bet viską išvežti 
į Sov. Rusiją. 

Yra tai labai reikšmingas įvy 
kis. Reiškia, kad Maskva nesi
jaučia saugi Pabaltijo kraštuo
se ir pradėjo vesti jau pilnai plė
šikišką Lietuvos ūkio eksploata
ciją. 

Surado „mažumas" 

Čia gali būti fronto linija ir mes 
žinome, kad žmonės mūsų ne
kenčia". 

Suderins darbą 
STRASBOURG, spalio 2. — 

Europos patariamasis seimas 
vienbalsiai pritarė vadinamam 
Edeno planui tampriau sujungti 
visas kuriamas europines ben
druomenes po Europos Tarybos 
kepure. Mat, Europos Tarybai 
priklauso 14 valstybių, o anglių 
ir plieno bendruomenei (Schuma 
no plano kraštams) bei Europos 
Gynimo Bendruomenei (vadina
mai Europos armijai) priklauso 
tik 6 valstybės, kurios kartu yra 
ir Europos Tarybos nariai, bet 
likusios 8 valstybės nepriklauso 
nė Europos armijai, nė Schuma-
no planui. Kad visų darbai eitų 
vienu keliu Europos vienybės 
link, nutarta kontrolės ir derini
mo darbą pavesti Europos Tary
bai. 

Tą planą turi dar patvirtinti 
14 valstybių užsienių reikalų mi 
nistrų taryba, o vėliau visų kraš 
tų parlamentai. 

World Series prasidedant. Svarbiausiam 1952 m, beisbolo įvykiui prasidedant, pas Ford Frick (vi
dury) susirinko svarbiausi žaidimų vadovai (iš kaires dešinėn -žiūrint): Casey Stengei, Yanks vado
vas, American League pirmininkas W. pHarridge, National League pirmininkas W. Giles ir Dodgers 
vadovas Charles Dressen. World Series žaidžia Ney Yorko Yankees ir Brooklyno Dodgers. (INS) 

turi tobulesnių robotinių ginklų ninių laivų Sov. Rusija turi daug 
už tą, kuris jau buvo panaudotas didesnį laivyną, negu pasaulis 

= 

Ko jieško Maskva — 

Per Mongolijos - Kinijos derybas? 
Manoma, kad strateginiai svarbios Kinijos teritorijos 

HONG KONG, spalio 2. — Išorinės Mongolijos sostinėje Ulan 
Bator per 10 dienų bus stiprinama draugystė tarp į Sov. Rusiją 
nukreiptos Mongolijos ir kom. Kinijos. 

" ! , " ' Peipingo radijas skelbia, kad 
į Ulan Bator išskrido 94 asmenų Maskva nori išgauti Mongolijai 
kultūrinė misija, Stalino premi- iš Kinijos daugiau teritorijos iš 
jos laureato rašytojo Chou Li-po vadinamos Vidujinės Mongoli 
vadovaujama, kad galėtų papą* 
šakoti mongolams apie naujo 
Kinijos režimo ląimj&jimus ir 
apie abejų kraštų bendradarbis 
vimo svarbą. 

Kinijos komunistinio režimo 
3-jų metų sukakties švęsti į Pei 
pinga atvyko Išorinės Mongoli
jos premjeras Tse Den Bal, ku
ris irgi buvo Maskvoje tuo lai
ku, kada ten vyko ilgos derybos 
tarp Kinijos ir Rusijos vyriau
sybių. Peipinge jis atvykęs pa
reiškė, kad reikią stiprinti Mon
golijos — Kinijos ryšius ryšium 
su Japonijos atginklavimu ir ga
lima agresija Tolim. Rytuose. 

Tikrasis šio vizito tikslas tik 
spėliojamas. Spėliojama, kad 

»' 

Įdomus yra ir naujas vidaus 
politikos posūkis Lietuvoje: pra
dedant 1952 m. laipsniškai pra
dėta atgaivinti tautinių mažumų 
klausimus. Faktiškai po 1945 m. 
lenkų „repatriacijos" į Lenkiją 
ir Lietuvos sienų apkarpymo 
Baltjfudijos naudai nepaliko da
bartinėse Lietuvos sienose jokių 
didesnių kitų tautybių grupių. 

, Kodėl ta t 1952 metais pradėta 
kurti lenkų kalba propagandi
nius „seminarus"? Kodėl išleis
ta Vilniuje 1953 mokslo metams 
net 27 knygos lenkų kalba? Ko
dėl Vilniaus politinės ir moksli
nės literatūros leidykla spausdi
na tūkstančius lenkiškų vadovė
lių ir net sukuria specialią len
kiškų spausdinių redakciją, ku
riai vadovauja Rindzinski ir Gro 
dzinski? Tuo pačiu laiku atgabe 
narna knygų net iš Varšuvos, 
pav. komunisto poeto Putramen-
to ir kitų. Vilniuje rodomos Len
kijos gamybos filmos, rengia-

Dauže paskutinį didesnį taikinį 
Sugriauta chemijos įmone prie Yalu upes. — Rugsėjo 

mėnuo priešui nuostolingas 
SEOULAS, spalio 2. — Iš Japonijos ir Okinavos bazių pakilę 

48 didieji bombonešiai vakar anksti rytą sudaužė Namsam chemi
jos įmonę, beveik paskutinį bombardavimo vertą š. Korėjos tai 
kinį. 

Priešlėktuvinė ugnis buvo stip 
ri, bet visi bombonešiai sugrįžo 
į bazes. 

jos, kuri yra Kinijos provincija, 
bet mongolų apgyventa. Galimas 
fialykas, ka&'j^askvai svarbų, 
Jog Mongolija daugiau prekiau
tų su Kinija, kad Maskvai ma
žiau tereikėtų duoti iš savo aruo 
dų. 

žinotina, kad Išorinę Mongo
liją sovietų agentai atplėšė nuo 
Kinijos 1924 m. ir padarė neva 
nepriklausoma valstybe, tačiau 
faktiškai ji yra Sov. Rusijos va
salas. ChiangKai-sheko vyriau
sybė 1945 m., Rusijai spau
džiant, Mongolijos nepriklauso
mybę pripažino, bet Mao Tse -
tungas tik visai neseniai pasiun
tė į Ulan Bator savo diplomatinį 
atstovą. 

Bandymai sukilti 
CARACAS, spalio 1. — Vene 

zueloje buvęs bandymas %nuvers 
ti vyriausybę. Organizavę komu tl* r e i k š t i > k a d J a u P i r m a - k a r o 

nistai, veikią demokratinės ak- d i e n a - S a u s s m u ^ Murmansko, 

Korėjoje. Atomine energija va
romas lėktuvnešis yra tik laiko 
klausimas — visos kitos proble
mos jau išspręstos. 

Karo atveju EUropa tikrai 
gaus atomines bombas. Neseniai 
pasibaigę laivynų pratimai tarp 
Anglijos, Skandinavijos ir Vo
kietijos esančiuose vandenyse 
bandė ir atominių ginklų panau
dojimą (tik, spėjama, šį kartą 
be pačių atominių ginklų). 

Kimball dar pareiškė, jog JAV 
laivynas taip tvarkosi, lyg Sov. 
Rusija turėtų 300 povandeninių 
laivų (kitos žvalgybos tą skaičių 
mažina). Karo laivams tie so
vietų povandeniniai laivai ma
žai pavojingi, nes jau turima to
buli prietaisai su jais kovoti, bet 
jie galės trukdyti tiekimo kon
vojus. Kad jų pavojų sumažintų, 
būsiančios tuojau pultos tos vie
tos, kur tie laivai tūno. Tai turė-

cijos partijos vardu. Dviejuose 
susirėmimuose žuvo 5, sužeista 

Vladivostoko, Port Arthuro ir 
kitos bazės, kur manoma esant 

10 asmenų. Venezuelą nuo 1948 s o v i e t l * Povandeninius laivus 
m. valdo trijų karininkų komi
sija. 

Kuboje irgi areštuota 2 buvę 
parlamento nariai ir 30 kitų as
menų, pakaltintų pradėjus orga 
nizuoti sukilimą gen. Batistos 
režimui pasalinti. 

Dabar sukilėlis 

Kimball įspėjo, kad be povande-

Rinkimų fronte 
Prez. Trumanas vakar atida

rė Montana valstybėje didžiulės 
hidroelektrinės jėgainės užtvan
ką ir ta proga pareiškė, kad to
kie darbai tuojau bus sustabdy
ti, jei Eisenhoweris būtų išrink-

jsikuria teisėtai t a s prezidentu, nes jis prisidėjo 
PANAMA CITY, spalio 2. - ' P r i e ™°™™* J * k ™ e nenori 

Vakar perėmė prezidento parei-i d u °V k r a š t u i P1*103 elektros ir 
gas pulk. Remon, kuris jau ke- valstybes paramą tokioms sta-
linti metai dominuoja Panamos t v b o m s v a d m a socializmu . 
politinį gyvenimą, tarpais įsi-1 U ž Stevenson agituoti išvyko 
kisdamas sukilimo forma, šį kar j 0 a u t o k i e gabūs agitatoriai, kaip 
tą jis tampa prezidentu teisėtai, \ Minois sen. Douglas, sen. Hum-
nes išrinktas numatyta tvarka phrey i r kt. 
kaip penkių antikomunistinių Pats Stevenson išvyksta į sen 

Įmonė yra prie pat Mandžiū-
rijos sienos, apie 30 mylių į 
šiaurės rytus nuo Antungo pa-
siejiio miesto. Įmonė gamino 
tungsteną, karbitą, juodąjį švi
ną ir kitus chemikalus bei alie
jus, naudojamus amunicijos ga
myboje. Vakarykštis puolimas 
buvo pirmas ir labai sėkmingas. 

Gyventojai buvo įspėti iš anks 
to iš vietovės pasitraukti. Sąjun
gininkų įvairiais būdais surinkti 
daviniai sako, kad dauguma Š. 
Korėjos gyventojų visgi paklau
sė sąjungininkų paraginimo pa
sitraukti iš nurodytų vietų — 
bombardavimui parinktų taiki
nių — nors valdžios agentai pa 

romas jau lėktuvams esant pake
liui prie taikinių. 

Rugsėjo mėnuo sąjungininkų 
aviacijai buvo sėkmingas: pra
rado tik 7 savus sprausminius 
lėktuvus, bet tikrai numušo 62 
rusiškus Migus ir bent tiek pat 
sužalojo. Tokio skaičiaus dar ne
turėjo nė vienas mėnuo. Kad rug 
sėjo mėn. taip gerai sekėsi, kal
tas, turbūt, yra naujas slaptas 
prietaisas, kurį neseniai pradėjo 
naudoti sprausminiai Sabre lėk
tuvai. 

Pavydi laisves 
WERL, spalįo 2. — Sio miesto 

kalėjime britai laiko vokiečius 
karo nusikaltėlius ir visus kitus 
britų teismų nuteistus kalinius: 

mos viešos paskaitos apie Lenki-i sitraukimą ir trukdo, šiuo metu vokiečius ir kitų tautybių asme-
ją ir pan 

Ką tas naujas okupantų posū
kis reiškia? Iš paskutinių žinių 
išrodo, kad okupantai stengiasi, 
iš vienos pusės, dirbtinai iškelti 
Lietuvoje tautinių mažumų pro
blemą, kad sukurtų neapykantą 
tarp likučių lenkų ir gudų, o, iš 
kitos pusės, turi parengę slaptų 

jau yra pultos beveik visos vie- n į s (daugiausiai DP) . Neseniai 
tos, kurių gyventojams buvo britai amnestavo kelis vokiečius 
pranešta, kad jos kada nors bus, karo nusikaltėlius, bet tai nepa-

Kruvina diena 
belaisvių saloje 

PUSAN, spalio 2. — Kai po 
kruvinų riaušių buvo pertvarky
ta komunistų belaisvių stovykla 
Koje saloje, patys atkakliausi 
komunistai kinai buvo atskirti 
nuo korėjiečių ir pervežti į Che-
ju salą, į pietus nuo Pusan. Va
kar čia jų stovykloje buvO kru
vina diena: 45 belaisviai užmuš
ti, 120 belaisvių ir du Amerikos 
kariai sargybiniai sužeisti. To
kią kainą kinai belaisviai užmo
kėjo bešvęsdami savo krašto ko
munistinio režimo trijų metų su 
kaktį. 

Kas kaltas dėl tų skerdynių, 
aiškumo nedaug. Atrodo, kad 
belaisviai nepanorėjo tą dieną 
eiti dirbti ir pradėjo demonstruo 
ti dainuodami ir vėliavą iškelda
mi. Stovyklos vadovybė įsakė 
nuo demonstracijų susilaikyti, 
bet negavusi greito reagavimo 
pasiuntė už vielų apie 80 ka
reivių, kurie buvo pasitikti ak
menimis ir kitokiais „ginklais*. 
Vyksta tardymas, kad nustatytų 
kas įsakė atidaryti ugnį ir ar be 
to nebuvo galima apseiti. 

pultos. Be pirmo bendro prane 
šimo (per įš lėktuvų išmėtytus 
lapelius), kad lauktina puolimo, 

tiko kitiems svetimšaliams kali
niams ir jie paskelbė bado strei-

• Jordano vyriausybė vėl per
tvarkyta, tam pačiam ministe-
riui pirmininkui pasilikus seno
se pareigose. 

Italijos Alpėse šiaurėje va
gy vento jai puolamos vietovės kf*' B a d a u t e a P i e 8(W sve t imša- l k a r i g k r i t o 1 6 i n č i ų s n i e g 0 i r 

dar įspėjami trauktis prieš pat 
puolimą, šis pranešimas pada-

lių kalinių, reikalaudami ir sau per kaikurias tarpkalnes sustab-
amnestijos. I dė trafiką. 

partijų koalicijos kandidatas. 
Vienų rūmų parlamente jo vy
riausybė turi absoliučią daugu
mą. Ministerių kabinetas jau pa
rinktas ir formaliai bus prisaik 
dintas po Remon priesaikos. 
Krašto finansai ir visi kiti reika
lai yra labai blogame stovyje, 
nes 4 metų bėgyje kraštą valdė 
5 prezidentai. Remon pirmiau
siai pažadėjo išrinkti mokesčius, 
kurių ikšiol veik niekas nemo
ka. Jis paprašysiąs didesnės nuo 
mos ir iš JAV, kurios naudojasi 
Panamos kanalo zona. 

Rinkimai trukdys . 
Jungt. Tautų sesija 
NEW YORKAS, spalio 2. — 

Spalio 14 d. prasidedanti JT se
sija nepradės rimtų diskusijų 
tol, kol nebus įvykę JAV prezi
dento rinkimai. Kadangi forma
liai bendrąsias diskusijas nepa
togu atidėti, tai jos bus atidėtos 
tuo pretekstu, kad didžiųjų vals
tybių užsienių reikalų ministrai 
dėl „svarbių priežasčių" nesu
skubo laiku atvykti. Taip, sako
ma, neatvyks laiku nė Edenas, 
nė Schumanas, nė Višinskis. 
Valstybės sekr. Acheson visgi 
taip nepadarysiąs ir savo kalbą 
pasakysiąs tuojau sesiją tech
niškai suorganizavus. Jis savo 
kalboje ypatingai liesiąs Korė
jos reikalą ir pažadėsiąs sesijai 
įsibėgėjus patiekti pasiūlymus, 
kurie dabar aptariami visų vy
riausybių, kurios dalyvauja ak
tyviai Korėjos kare. 

• JA V laivynas du povande
niniu laivu taip pertvarkė, kad 
kiekviename gali tilpti po 160 
karių. Laivai tarnaus kariams į 
sausumą netikėtai iškelti. 

Tafto Ohio valstybę, o Eisenho-
wer persikelia į Michigan, Illi
nois ir VVisconsin. Sen. McCar-
thy pradėjo lankytis po kitas 
valstybes ir kalba už Eisenho-
wer. 

S. Carolina sostinėje kalbėjęs 
Eisensower peikė demokratus už 
respublikonų Išnaudojimą užsie
nio politikos klausimais: kai rin 
kimai ateina, demokratai respu
blikonams už bendradarbiavimą 
nieko gero nebenorį pripažinti. 
Jis taip nedarysiąs — demokra
tų vadams visas paslaptis pasa-

Austrijos sutartis 
LONDONAS, spalio 2. — So

vietai sutiko atvykti į posėdį 
Austrijos sutarties svarstyti, jei 
3 vakariniai sąjungininkai sutik 
tų atsiimti trumposios sutarties 
projektą ir grįžtų prie to, kuris 
jau beveik visas yra primtas ir 
kuriam aptarti padaryta per 5 
metus apie 200 posėdžių. Prieš 
JT sesiją vakariečiai Rusijos pa 
siūlymu greičiausiai nesidomės. 

Van Fleet pakeis 
VVASHINGTONAS, spalio 2. 

— Nors pats Korėjoje esančios 
JAV 8-sios armijos vadas gen. 
Van Fleet sakosi nieko nežinąs 
apie pakeitimą, tačiau yra tik
ra, kad jis bus pakeistas artimoj 
ateity, nes perdaug ilgai yra to
kiose sunkiose pareigose išbu
vęs. Jo įpėdiniais minimi gen. 
Taylor, buvęs komendantu Ber
lyne ir gen. McAuliffe. Abudu 
dabar yra armijos generaliniame 
štabe. 

• Vos Londone įsikūręs sovie
tų ambasadorius Gromyko vėl 
išvyko Maskvon pasirengti da
lyvauti JT rudens sesijoje. Pats 
Višinskis į New Yorką sesijos 
pradžiai greičiausiai neatvyks. 

Kalendorius 
Spalio 2 d.: Angelai Sargai. 

Senovės: Eidvilis ir Pavandė. 
Spalio 3 d.: Šv. Teresė Vaike

lio Jėzaus. Senovės: Grandis. 
Oras Chicagoje 

kysiąs ir priimsiąs jų pagalbą | Dalinai apsiniaukus, šalčiau, 
užsienio politikos principus nu- Temperatūra apie 68 laipsnius, 
statant. ' Saulė teka 5:49, leidžiasi 5:31. 

VĖLIAUSIŲ ŽINIŲ SANTRAUKA 
— Bevano šalininkams laimėjus daugiau vietų anglų darbo 

partijos centro komitete, Londono birioje tuojau krito akcijų kai
nos. 

— Jugoslavijos radijas oficialiai paskelbė, kad maršalas Tito 
tikrai vyks į Angliją pasitarti su Churchiliu. Vizito data dar ne
pranešta, bet spėjama, kad kelionė įvyks dar prieš partijos su
važiavimą, kuris iš spalio mėnesio nukeltas į lapkričio mėn. 

— Japonijoje vakar balsavo apie 86 proc. turinčių teisę bal
suoti. Liberalų partijos vadovaujami konservatoriai, atrodo, bus 
laimėję didele dauguma. 

— V. Vokietijos vyriausybė parengė naują kompromisą Saaro 
klausimu. Prancūzijos atstovas prie autonominės Saaro vyriau
sybės pareiškė, kad Prancūzija neratifikuos Europos armijos su
tarties tol, kol principiniai nebus sutarta kam priklausys Saaro 
kraštas. Tas pareiškimas sukėlė naują įsitempimą. 

— Iš patikimų šaltinių pranešama, kad Anglija prie Austra
lijos krantų bandys ne vieną atominę bombą, bet visą šeimą ato
minių ginklų. Ir jų atominė bomba esanti jau geresnė ui ameri
kiečių turimą. 

— Wdrld Series pirmą žaidimą vakar laimėjo Brooklyno Dod
gers prieš New Yorko Yankees Ą:2. 

— Čekoslovakiją Miunchene Hitleriui pardavęs, buv. Prancū
zijos premjeras Daladier patarė Prancūzijai pasitraukti iš Indo-
kinijos, neprisidėti prie Europos armijos, jei ten bus Vokietija, ir 
susitarti su Rusija sukvietus keturių didžiųjų konferenciją. 

< 

mano ir žino. 
Žurnalistų išprovokuotas, Kim 

ball įdomių pareiškimų padarė 
dėl Skandinavijos. Jis pripažino, 
kad JAV buvo prašytos laikyti 
Europoje lėktuvnešių grupę su 
lėktuvais Norvegijai nuo pilnos 
okupacijos apsaugoti. To dar ne
padaryta neskelbiamais sumeti
mais, tačiau JAV laivynas tuo
jau čia bus, jei Norvegija bus 
užpulta. Rimtai bus pažiūrėta į 
reikalą jei ir Švedija bus užpul
ta. O kaip su Suomija? — pa
klausė žurnalistas. — Tas pats 
— atsakė Kimball, — nes suo
miai yra geri mūsų draugai ir 
puikūs žmonės. 

Iš visko daroma išvada, kad 
karo nesimato, bet Rusija turi 
didelę armiją ir gali labai greit 
judėti. 

\ 

i * 

\ 
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būdingu kruopštumu, savo pa
skaitą pradšjo gilios senovės 
apžvalgėle, nuo pat. aisčių gen
čių atsikraustymo į Pabalt i j į 

Amerikos Lietuvių Romos Ka i nimas. Kai kuriais klausimais ; netuvių valstybes įkūrimo, ki* 

ALRK Federacijos 32 kongresui praejns 

pirmininkauti ALRKF pirminin 
ką Stas | PieŽ* Jaudinančiai 
gražią invokaciją perskaitė" prel 

rai ateią kad nereikia pamesti 
vilties. Reiki* manyti, kad ryž
tingi šio politiko Žodžiai ras at-

J. Balkūnas, po kurios pirmuo-1 garsį ir Lietuvoje, kurie lyg vii 
ju kalbėtoju pristatomas, dr. A. , ties žibintas, kad ir slaptai, 
Kučas. Prelegentas, istorikams švies visų lietuvių širdyse. Sen. 

talikų Federacija yra stambiau
sioji lietuvių organizacija, įkur
ta 1906 metais. Ši organizaci
ja jungia lietuvių katalikų or
ganizacijas ir draugijas lietuvių 
religinėms ir tautinėms brange
nybėms išlaikyti. 

Šios didžiules organizacijos 
kongresas įvyko šiais metais 
Detroite rugsėjo 26 — 28 dd. 

Aukojo laiką svarbiems 
klausimams 

Detroitas sutiko kongreso da
lyvius puikiu, giedru ankstyvo 
rudens oru. Greta darbo posė
džių bei parengimų kongreso da 
lyviai turėjo progos susipažinti 
su Detroitu, jo įžymybėmis ir 
apylinkėmis. Bet už vis labiau 
visi jaučiasi smarkiai padirbėję 
darbo posėdžiuose, našiai paau- Į į j Z j į J 
koję savo laiką ir sugebėjimus 
didiesiems kongreso darbotvar
kėje pastatytiems uždaviniams. 

Kongresas turėjo keturis dar
bo posėdžius, kurie buvo kupini 
darbo nuotaikos, nuoširdaus sie 
lojimosi organizacijos bei tautos 
reikalais, referatų paskirais 
klausimais, diskusijų, nutarimų 
formavimo ir tt. 

Kongresas pradėtas pamaldo
mis Šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Šv. Mišias laikė prel. 
J. Balkūnas. Pamokslą pasakė 
J. E. vyskupas V. Brizgys. Šv. 
Mišiose dalyvavo atstovauda
mas Detroito arkidieceziją J. E. 
vyskupas Zaleski. 

Pirmąjį kongreso posėdį ati
darė Detroito ALRKF 4 sk. pir
mininke ir kongreso rengimo 
komisijos pirmininkė E. Patfra-
zienė. Invokaciją sukalbėjo 
prel. J. Balkūnas. 

Pirmąją dieną kongresas tu
rėjo du posėdžius. Buvo išklau
syti Lietuvių Kultūros Institu
to pranešimas, prof. B. Vitkaus 
paskaita "Šių dienų uždaviniai", 
ALRKF pirmininko S. Piežos 
kalba, Detroito mero pasveiki-

buvo prasmingų ir darbui nau 
dingų diskusijų. 

Antrąją, rugsėjo 27 d., ryte 
atlaikytos Šv. Mišios už miru
sius ALRKF veikėjus ir narius. 
Tą dieną kongresas turėjo du 
posėdžius ,kurių metu buvo ir 
du išsamūs referatai: Ed. Kriau 
čiūno "Šių dienų jaunimo prob
lemos" ir L. Šimučio "Lietuvos 
laisvinimo problemos". Buvo at 
likti naujos Ontro Valdybos 
rinkimai ir priimta eilė svarbių 
rezoliucijų. 

Iškilmingųjų pietų metu kon
gresą pasveikino Michigano gu
bernatoriaus atstovas P. A. 
Hart (U. S. District Attorney). 
Pietų metu kalbėjo J. E. vysk. 

nigaikščių laikotarpio ir intri-. 
guojančiai įdomiai privedė klau* 
sytojų* iki pat vysk. Valančiau*; ,tyje, nuolat keliaudamas tarp 
dienų. Daug vietos užimtų vi
sų kalbėtojo minčių perdavi
mas, tuo būdu .netektų čia il
giau prie to sustoti. 

Sen. iiioody kaita 

Moody yra tikrai draugiškai 
nusiteikęs lietuvių atžvilgiu ir 
niekados neatsisako atvykti į 
bet kurį lietuvių ruošiamą susi
rinkimą. Jo atyyJfCjmas da,i* la
biau svarbus žinant, kad pa&a^ 
me rinkimines kampanijos įkars 

Detroito ir yVaishingtoho, jis via 
dėlto rado laiko atvykti pas 

— . 
(Nukelta į 5 pusi.) 
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ilTOU/iNIJUi MKLODIES 

(Detroit laiku) 

REIKALAJR KREIPKITĖS 
15750 Lesure A ve. 

DrfioO 07, Mlchignn 
T«i. «*V.»df«Mr 3-2224 

Vos baigus dr. Kučui kalbėti, i STOTI.? WPAG I * \ N « A IOSO KIL. 
I **;-.v.;««« „Ql«i- ' Kiekviena sekmad. a.COL-3:30 

pranešama apie Michigan vals
tybes senatoriaus Washingtone, 
Blaire Moody (dem.) atvykimą, 
kuris įžengė salėn savo rinkimi-
minės kampanijos vadovo lydi
mas. Publikai sustojus ir toloji- mmmmmmmmmmi^mmzzm 
mams nesiliaujant ,sen. Moody j QĮfl |E3IQ KLEBONAMS IR 
taria simpatingą žodį "mano 
draugams lietuviams" — sekant 

Siuvamos masinos ir rašom, mafttnft-
1<?# parduodamos gfriauslomlu sąlygo
mis. 

Tik Archer Siuvimo Cenire 
4170 8. Archer Ave. 

Chicago 32, III. Risimu 7-1045 
Perka, taiso, elektrifikuoja! 

~ ! 
PERKU AUSTAU BALDUS 

VIETOJE IR IS TOLIMESNIU 
* DISTANCIJŲ s 

TURIS ILOA PATYRIMĄ ; 

JUOZAS NAUJOKAITIS 
6819 So. Rockwell Street 

CHICAGO 29. ILL. 
i Tel. WAIbrook 5-9209 

i»oii«>HR4.«tĄ« :»6 :jMt.|r i Edward B. MURFSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi-

H M Wcvt 7 1 * St 
(prie Callfornla Are.) 

LIOONIUB PRIIMA: kasdien nuo t 
Iki 4 Ir nuo 7 tkt 9 v.v. šefttad nuo 
S lkl 4 v. treč.—pagal susitarimą 

Susitarimui skamb. GKo. 0-1321 
Jai neatsiliepia VIncenne* 0-.'ltt<H> 

M. ANTANAS ALEKNA 
(ALEKNAVIČIUS) 

OYDĮYTOJAS TR CHIRUKGAb 
4057 Vf. Garfield Biro. 

V A L : 1—4 ir i — 9 
iefttadlcalals nuo 1 lkl 4 vai. p.p. 

išskyrus ke'cvlrtad. Ir sekmad. 

V. Brizgys. Pietų programai | senatoriaus išsireiškimą. Jis 
vesti E. Pauraziene pakvietė L. kreipėsi tiek j salėje esančius, 

tiek ir tėvynėje kenčiančius 
(kalbos ištraukos bus pertrans
liuotos per "Amerikos Balso" 

PAŠALINDAMA 
ATMATAS, 

— o ne gerą 
maistą 

Kongresinis koncertas 
Pietų metu skambinto pianis

te P. A. Kurtz. 
Tą pat dieną vakare Knights 

of Columbus salėje įvyko kong
resinis koncertas ir po jo šo
kiai. 

Koncerto programoje dalyva
vo svečiai iš Chicagos, Lietuvos 
Operos soliste Iz. Motiekaitienė 
ir detroitiškai: Br. Budriūno vy 
rų kvartetas. Solistei akompa
navo pianistas A. Kučiūnas. 

Soliste programai parinko 
harmonizuotų liaudies dainų ir 
lietuvių kompozitorių kūrinių; 
antroje dalyje buvo ir kelios 
arijo3 iš plačiai žinomų operų. 

Iz. Motiekaitiene, žinoma jau 
iš savo ankstyvesnių gastrolių 
Detroito publikai, tur/ejo daug 
bisuoti. Taip pat su dideliu pa
sisekimu pasirodė Br. Budriūno 
vedamas vyrų kvartetas. Tarp 
kitų dalykų kvartetas sudaina
vo dviejų detroitiečių kūrinį. 
m • T-» T> J • - <*A i _~ „» *f°» savijautos. Vartokite FEEN-A-
Tai Br. Budriūno "šauksmas . M I N T lr jauskitės gerai, pilni gyvy. 
kuris parašytas sekant poetes ' £ m g ^ l ^ p t t j f i 
A. NakaitSs eilėraščio žodžiais. . tiktai IOC 

Inf. 

DVASIOS VADAMS! 
Chicagos Diocczijoje, kaip ir ki

tur bus vedamas ypatingas vajus 
rožančiaus kalbėjime per -spalio 
mėnesį. Tuo tikslu, Jo Eminencija, 
Kardinolas Stritch, DD., Chicagos 
arkivyskupas, prašč kad dienraštis 
DRAUGAS išleistų broeūrelc. programą) lietuvius, uztikrmda K u n D r V y t a J t a g Bagdanavi-

mas, kad JAV niekados neuž- cms, MIC, paruošė" tą brošūrelę ir 
miršiančios pavergtųjų tautų, ' šiomis dienomis yra spausdina-
. , . * . , . , _ , MI. 'ma, pagal Kardinolo Stritch rei-
kad išsilaisvinimo valanda tik- k a l a v i m u s # u ž k e i į ų dienų galėsite 
w u i i^ v M m t A m . n™«.o I P l r k t i t i e k kiek reik sių brošūrų, Nuostabu, kaip Kramtoma Guma j k a d 8 u i d o m i n u a parapijonus su 

Vldurhj Laisvintoja Veikia S i u o reikšmingu vajumi. Brošūros 

HOPHlh BARČUS 
lft WOtm stoties •— Mtnga 1K90 

PIRMAD. lkl P I R K T A D. 
8:45 iki »:SO vai. ryte 

ftEOTAD. 8:80 lkl »:»0 vai. ryte 
IIKTIIVI AKOS VAKARUŠKOS 

U tos pat stoties PIRMADIENIO 
vakare nuo . lkl 8 vai. 

KAIMO PROGRAMA 
7121 SO. R O C K W E L I J ST. 

Chtoago 29, m . HEmlock 4-2418 

IW.: Ofiso Vi.7-0582, re*.KI',.7-780M 

DR. BiEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 VVeot Cermak Itoad 
VAL.: 1—8 ooplet lr 7—8 v. vak> 
trečlad lr sekmad. ofisas uždarytas 

ftefttad. tik nuo -1—8 vai. popiet. 
l lmld. 8»41 W. 60TII f l iACF. 

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

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVcst 71»t Street 
Vai.: Pirm., Ketvir., Penkt. 1-4 ir 7-9. 

Antr. 1-5; Treč. ir Šešt. pagal sutarties 

Ofisas ir rczklenclja — YArds 7-3526 
DR. G. J. BYLAITIS 

Vidaus, vaikų, nervu gydytojas 
DR. JONAS VALAITIS 
Gydytojas ir chirurgas 
4088 So, Archer Ave. 

(pr: i ('uliforn'.'i A\o., aiauryt. kamp.) 
V.;'.: antiaJ., 2-4, 0-8; MtAd. 1-5; 
I». nd. ir ' • ' - 'r l . fi-S; tifcv:i:id. ir 

poni 'ad. 12:.'!0-(i tik Kusltarus. 

DR. A. NARBUTAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

2216 VV. 24th S t 
Priėmimo laikas pagal susitarimą 

telefonu 
YArds 7-«m» 

Ofiso teieffonas Vlriclnia 7-iMft« 

BR. AL RA6KUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4204 Archer Avenue 
VAI/.: kasdien nuo 2:00 iki 8:00 • 

trečlad. lr sekmad. tik susitarus 

Dr. Antanas Rudokas, 0. D. 
Tikrina ak l i ; pritaiko akintas, 

keičia stiklus lr romus. 
4701 S. Damen Ave. Chicago, IU 

• lauki te — Y A 7-7881 
Priima: vakarais 6 lkl 9, 6estad 
10 ryto lkl 4; trečlad. ir sekmad 

tik susitarus. 

«• . • <t 

ILlli": 

• č ia ta paslaptis, kuria milijonai 
žmonių patyrė apio PEEN-A-M1NT, 
tą modernia kramtomą gumą — vi
durių laisvintoja. Taip, todfit F E E N -
A-MINT'O veikimas yra taip nepa
prastai skirtingas! 

Gydytojai sako, kad kiti vidurių lala-
vintojai pradeda veikti perdaug ank
sti . . . jau pačiame ski lvyje Didelis 
tokių vidurių laisvintoji] kiekis su
ardo virškinimą, pašalina sveikatai 
Ir energijai reikalingą m a i s t ą . . . 
Žmogus Jaučiasi silpnas, pavargęs. 

Bet Švelnus FEEN-A-MINT yra ki
toks. Priimtas pagal nurodymus, Jis 
veikia daugiausiai apatinėj vidurių 
daly — pašalina tiktai atmatas , bot 
ne gerą maistą! I&venktte tos blo-

parsiduoa po 15 centų. 
Malonėkite siųsti užsakymus 

šiuo adresu: 

D R A U G A S 

%Sm **o. Oaktay A v e . 
CHICAGO 8, Iii. 

STATYBAI IR NAMŲ 
PATAISYMAMS 
PRISTATOME 
VISOKTV RUSIŲ 
MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 

STASYS LrrVVINAS. Prez. 
3039 S<>. HALSTED ST. 

Tel. VIctory 2-1272 
APKATNAVIM4 IR PKEKIŲ PKI 

8TATYMĄ TEIKIAME 
NEMOKAMAI 

RASTINfi ATIDARYTA kasdien nuc 
8 vai. l y to Iki 6 vai. vakaro Ir 
Šeštadieniais lkl 3 vai. vakaro 

P L A T I N K I T E " D R A U G Ą " 

*.J<t4*i ,-«., (k ). 4-1187 

UI. L ŽILEVIČIUS 
<;>'i»\ -U>.i/»s 1X1 CHIRURGAS 

10 \s< v« ^nehigan Ave. 

T e t : Ofiso VA 7-G6&4, res. MI S-2H80 

DR. CHARLES SECAL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4740 So, Ashland Avenue 
(antras aug&tas) 

OE1SO VAL.: Nuo 10 iki 12 v. ryto 
nuo 2 lkl 4 v. p.p.; nuo 7 iki 3:8< 
v. v. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
, . r u s ^ u d u sekmad.) GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i4i Tongai susitarimą Naujas adresas: 4255 W. 68rd St 
Ofiso Tel. REIiance 5-4410 
K«-/.ld. tolef. GKovenlll 6-0617 

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

M • N.«l i i r i l i*. 
iu»y«.t KMMOi S-I Waba*h Ave. 

Pagerbė didiįį Lietuvos vyrą 

W F E I N - A - M I N T ^ 

<fr 

Ir jei visas ALRKF šiemeti
nis kongresas praėjo garbingo
jo ir didžiojo lietuvio vysk. Mo
tiejaus Valančiaus atminimo 
ženkle, visdėlto visai atskirai 
tektų pakalbėti apie iškilmingą
ją akademiją — kongreso už
daromąjį posėdį, kuris perdėm 
buvo skirtas neužmirštamojo 
Žemaičių Ganytojo pagerbimui. 

Rugsėjo 28 d. iškilmes buvo I 
pradėtos pontif ikaiinemis Šv. j 
Mišiomis šv. Antano bažnyčio-i 
je, kurias celebravo vysk. V. 
Brizgys, asistuojamas prel. J. 
Balkūno ir eilės kunigų. Pa
maldų metu gražiai giedojo sol. 
Iz. Motiekaitienė, palydint var
gonais muz. A. Kučiūnui. Prel. 
P. Juras ,kurio meilę lietuviš
kam spaudintam žodžiui drąsiai 
galima sulyginti su valančine, 
pamokslo metu davė gražių met 
menų dienos reikšmei, vytk. Va
lančiaus asmenybės ir veiklos 
apibudinimą. 

Valančiaus portretą* 

Tuoj po pietų jaukiai erdvios 
Hotel Statlcr Wayne Room pa
talpos sutraukė suvažiavimo da 
lyvius kartu su būriu svečių — 
detroitiečių, kurie buvo dalyviai 
ir liudininkai tikrai gražaus ir 
turiningo vysk. Valančiaus mi
nėjimo. Vykusiai meniškas 
(detroitietė3 Eleonoros Savic
kaitės darbas) vyskupo portre
tas traukė ir žavėjo susirinku
siųjų akis, o federacijos vado- i 
vybe, vysk. V. Brizgio iniciaty l%| 

va tą portretą žada padėti ten, 
kur jis visados galėtų būti ste
bimas ne tik lietuvių, bet ir pla
tesnės amerikiečių visuomenės. 
Akademiją pradėjo vietinio Fe
deracijos 4-jo skyriaus pirminin 
kė E. Pauraziene, pakviesdams 

i MODERNAUS ŠOKIO 
S T U D I J A 

A. Valeisaites ir 
Grigaliftr aites Lazauskienės 

3130 S. Halsted St. 
Tel. CAlumet 5-9S39 

fMimami mokiniai: plrmad., antrad., 
tretfiad. ir penktad. nuo 5 v. iki 8 v.v. 

4038 

PRADĖK TAUPYKI PAS . . . . . 

M I D L A N D S A V I N G S 
AND MAN ASSO0ATION 

Archer Avenu. Chicago 32, III 
; Telefonas: Lfliayette 3-6719 

KIEKVIENA SĄSKAITA APDRAUSTA 
IKI $10.000.00 

MOKAME 3% DIVIDENTŲ 
> AUGUST &ALDTJKAS, Sekretorių* 

IV) ..i. n Vl. iOi.iHt. r#*/.. VI. 7-7S01 

DR. BR, GAIŽ6UKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

tSpee rt.otorų IIĮJOH ir akuieri ja) 
4055 Archer Ave. 

Kampas Archer Califoinia Ave 
VAI*: 2—4 ir 6—9 p.p 

ISskyrus Bb.imadlenius. 

I r i . : Ofiso YA.7-11AH, re/.l>A.li-1 126 

DR. J. GUDAUSKAS 
GYD,YTOJAS IR CHIRURGAS 

756 YVest S5th Street 
( kampas Halsted lr 36-tos gatv.) 
VAL. 1—4 lr 6 : 3 0 - 8 : 3 0 p.p. kas
dien Išskyrus trcčiadioniuR Atidarą 

šeštadieniais 1—4 vai 
Kr-/. 3247 S. I-.MI'K \l.l> A \ l 

Td. Ofisu I I 3-0H4IO, buto CO 1-6190 

DR. K. JABLONSKIS 
• G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 

1 0 1 N . Broac luay 
l r f X R 0 8 E I»AltK, IMi. 
(Dr. W. V. Norak ofise) 

i Vai. 6:30-9 vai. vak.. išskyrus sektu. 

Vs 

PROGRESS FURN1TURE CO. 
Chicagos Lietuviu Bendroves Krautuve 

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

. I VIENĄ 
SU VIEVOS KRAUTUVES OPERAVIMO IŠLAIDOM 

DARO DVIEJŲ KRAUTUVIŲ PREKYBĄ 

už daug daug mažesnes kainas 
Daugiau kapitalo, daugiau prekių, mažiau rendų, mažiau 

algų, taksųr šviesos ir kitų išlaidų, 

FAKTAS KALBA PATS U2 SAVE 
Chicagos ir apylinkių lietuviai darykite sau ir šiai ištaigai 
gero suprasdami, kad nėra ir negali būti kiton Lietuvių 
baldų krautuvės Chicagoje, kuri galStų sumušti „Progresą" 
kainas. Dėl kiekvieno namam reikmenų pirkimo, visuomet 
kreipkitės j šią įstaigą. 

tlr^ 
R Or̂ \̂̂ r»ldWuraî !cAsW^ 

vir .MViV. l . fc LIETUVIŠKA IŠTAIGA SOUTH SlDfiJB, 
KURI PATARNAUJA VISOKIŲ UC8IU A P D l l A U D O S E ! 

Mc» atstovaujame atsakomtagas andraudos kompanijas, todlH ktekvie-
ims mūsa kl ij intas vlsa<loii apsaugotas, jei kam įvyksta kokia uelahuu. 

FIRE—AUTOMOBILR-LIABIUTIES—PREVENTION 
IR ACGIDENTS. 

0 » 2 2 S O U T H \ V K S T K K N A V E . Te le f . P R o s p e c t 6-5162 
Agentūra yra CHAS. P. KAL priežiūroje 

^ ' " * ' - — ^ 

4181-83 

Archer Av«. 
l engv i išsiniokėjimai pritaikomi visteliu. 

LAfayettt 
24171 

= ^ 

JAU ATIDARYTA 
LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI! 

. % 
1 1 • 4 

53-CIŲJŲ METŲ MODELIO S A LIONO BALDAI; KILIMAI; 
miegamųjų if valgomųjų kambarių baldai; virtuvėms stalai; 
virimui ir apšildymui pečiai; šaldytuvai; moderniškos skalbi
mo mašinos; stalo lempos; rašomi stalai; knygoms spintos; 
rašomosios mašinėles. 

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

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

ryto iki 5 valandos po pietų. 

FllRNITlIRE CENTER, INC. 
3224 So. Halsted St. VI 2-4226 

1 

Of. G RovehJH 0-1020. r. t l l l ltop .V1500 

Dr. Aiexamfer J. lavois 
(JOVAIHAS) 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
2 4 2 3 VVest M a r ų u e t t * B d . 

VAL: 2—4 p. p. ir nuo 6—8 v. vak. 
Trečlad ir SoStad. paga) su tart} 

Tel.- )flso i'it.«-38;tH. r o / . l t K 7 »l»tt 
DR. A. JEHKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
• LIETUVIS GYDYTOJAS) 
2500 VVest 6Srd Street 

VAL.: kaadlen nuo 2—4 p.p. Ir 7:80 
iki 9 vak. Treeiad. lr lest . uždaryta 

GRovetitll 44-ir.il.•» 

DR. ALDONA A. JUŠKA 
AKIŲ LIGŲ SPfiCIALISTfi 

PRITAIKO AKINIUS 
Valaodos: 9—12 lr 7—9 v. v. pagal 

guattarlmą iftHkyrus trečiadienius 
2422 VVest Marųuette Rd. 

Ofiso lr buto tel. o i . . 2-1381 
Neatsiliepus tel. KF^sle 3-9000 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1336 So. 49th Ct., Cicero 
Kasdien 10-—12. Be to, antrad. Ir 
ketvirtad. 6:30—9 v. v. Sefttad. 10—2 
lr 4—6. Butaa 1832 So. 40th n . 

Telefonas: REllanoe 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTU* 
PHYSICIAN and SURGEON 

(LIETUVIS GYDYTOJAS) 
3925 VVest 59th Street 

VAL.: 2—4 popiet. 6:80—8:30 vak 
Trečlad. pagal sutartį. 

Ofiso telef.: LAfayette 3-3210, jei 
• leatauiepia šaukite K l ^ / i . - 2-2868 

DR. EMILY V. KRUKAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGt 

4146 S. Archer Ave. 
V4L.: Kasdien popiet nuo 12-2:80 v. 
Vak.: pirm., an tr , kotvirt. 6-8:80 v. 

Trečiadienį tik susitarus. 

Tel.: Ofisą YA.7-5557, rez.RE-74«66 

DR. FRANK C. KWINN 
(KVIECljNSKAS) 

GYDĮYTOJAS IR CHIRURGAS 
LB51 VVest 47th Street 

LIGONIUS PRIIMA: Kasdien nuo 2 
vai. iki 4 v. popiet. Nuo 7 v. iki 8:80 
fr v. Išskyrus trečlad. ir Šestad. vak 

Tek Ofiso 6 R «-B3«l» PR. 0-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2428 YVEST 68rd Street 
(kaupatf 88 lr Arteslan) 

V AL: 2 - - 4 p. p. Ir nuo 6—8 V. vak. 
Preč. Ir fteSt. 2—4 v- p. 8ckm. uždar. 

DR. STRIK0L 
GYDįYTOJAS «R C H I R U R G A S 

4645 So , A » h i a t : i A v e , Chk-agc 
VAl*.: DU8 2 - * '< « K tr«WUa4.. fte* 

tad. Ir sekmad. U! pnira) nutarti 
Tel.: Ofiso YA.7-4787, reo. l'it n - i u o 
Jei neatsillepit vtrSmln*M telwfon»» 

Aankite* VIi lway \ IMKI1 

Tel.: Ofiso HK.4-2123, re^.PR.0-8184 

DR. V. P. TUMAS0N2S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAfe 

Spec. chlrui-jcinOs liKoa 
6255 South VVestern Avenue 

VAL. kasdien 2—4 p.p. ir 6—8 vak 
Seštad. 2—4 p.p. Trečiad lr 

sekmadieniai* uždaryta. 
Tel, pflso: DAnube <t-11,?P 

B u t o 1 — VVAlhrook fc-«6lH 

DR. A. VALIS-LAB0KAS 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

3267 South Halsted Street 
Vai: 1 lkl 4 v. p. p. Ir «--<} v vak 

Šeštadieniais 1—4 v p p 

Tel.: Ofiso PR.0-014H n/-HR4-:U.V> 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marąuette Rd. 
VAL.: nuo 2 lkl 4 p.p.: C lkl 8 vak 
Trečlad. Ir sestad. Dacal sutartį 

Tel. Ofiso C A 0-0257, re*. PR 0-0050 

DR. P. Z. ZAUT0RIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Rc/kl. OOOO S. Artesstau Ave, 

V A L : 11 v. r. iki 3 p.p.: fl—9 v.v. 

DR. C. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

*** uieiŲ patyrimas 
TeL YArds 7-182 v 

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso 
Ofisas ir akiniu dirbtuve 
756 We*t 35th Street 

V A L : nuo 10 iki 2, nuo C lkl 8, tre
člad. nuo i n—12; SeStad. 10—8 p.p 

HKuiminuoįa Pritaiko 
Akio Akiniu.s 
DR. J. J. SMETANA. IR. 

OPTOMETRISTAS 
AKIU SIM < I A I . I s r \ s 

1801 So. Ashland Avenue 
VAL.: plrmad. antrad. ketvlrtad. 
penktad, 9:30—12; 1:80—8 v.v. 
trecMad uždaryta. Se6tad. 9:80 lkl 

12: t :M iki 6 vai. vak. 
( A n a i 0-0523. Platt RMg. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

SKELBKITES "DRAUGE"! 

I'elefonas OLymnio 2-4270 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
D A N T I S T A S 

1 4 4 6 S o . 4 9 t h Court , Cicero 
VAL.: antr., kotv. 10-12, 2-8, 7-» p^ 

penkt. 3—6. 7 - 9 p.p. 
8 1 4 7 S. H a l s t e d S t , C h i c a g o 
VAL.: pirm. treč.. seat. 8—% p.p. 

penkt. 10—12 ryte 

DR. B. C BRUŽAS 
D A N T I S T A S 

Priėmimo valandos pncal susitarimą.. 
4003 Archer Avenue 

Trupu*l į rytus nuo Callfornts 
Tel. YArds 7-7772 

DR. A. P STUL0A 
DANTISTAS 

2723 VVest 71sL S t 
Prlftmlmo laikas pagal susitarimą 

Telefonas GRovehill 0-0785 

DR. ANTH0NY MTIULIAMS 
(VTLBftAS) 

DANTISTAS 
6322 South Western Avenue 
Priėmimo laikas pagal sutarimą 

telefonu. 
Teiei<jnas GrovehiJJ 0-M4* 

file:///VKSTKKN
http://-ir.il


t 

Ketvirtadienis, spalio 2, 1952 ffJHIRAfTTB (StlflBAS, C9B513D, uiti<r I I I . • » 

ac =f= " 

D R A U G A S 
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Rntered as Speond-Class Matter March 31, 1816, at Chtoago, Illinois 
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KUR PASUKS EGIPTAS? 
ST. DAUNYS, Chlcago, III. 

Member of the Oatholle Press Aas'n 
Published dally, exeept Sundays, 

by the 
I.lthuanlan CatholU Press Soclety. 
PRENUMERATA: Metama 
ChlcaROJ Ir Cloeroj $9.00 
Kitur JAV Ir Kanadoje $8.00 
Tylenyje $11.00 

StTBSCRIPTION RATES 
$8.00 per year outslde of Chloago 
$9.00 per year ln Chlr-ago & Cicero 
$8.00 per year tn Canada 
Forelgn $11.00 per year. 
H metų 

$5.00 
$4.60 
I&.60 

3 111 c I I . 
$2.76 
$2.60 
$3.00 

1 mftn. 
$1.26 
$1.00 
$1.36 

Rašo, kad taip turi rašyti 
Kaip praneša kat. spaudos a-

gentūra CIP, sov. komunisti
nio jaunimo organas „Komso-
molskaja Pravda" viename sa
vo straipsnyje pripažįsta, kad 
sovietinėje Rusijoje dar jaučia
mas religines santuokos reika
las. Straipsnyje pasisakoma 

Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nesunaudotų straipsnių ne
saugo, juos srrn*lna tik 1» anksto susitarus. Redakcija už skelbimų turlnj 
neatsako. Skelblmij kainos prisiunčiamos gavus prašymą. 

NE TUO KELIU 

Egipte jvyko revoliucija. Ka- su Izraeliu dar tebėra karo sto 
raliU3 Faroukas turėjo atsisa- vyje. 
kyti sosto ir apleisti kraštą ' Arabų nuotaikos prieš Izrae 
Revoliucijos banga dar nėra lį yra gerai žinomos, šitas nuo 
pasibaigusi. Tik mėnesiui pra- taikąs pakeisti nėra lengva 
ėjus nuo Farouko pašalinimo Padėtį sunkina ir didelis pabė- prieš religinę santuoką, nes jai 
iš revoliucinė3 valdžios turėjo gėlių skaičius, atsiradęs arabų "trūkstą marksistiniai-leninisti-
pasitraukti ir tie žmonės, kurie kraštų su Izraeliu karo metu. niai-stalinistinių bazių". Gerai 
ištikimai padėjo Egipto revoliu I Vengimas taikos su Izraeliu informuoti šaltiniai pareiškia, 

bus didelė kliūtis Egiptui sueiti j jog minimas straipsnis tik to-
geresnius santykius su va- j dėl spaudoje pasirodęs, kad kri 

f " 
Šiuo laiku JAV yra daugiau kaip 62 milionai įvairios rūšies 

darbininkų, iš kurių tik apie 16 milionų priklauso prie unijų, o 
kiti prie unijų priklausyti nenori. Prie vyriškų drabužių siu
vėjų unijos, vadinamos Amalgamated Clothing VVorkers of Ame
rica (ACWA), priklauso apie 150,000 darbininkų, kurių tarpe 
yra daug ir lietuvių. Si ACWA unija yra CIO narys ir turi 
savo Centro valdybą, kuri kas du metai perrenkama balsavi
mo būdu. 

Šiemet gegužės mėnesyje 18-me ACWA seime, Atlantic 
mieste j Centro valdybą buvo pastatyti kandidatai, kuriuos iš 
392 unijos kuopų balsavime dalyvavę 143,483 asmenys dideliu 
balsų daugumu perrinko į Centro valdybą dar dviems metams. 
Balsavimo lapeliuose buvo sudėti tik senosios Centro valdybos 
nariai ir tik tiek asmenų, kiek reikalinga valdybą sudaryti; bal
suoti asmuo galėjo tik "už" arba "prieš", kandidatų pasirinki
mo nebuvo. 

Visi jie buvo pagal ACYVA konstituciją "demokratiniu" 
balsavimo būdu išrinkti ACWA Centro valdybon dar dviems 
metams. 

Šie ACWA Centro valdybos nariai gauna labai stambias al
gas ir labai išlaidžiai gyvena. Darbininkų, ypač bedarbių unijistų, 
reikalais nedaug rūpinasi, bet stropiai prižiūri, kad laiku ACWA 
unijos nariai nario mokesčius po $3.00 j mėnesį sumokėtų. Ne
užsimokėjusius tuoj suspenduoja. 

UŽDEDA POLITINES DUOKLES 
Artėjant JAV prezidento rinkimams, visose siuvėjų dirb

tuvėse rugsėjo 18 dieną buvo paskleisti tarp darbininkų pa
ruošti New York Joint Board ACVVA lapeliai, užvardinti "Don't 
Scab on Democracy", anglų, italų ir žydų kalbomis spausdinti, 
kuriuose unijos nariai reikalaujami balsuoti, kad būtų atšauk
tas Taft Hartley įstatymas, kuriuo pažabojančia komunistų 
veikla šioje šalyje ir neleidžiama unijų viršininkams apkrauti 
darbininkus visokiais extra mokesčiais, kuriuos jie panaudoja 
savo asmeniniams reikalams, kaip kad seniau darydavo. Tame 
lapelyje taip pat reikalaujama, kad kiekvienas užsirašęs bal
suoti priduotų savo dirbtuvės unijos darbininkų pirmininkui ar
ba Steward registracijos kortelę, kad pastarieji galėtų sudaryti 
balsuojančių ir nebalsuojančių sąrašą ir jį pristatytų ACWA 
centro valdybai. Tais reikalavimais darbininkai labai piktinasi. 

ACWA unija leidžia du kart mėnesinį laikraštį "Advance", 
bet jame daugiau rašoma apie liberališką politiką ir visu smar
kumu varoma propaganda prieš respublikonus ir demokratus, 
veikiančius šios šalies žmonių, gerovei ir vadina juos reakcio
nieriais. Tai savo nepadoriai propagandai skleisti darbininkų 
tarpe Centro valdyba kas metai daro darbininkų tarpe rinklia
vą po $1.00 arba po $2.00 nuo nario. Kiekvienoje dirbtuvėje su
daromas ten dirbančiųjų darbininkų sąrašas. Paskui su tuo są
rašu Shop Steward eina prie kiekvieno darbininko ir reikalauja 
jį tame sąraše ties savo ten išspausdinta pavarde pasirašyti, 
kad savanoriškai jis aukoja ACWA Political Action Committee 
(PAC) feikalams. Kurie nesutinka pasirašyti, prieš juos pa
vartojama grasinimai, nors tame lape aiškiai sakoma, kad tik 
savanoriškai sutinkąs aukoti pasirašo, bet praktiškai yra kitaip. 

NAUDOJAMA PRIEVARTA 
Rugsėjo 22 dieną ACWA Centro valdyba sušaukė visų dirb

tuvių darbininkų Shop Steward arba jų pirmininkų susirinki
mą ir davė jiems tų aukų rinkimui nurodymus. Politinių aukų 
rinkimas įvyko rugsėjo 23 ir 26 dienomis. Shop Steward su 
aukų lapu ėjo prie kiekvieno darbininko gauti jo parašą. Ku
ris nesutiko, tam jis grasino kiek įmanydamas ir jį gąsdino sa
kydamas: "Labai nesveika nepasirašyti lape", "reikalui atėjus 
tave unija atsimins", "jei nepasirašysi, tau gresia pavojus", 
"jei nepasirašysi, gali netekti darbo", "jei darbdavys tave norės 
iš darbo prašalinti, tavęs unija neužstos" ir kitais panašiais 
bjauriais grasinimais vertė unijistus lape pasirašyti. Darbinin
kai tų grasinimų paveikti prieš savo norą lape "griežtai sava
noriškai" pasirašė, kad sutinka "savanoriškai", jog iš jų al
gos būtų atskaityta $1.00 PAC reikalams. 

DARBININKŲ REIKALAI IR POLITIKA 
Šis aukų rinkimas daromas kas metai prieS rinkimus, šie 

grasinimai buvo man asmeniškai pareikšti, kai nesutikau "sa
vanoriškai" lape pasirašyti. Tiesa, ne visi darbininkai tuos 
aukų lapus pasirašė, atsirado keletas drąsuolių, kurie tų šlykš
čių grasinimų nepabūgo, ir griežtai atsisakė tą aukų lapą pasi
rašyti. "Savanoriškai" lape pasirašę darbininkai piktinasi ir 
žada už unijos peršamus kandidatus į valdžią nebalsuoti. Daug 
unijoms būtų sveikiau, jei jos darbininkų reikalus statytų pir
moje vietoje, daugiau dėmesio kreiptų į darbininkų reikalus, jų 
darbo sąlygas ir jų santykius su darbdaviais, kad parūpintų 
netekusiems darbo darbininkams darbų su geresniu atlyginimu, 
kad sulaikytų siuvyklose darbininkams algų numušimus ir pa
blogintas darbo sąlygas ,o politiką paliktų nuošaliau — antroje 
vietoje. S. Ąžuolais 

Red. prierašas. Šį straipsnį parašė senas darbininkas ir uni
jos veiklus narys. Jį dedame, nes jo autorius tikrai žino, ką jis 
kalba. Kad politinė veikla unijose yra peržengusi savo ribas 
ir kad vadai nedaug besilaiko demokratinių dėsnių, esame gavę 
nusiskundimų ne vien iš siuvėjų, bet ir kitų unijų narių. Tai 
parodo, kad yra reikalas darbininkams būti akylesniais ir ne
leisti unijų vadams šitaip sauvališkai "bosauti". 

cionieriui karalių pašalinti. 
Gen. Nagufb tapo nekontroliuo 
jamas Egipto šeimininkas. 
Paskelbtosios ir laukiamosios 
reformos rodo plačią revoliuci
jos skalę. Kur pasuks Egiptą 
revoliucijos banga dar yra di
delis klausimas. Ar 51 metų 
generolas Naguib bus tas vy
ras, kuris atgaus Egiptui pra
rastą garbę ir sukurs geres
nį gyvenimą, ar paliks tik pa
prastas revoliucionierius, ko-

1 
karais. Ne tik todėl, kad Izrae
lis yra vakarietiškojo pasaulio 
kūdikis, bet ir todėl, kad vaka
rietiškasis pasaulis toje erdvėje 
visu autoritetu siekia ramybės. 
Šitą padėtį drumsčia sovietiniai 
agentai, kurie sėja neapykan
tos sėklą Izraelyje prieš ara
bus, o arabų kraštuose prieš 
žydus. . 

Sudane šeimininkavo anglai 
kių nestinga Artimųjų rytų ir j ir egiptiečiai. Bet kai praėjusį 
Pietų Amerikos kraštuose? |pavasarį Egiptas Farouką pas-
Gen. Naguib parodė drąsą ir ' kelbė ir Sudano karaliumi ir 
jėgą, bet ar jis sugebės paro- pasišovė anglus-iš Suezo kana-
dyti ir politinę išmintį, kur? !lo srities išvyti, patys turėjo iš 
taip reikalinga painiuose Egip- Sudano pasitraukti, o Suezo 

tikuojami religinės santuokos 
reiškiniai nesą reti. 

„Važiuos" į Marsą 
Prof. Picard, šiuo metu viešįs 

Amerikoje, projektuoja pakilti 
į viršų milžinišku balionu, sudė
tu iš 80 mažų balionų, 30 kim. 
nuo žemės paviršiaus ir ten iš
tirti, ar Marse yra deguonies. 

INSiJRH) 

/ 

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

ft-Auekit su $1 • Pridėkit kiek norite, 
,ka<U noriu 

to reikaluose. Vien kardas ir 
drąsa garsios praeities neprike
lia. Vakarų pasaulis Egipt* 
įvykius kantriai stebi ir laukia, 
kur revoliucijos banga pasuks. 

šviesus Turkijos pavyzdys 
Egipto revoliucija seniai bren 

do. Prabangus ir besaikis didi
kų lėbavimas ir plačiųjų masių 
sunkiai įsivaizduojamas skur
das seniai prašėsi reformų. Bet 
Egipto karaliai ir didikai apie 
tai nė negalvojo. Pašalintasir 
karalius Faroukas, pramintas 

kanalo zonoje atsirado dvigu
bai didesnės anglų įgulos. 

Anglai skelbia, jog Sudano 
likimą nuspręs patys sudanie-
čiai, balsavimo keliu pasisaky
dami, ar jie nori būti neprik
lausomi, ar įsijungti į Egiptą. 
Egiptas neturi sienų su sovie
tais ir negali pasikliauti jų 
spaudimu, kaip žaidžia karin
gasis Irako premjeras. Egiptui 

karalium lėbautoju, mažiausiai tūlą jo sūnui Fuadui II, kuris 
iš visų Egipto karalių rūpinosi 
savo krašto reikalais. Didžiau 
sia korupcija iškilo visoje didy
bėje. Egiptas dar labiau nuskur 
do, visur įsigijo priešų, bet ne
rado draugų. 

Amerikos didžioji spauda 
Egipto revoliucijos proga pri
simena Turkiją. Ligi Pirmoje 
pasaulinio karo pabaigos pana-, 
ši padėtis buvo ir Turkijoj. Tur 
kijos kalifai ėjo į visus karus, 
bet tie karai Turkijai niekada 
neišėjo į naudą. Atsirado švie 
sus vyras Kernai Paša, kuris 
pasišovė Turkijos gyvenimą 
pasukti kitu keliu. Pašos kil
mingąjį titulą metęs ir pasiva
dinęs Ataturku pradėjo milži
niškas reformas. Ataturkas su
prato politikos dėsnį: jei darai 
dideles reformas namuose, pa
dėk sunkias tarptautines prob
lemas į šalį; jei sprendi užsie
nio politikos klausimus, laiky
kis ramiai ir atsargiai na
muose. Ataturkas pradėjo re
formas namuose. Tiesa, pra
džioje turėjo kaikurių sunkumų 
su Anglija, bet užsienio politi
kos klausimuose parodė didelę 
išmintį ir greit gavo vakarie
tiškojo pasaulio palaiminimą. 
Šiandien jau niekas neabejo
ja, jog dabartinė Turkija ne 
tik savo karine galia, bet ir 
gyvenimo būdu yra neatskiria
ma laisvojo vakarietiškojo pa
saulio dalis. Prieš keliolika me
tų miręs Ataturkas liko Tur
kijos didvyris. Jis paliko gra
žiausi palikimą — Turkijos gy 
venimą pavertė europietiškų. 

Ar panašios garbės susilauks 
ir Egipto revoliucionierius Na
guib? 

Supainioti Egipto reikalai 

Egipto reikalai labai susipai 
nioję. Reikia didelių reformų 
viduje, bet reikia naujų kelių ir 
užsienio politikoje. Vidaus re
formas Naguib gali vykdyti 
jėgos keliu, bet užsienio politi
koje reikės parodyti daug iš
minties ir apdairumo. Pales
tinos, Sudano ir Suezo kontro
lės klausimai nėra lengvai iš
sprendžiami. Egiptas teisiškai 

Progrese Furniture Company 
D I D Ž I U L I S 

IŠPARDAVIMAS 
Apsilankęs Progress krautu

vėje pastebėjau labai didelį ju
dėjimą. Susitikęs draugus — 
krautuvės vedėjus turėjau pro
gos pasikalbėti ir pasiteirauti 
kodėl taip yra.t Pasirodo, kad 
po uždarymo jų Halsted gatvės 
krautuvės, liko neišparduota 
didelis kiekis prekių, kurios bu
vo pergabentos į Archer Ave. 
krautuvę, ir todėl susidarė di
delis perviršis ir susikimšimas, 

išeiti iš šios padėties nėra leng j Pagal direktorių nutarimą tos 
va: jei Sudano karalium bu- Į prekės dabar yra išparduoda
vo paskelbtas pašalintasis Fa- Į m o s už nepaprastai sumažintas 

kainas. Visuomenė naudojasi 
šia nepaprastai reta proga, kad 
įsigyti gerus daiktus už žemą 
kainą. 

Kaip vedėjai pasakoja, kad 
uždarius Halsted gatvės krau
tuvę, buvo abejojimų ar už
teks darbo abiejų krautuvių 
darbininkams, bet dabar tiek 
yra padidėjusi apyvarta, kad 
ne tik turi darbo visi abiejų 
krautuvių darbininkai, bet dar 

UNIVFRSAC SAYINGS 
AND LOAN ASSOCIATION. 

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

Valandos: Pirmadieniais, antradieniais ir penktadieniais nno 9 ryto 
iki 4 valandai vakaro. Ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vai. vakaro. 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. p. p. 
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SAFETY OF YOUR 
SAVI N C 5 

TKIEWIC2 PRE1 
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roukas, kaip gi atimti tą ti-

pripažįstamas. Tik monarchiją 
panaikinus šis klausimas pa
lengvėtų. To galima ir laukti. 
Bet tai jau reikia vėl naujo re
voliucinio žygio.' 

Niekas neaibejoja, jog anglai 
jėga iš Suezo kanalo srities ne
bus išstumti. Amerika šį Ang
lijos nusistatymą pilnai remia 
ne Anglijos interesus gelbėda
ma ar norėdama Egiptą skriau j reikia ir naujų samdyti, kad 
sti, bet užkirsdama kelią ten pajėgtų aptarnauti gausius pir-
įsigalėti sovietinei įtakai. kėjus. Atrodo, kad bendrovės 

Amerikos pasiūlytą planą su 
daryti bendrą to regiono gy-

vadovybės nusprendimas ope
ruoti vieną krautuvę, sumaži

nimo paktą, kuriame dalyvau- n u s dviejų krautuvių išlaikymo 
tų su Vakarų galybėmis ir 
Egiptas su Izraeliu ir kuriam 
virtus realybe numatomas Ang 
lijos pasitraukimas iš Egipto 
teritorijos, ligšiolinių Egipto 
vyriausybių buvo atmestas. 

Kaip pasielgs dabartinis Egip 
to valdovas ir reformatorius 
gen. Naguib? 

Tolstojaus anūke 
L. Tolstojaus anūkė, dėstanti 

rusų kalbą Michigan universi
tete, perėjo iš pravoslavų į ka
talikų tikėjimą. 

išlaidas, duos geras pasekmes 
ir tuo pačiu kartu galimybę 
pirkėjams patiekti geresnes 
prekes už mažesnes kainas. 
Kaip Progress krautuvės vedė
jai, taip ir visi darbininkai ir 
tarnautojai yra lietuviai, drau
giški, malonūs ir turi dešimtis 
metų patyrimo šiame biznyje 
ir darbe. 

Buvo malonu išgirsti iš vedė
jų, kad jie nenusimena turėję 
uždaryti Halsted gatvės krau
tuvę, kurios vietą užgriebė kiti. 

Paspaudęs vedėjų rankas ir 
Nepadorios filmus. Nepa-j palinkėjęs geriausios sėkmės 

dorių filmų ir literatūros banga Progress Bendrovei, apleidau 
užplūdo Singapūrą. Vietos vys-, krautuvę prisimindamas apie 
kupas perspėjo katalikus ir pa- jų gražius praeities darbus mū-

ALBERT'S numuša baldų kainas! 
Žmones 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! 

DIENĄ 
SOFA 

NAKTĮ - LOVA 
Sof a-Lova Miegojimui 

Sukonstruota iš sunkiųjų 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 RIMKŪS, VEDĖJAS 

Abiejų kainos po $ 0 0 00 
Nereikia įmokėti w O 

Atfantl FURNITURE & 
APPLIANCES 

, . 2 3 ! 8 * 0 0 S E V E L T R 0 A D n^^tl^Ave. 
Atdara kasdien 9 iki 6, pirmad. ir ketv. vak. Sekmadienį 11 r. iki 5 

tarė jiems įstoti j padorumo ly
gą-

sų lietuviškai visuomenei. 
Reporteris 

PLANINGAS TAUPOMAS 
MOKA GERUS DIVIDENDUS 

Kiekvienas žmogus turėtu atliekamus nuo pragyvenimo pinigu* 
taupyti kas savaite. 
Taupyti reikia: senatvei valku mokslui, įsigijimu] namo, auto
mobilio, atostogoms, vestuvėms, krikštynoms ir kitiems reikalams. 
Kas tari susitaupęs pinigu, tas jaučiasi saugesnis ir laimingesnis, 
fradek taupyti šiandien! 

MUTUAL JJeralmm 
ANO LOAN ASSOCIATION 
2202 W. Cermok Rd. • Chicogo 8, ItL 
JOHN J. KA2ANAUSKĄS, ffu • UI VI rgtnlo 7J7A? 
Sovingi Intured to $10,000 by F . S . L I . C 

! 

tf : ^ 

Taupykite per Paštą! 
Užtikrinta Apsauga ir Priede Geras Pelnas! 

Nauji taupytojai yra mielu noru priimami. Dividentai kas puse mėty! Daug patar
navimų {skaitant paskolos namų pirkimui; žema kaina — skubus patarnavimas —» 
ilgi išsimokejimai. 

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

^ 
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Brockton, Mass. 

DIENRAŠTIS DRAUGAS. CTIICAGO. ILUNOIS 

Didelis išvažiavimą* 
BrocKtono Lietuvių Taryba, 

talkininkaujant Sv. Kazimiero j 
parapijai, š. m. spalio 5 d. \\ 
vai. po pietų Brockton Fair 
Ground* pavįlione ruošia didelį 
pikniką. 

Sio pikniko visas pelnas ski
riamas naujos bažnyčios staty
bai paremti. Rengėjai nuošir
džiai kviečia vietos bei apylin
kės lietuvius savo prisidėjimu 
paremti tą kilnų darbą. 

Tenka pažymfcti, kad visi tu
rės progos puikiai pasilinksmin
ti ir linksmai pašokti. Šokiams 
gros Al. Stevens orkestras. Be 
to, bus puiki proga, kas nėra 
matęs Brocktone parodos metu 
lietuviškų audimo išdirbinių, ši 
kartą pamatyti juos Brocktono 
Bakūžėje. Žinomas prekybinin
kas Vasaris demonstruos nau
jausios mados kailius. Vaikai 
turės progos pajodinėti ant ark
liukų (pony). 

Atvykstančiųjų iš tolimesnių 
vietovių reng'ėjai bei šeiminin
kės lauks jau nuo 10 vai. su 
skaniais valgiais bei gėrimais. 

Keni ja i 

Portkrad, Ore* 
Tautos švente 

Jaukų Tautos šventės minėji
mą rugsėjo 21 dieną surengė j 
vietos vyčiai. Gražios pamal
dos, lietuviškų giesmių melodi
jos bažnyčioje, bendri pietus, 
j vairi atsiminimų, eilėraščių, dai 
nu ir tautinių šokių programa 
salėje sutraukė ne tik visus lie- j 
tuvius ateivius, bet taip pat ir . 
daugelį senų Oregono lietuvių 
bei vietos amerikiečių. Trispal
vė lietuviškoji vėliava vis dau
giau įgauna pagarbos šiame 
gražiame Pacifiko pakrančių Į 
didmiestyje. 

Stamiord, Conn. 
Pasiuntė 

J. Valiušaitis Balfo Centrui 
pasiuntė $152.00. iš jų $150 
aukų ir $2 navio mokesčio. Tai | 
tik dalis pasižadėto Staroford 
Balfo skyriaus veikimo rezul
tatų, duoti ūpą kitoms koloni
joms ir jas skatinti prieš Bal
fo seimą Bostone pasižymėti. 
'•—«w—» • • •••— '•— '— • • • • »•« ••— MI n • « am • • • • • 
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TELEVIZIJOS 
huiLs \j .ujo.s ajisimoU. - pirkti tele
ki/įjos apamtii M patyrusios, są/.lnin-
K<»s krautuvės — Iš 

B U D R I K 0, 
kur *ra užlaikoma •'• patyrė mecl ia-
nikai Ir kur Tetevtsfljoa pars d u o d i 
Kniauktu »Mliib>><-iij nauji modeliai 
MI pilim garantija: 

M A < ; N Ą V O X , \ » » M I K \ I < . I \ K K \ I 
i i j ; « T H i r . i ' H i l i C a R . r A. 
VKTOR. IH'MONT Ir" pastos geriau
sios su m M U K O ui b I h i 

Kaina nuo |199.&0 už dideles mie-
io» p*\olk8l<* "' aukMUiu. 

fVliniamo mainais Jūsų radiju,, 
Kiumofona, armoniką, pianą ir duo-
(lunu- <ii<j*>lv nuolaida. 

IjKNftVAIH IŠMOKSIMAI 

Krlvtas bargenų i»m.du> t</. 
II. Miii-i.tu T. V. setu 

Motorola 7 col s.;t» »., 
KtromlMig-CarlBon 10" . . . $40.95 
H<A-Victor 10" ųž $59.95 
Sparton COOMOIO 10" $59.50 
Ui'A-VIctor 10" Consolf . . $H9.»5 
U " Cotmole TV u* *lll>.5u 
17" Tablo TV už yiM.bO 
n " Cfcaaole už $159.50 
L'0" Table TV už $1U9.50 
•2!" f'onholo TV už $189.50 
v'1 m n ai Phonograph, Kadlo 

ir TV kombinacija $ l$9.50 
Elektr. phonografai po . . . $19.9.'t 
Mažos radios po $19.95 U auk.šO. 
.Jeigu jusu TV 8i>tna ĮMveikia, pa-

tclefonuokiu- Vlutury 2-V>542, Bud 
riko me< hunikan jums .sąžiningai HU-
taiaya. 

JOS l BiJDKIk. Ine. 
3241 South Halsted Si. 

lel. VIctory 2-9542 
KrauU.v* į t ld try ta pirmadienio ir 

ketvirtadieni-, vakarais ilcl vėlumo* 
Nediltoinie uždaryta. 

— o — 

Budriko Kailio Valanda bidž iama 
kiekvieno ketvirtadienio vakaro nuo 
ti tkt 7 vai. vak. iš stoties WHFC, 
1450 kilocycles. 

Ketvirtadienis, spalio 2, 1952 

*\L C I T the U. S. Royal Masler's exc/usive Royaltex Tread-stop 
^ ^ sofely on slippery streets vvhere tires never held before! 
- Y . O W N the revolutionary winter-skid-protecting power of its more 

than 3,000 gripping edges! 
A / LOOK ahead to years of this super-safety, completely reoevvdb/o 
** to give you up to twice as many safe miles! 

NOW! f or Your Present Tires! 
N VU* r V " W e a r e a | |O W ina 

•-*** cnfe U. S* Royal** ~ ,he KST*. °* .tsiSSmt•t = *>* -«»» 
u. s. «OYAI M»sii« »•* „.„..„t |ube» 

p l u $ 9ene,o«s «.lowon«e. .or ,oor pre.en. 

SERLIN TIRE CO. 
1400 MICHIGAN Tel. - WEbster ft-2122 

m 
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• TKLKVIZUOS 6£I RADIO PARDAVIMAS IR TAISYMAS I 
' ^ • • 4 - » * • • • e t -e i 

i I L U (guallflecl en^ln 
3120 S. Ilatsted 

• I _ 

codiPflfiy 
heers' servlce) 

$120 S, Halsted Street * DAnube 6-6HK7 
,.'f.'„.n 
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Kiekvienas privalo taupyti 
geresnei ateičiai. 

Kad rūpesčiai ateitimi būtų 
mažesni, reikia taupyti 

f saugioje įstaigoje. 

Taupykite Standard Federal 
Savings 8C Loan Association 
W saugiausioje taupymo 
įstaigoje. 

Turtas — $30,000,000.00 
Atsargos Fondas — $3,000,000.01) ^ J 

JUSTIN MACKIEVVICH, Prezidentas 

|8taigoa valandoH: Kasdien nuo !*-toa ryto iki 4 fiU, po pietų. 
'K«tvlrtadieniaiH nuo 9-ton valandos ryto iki 8 vai. vakaro 

trečiadieniais vl«al neatidaromo 

StANMKD FEDFiAL SAVKffiS 
A N D L O A N A S S O C I A f i Q N 

O F C H I C A G O 

H 4192 ARCHER AVE., CHICAGO }7 
PHONE: VIrginici 7 - 1 1 4 1 

•mmu 
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T0WN OF LAKE UTILITIES 
Yra vieta, kur lietuviai apsirūpina baldais, 
mamtj reikmenimis, televizija ir radio ge

riausiomis iSsimokejimo sęlygomis! 

Etijoy a houseful of heat with so little f u e l -
Furnace votume heat for fho price oi « hoator 

MONEY BACK GUARANTEE! 

nik:i0hofMt T»pi|U> nob̂ w*eHĮMJKu 
{JV<*YBOPY V̂ N̂TSslT 

Only Siegler's exclusivo patentad 
1 W O - I N - O N i HEATMAKIR does U -
Compare before you buy ony heaterl 
+Bi*ry cent ofyour MONEY BACK if your new 
Siegler heater aoesn't deliver more and hctter heat 
at the floor outlet than any other comparable $ize 
heater rtgardless of mahe or price} 
• I I VOUI NC4KIST D I A l l l O I Wln» *HQH« C INU AHA 

i pitodl <<u»ke the Sieyler MAKH-TESJ, at your deoler*-
Sc-e thė BIG 4 pot<nied INVENTIONS uud plūs featorei! 
\ iKOPICAi HOOk'HlAI 3 CARbON IRU BURNIRS S PORCt'.AlN ENAMEt. FINI^H 
i rWU.lN-ONi HtArMAM* 4 i l l G t M . M A l i t l'rfAM 6 CAM (RON tONj'.RUCrfOlN 

Vladas Hlash 
K. of C. (Kolum
bo Vyčių) nary a 

4-to laipanio 
^ ; 

j ę j * * ^ »«,i *mm<m w . i n . * * I i M i i w « į w M H m** 

T0WN OFLAKE 
UTILITIES 

1 8 0 M 2 W«sl 47th Street 
(kampas \Vood Str.) 

TeL - LAfayette -3-7771 
^ 

__^_^_^ 
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Pagerbė didįjį 
vyrą 

(Atkelta iš 2 psl) 
mus. Tiesa, jo kalba gal ir ne
turėjo bendro su dienos minėji
mo reikšme, bet tai buvo lyg 
ir svarus papildymas iškilmin
gosios akademijos nuotaikos. 
Prel. Balkonas paaukojo $300 

Stebėtina energija ir užsidegi
mu prabilo prel. J. Balkūnas, 
kuris valančinius laikU3 sulygi
no su dabarties tamsiomis die
nomis tėvynėje. Jei Valančius 
būtų dar gyvas ir šiandien, ne
abejotinai, jis naudotų tuos pa
čius kovos metodus prieš raudo 
nąjj, lygiai kaip ir prieš caristi-
nį okupantą. 

Kviesdamas stiprinti tikėji
mą, likti gerais lietuviais, gerb. 
prelatas ragina sustiprinti Lie
tuvių Katalikų Akcijos veikimą, 
kuri reiškiasi ir per Federaciją. 
Tam tikslui, kviesdamas aukoti, 
pats prel. Balkūnas patiesė 
$300 čekį. Vysk. V. Brizgiui 
prisidėjus penkiasdešimtine, su
sirinkusieji čia pat suaukavo 
gražią sumą. Visos aukos suda
rė daugiau $700. . 
Reikšmingas vysk. Blizgio žodis 

Paskutiniuoju kalbėtoju pri
statomas J. E. vysk. V. Briz-
gys, kuris iškėlė įdomių, bet vi
suomenei neperdaug žinomų fak 
tų iš caristinės okupacijos me
to, vysk. Valančiaus laikotar
pio. Jo mintys labai tiksliai ir 
turiningai papildė prieš tai kal
bėjusių žodžius apie didįjį ano 
meto Bažnyčios ir Lietuvos vei
kėją. Klausytojus pagaunan
čiai, Jo Ekscelencija pabrėžė sa 
vos tautybės reikalą. Atskiros 
pasaulio tautos yra Viešpaties 
dovana, ir jei Jo valia buvo to
kia, niekas negali keisti ar išsi
žadėti savo tautos. Jei kas no
rėtų būti graiku ar šveicaru, 
bet jei jis yra lietuvis, jia tokiu 
ir turi pasilikti. Čia jau ne as
mens noras ,bet Kūrėjo valia 
lemia! 

Baigęs kalbėti, vysk. V. Briz-
gys suteikė ganytojinį palaimi
nimą ir atkalbėjo užbaigos mal
dą. 

St. Pieža sklandžiai vadovavo 
visam minėjimui, o E. Paurazie-
nė šeimininkų vardu padėkojo 
visiems atsto\*ams ir svečiams 
už dalyvavimą kongreso dar
buose. Akademija uždaro
masis posėdis baigta Tautos 
Himnu. 

Specialiai atvykę "Voice of 
America" lietuviškojo sekto
riaus pareigūnai (P. Labanaus
kas u padėjėju) būdingesnes iš 
kilmių vietas užrakinėjo mag
netofono juostoje, ir artmiausiu 
laiku Lietuvos ir viso pasaulio 
lietuviai patirs apie šį neeilinį 
Amerikos lietuvių katalikų gy
venime įvykį. A-ls 

\ IKšttII RINKLIAVA 

Detroito ir Hamtramicko lie
tuviai šį šeštadienį (spalio 4 d.) 
iš ankstaus ryto išsina į gat
ves gražiam kriw:čion'škam, lab
daringam darbui — prašyti am* 
rikiečių pagalbos savo tautie
čiams, kurie ne dė' sav> kaltos 
yra papuolė į vargą. 

Minėtą dieną įvairiose miesto 
dalyse pasirodys lietuviai, ku
rių krūtines puoš žodžiai: "Plea 
se help the aged, siek and ho-
melesa Lithuanians h\ Europo". 

Nevienas iš kitataučių turės? 
pagalvoti, kad tikrai darbšti ir 
pareiginga t a lietuvių išeivija 
turėtų būti. jei gyvendami šia-

w n I - — 

VKSTUVINfcS NUOTRAUKOS 

Aukštos Rūšies Fotografijos 
• * • * • 

MCSŲ SFEClALYBfS 

PrecinPhoto$tudio,lnc. 
EDVARDAS J. ULIS. Bav. 

4068 Archer Avenue 
Telefonas Vlrginia 7-2481 

me dideliame ir visuomet sku
bančiame mieste .suranda laiko 
ir noro savo nelaimes broliams 
ir sesėms padėti. 

Detroito BALF valdyba linki 
visiems aukų rinkėjams geriau
sios sėkmės ir kad kiekvieno de 
žute pasidarytų kaip galima 
sunkesn'ė. 

Asmenys, kurie dar norėtų 
gauti aukų dėžučių, prašomi 
skambinti telefonu UN 2-3298 
arba VE 8-6982. 

BALF 76 sk. 

TRUMPAI 
Detroito Katalikų Veterane 

didžiulis balius ir šokiai ivyaa 
spalio 11 d. 9 vai. vak. Veteraną 
Memorial Building, vidurmies-
tyje. Gros Chuck Mitchell or
kestras. Veteranų susirinkimas 
įvyks ateinantį pįrmad., spalio 
6 d. 8 vai. vak. Veterans' Memo 
rial Building. Nauji nariai pri
imami per susirinkimus. 

Lithuanian Melodles radijo 
valandėlėje praeitą sekmadienį 
dalyvavo sporanas Izabelė Mo
tiekaitienė ir muz. Aleksandrai 

Kučiūnas. Klausytojai gražiai 
atsiliepė apie juos. Lithuanian 
Melodies* kartu su Detroito Lie
tuvos Vyčiais ruošia puikų kon
certą lapkričio 1 d. Holy Re-
deemer salėje, W. Vernor prie 
Junction. Koncerte dalyvaus 
New Yorko Metropolitan Ope
ros solistas Algirdas Brazis, ku 
ris pirmą kartą^ pasirodys Det
roite. Koncerte; taip pat daly
vaus ir jauna gabi pianistė Pat-
ricia Ann Kurtz, kuri giažiai 
pasirodė ALRfij?1 kongreso ban
kete. Koncerto biletai rezervuo

jami iš anksto pas vyčius ir te-.. 
lefonais BR 3-2224 ir TA 5-' 
7528. 

ALRKF kongrese dalyvavo 
daug svečių iš kitų miestų: iš 
Pittsburgho buvo atvykusios 
jaunos vytės Jean Walkauskas, 
Loraine Puzis ir Julia Aleshu-
nas; Irena Daniusevičiūtė, Raci 
ne, VVis.; I^eonida Kiolutė ir Liu 
das Kiolius, Chicago, 111. 

A. a. Josephine Kamarauskas 
(Kvederavičiūtė) mirė rugsėjo 
22 d, Coal Center, Pa. Galins-
kų šeima ir Agota Baronienė, 

detroitiškiai, veliones giminės, 
buvo nuvykę į laidotuves. 

Primename piliečiams, kad 
galite užsiregistruoti balsuoti 
tik iki šio pirmadienio, spalio 
6 d., kitaip negalėsite balsuoti 
prezidento rinkimuose. Naudo
kimės šia mūsų laisvės privile
gija ir visi balsuokime. 

Detroito Lietuvos Vyčiai su
silauks daug komplimentų dėl 
leidinio "Vyčių Kardas", kuris 
puikiai pasveikino ALRKF kon
greso delegatus. 

Detroito ALRKF 4 skyrius 

reiškia nuoširdžią padėką vi
siems prisidėjusiems prie 32-jo 
kongreso, ypač biznieriams, ku
rie gausiai prisidėjo prie išlei
dimo kongreso leidinio. 

Juozas Ir Julia Mediniai at
naujino "Draugo" prenumeratą. 
Mediniai mini "Draugo" skaity
mo ir prenumeravimo sidabrinį 
jubilėjų. ''Draugo" prenumera
tą taipgi atnaujino Mr. ir Mra. 
Frank Kiudulas. 

Detroito Koresp. Klubus 
BR. 3-2224 — VI 2-5S&4 

• • M M W 
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DISTNCT SAVIMCS 
AND LOAN ASSOCIATION 

jau Persikėle i bavo Puošnius Moderniškus 

SPEC1ALSS ĮKURTUVIŲ 
VALANDOS 

irečiadienį, SPALIO 1 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Ketvirtadienį, SPALIO 2 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

Penktadienį, SPALIO 3 d. 
9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro 

SeStadienį, SPALIO 4 d. 
9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro. 

Naujus Namus 
NAUJAS ADRESAS 

3 4 3 0 So. Halsted St. 
NAUJAS TELEFONAS 

II ;| 

CLiffside 4-0104 

•;l 
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Joseph M. Mozerio, District Savings 
vedėjo, PAKVIETIMAS 

D1STRIGT SAVINOS yra 
bene pati seniausia lietuvių fi
nansine įstaiga Amerikoje. Ji 
įsteigta 1807 metais. Per eilę 
metų jai teko įvairiais atvejais 
pionieriaus rolę lošti. 

Toje pionieriavimo dvasioje 
dabar, po 55 metų ištikimos 
tarnybos, DisUrict Savings ben
drove yra pirmutine lietuviu 
įstaiga, kuri pasistatė tokio dy
džio specialiai finansiniam biz
niui pritaikytus moderniškus ir 
puo'.niiis rūmus. 

Naujose patalpose galfsim ke
leriopai daugiau kostiumerių 
kuo puikiausiai aptarnauti. 

Bet pirm negu pastoviai ap
sigyvensime naujoje vietoje, rei
kia naujuosius namus gerai „ap
šildyti" — tinkamus įkurtuves 
surengti. 

Tokias iškilmingos įkurtuvės įvyks pirmomis keturiomis spalio mė
nesio dienomis -t- pirma,, antro., trečią ir ketvirta, Žinau, kad visi mošų 
kostiumeriai (o jų turime apie dešimtį tūkstančiu), mūsų kaimynai, mūsų 
draugai ir mūsų prietcHai priims šį pakvietimą ir atsilankys į įkurtuves. 

Ne tik galisite Kražiai pasisvečiuoti, mūsų rūmus aužiurctL bet dar 
ir namo įkurtuvių dovanele parsivežti. 

/inomu, jeigu įkurtuvių proga norėsite atsidaryti taupymo sąskaitą, 
tai mūsų didelis štabas (visi lietuviai) mielai jus aptarnaus, ir dar dovaną 
suteiks. 

LAUKSIME V I S V - -
Joaepb H. Mozeris 

9. i . Atsivežkite ir vaikučius, nes ture*ime dovanėlių ir 
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mm 1 

U ^m.\ Ji x*Ę^Kd 0$Ęm 
• >' ^ H ^ B ^^ 

% 

Ė i 
! 

.»*.* 

i ,,-

Atidarą nuo 9 valandos ryto Iki 8 valandos vakaro. 

Kviečiame Visus Atsilankyti 

Dovanos Visiems 

t 
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Ketvirtadienis, spalio 2, 1952 

Brooklyn, N. Y. Meksikos vagišiai 
Meksikos mieste vagys api 

Balfo 100 skyriaus soliiai :niA&A viena narna Kai iie suii- — • • • • . «. • 
plėšė vieną namą. Kai jie su2i p R 0 ( M ) S _ OPPORTUNITIES 

Ruošdamasis seimui ir nore- i n o J°' k a d t a i b u v o n a m a s S1". ; 
damas sustiprėti prieš Balfo m i n a i č i ^ miesto prokuroro Car- ,^,snKvnm, pftfttlli oomi |»telfU§, m 
vajų New Yorke, Balfo 100 .kv- I o s "*JtU°jaU

1 P011'*1 paSi™; SSS S i ^ ^ ^ u ^ . C S 5? 
liūs ruošia šokiu vakarą .palio ? . ! ? f f S 2 J T ^ 1 EL^tt ISK? d ^ r t , n # 8 »*' 

, _ , , A , T; daiktai ir pažymėjo, kad jie ne- ,m,M 

4 d. 7 vai. vak. Angelų Kara
lienes parapijos salėje, 213 So. 
4th St., Brooklyn, N. Y. Veiks 
bufetas. Biletai po 75 et. Gros 
Jezavito radijo orkestras. No
rėdami pasižmonėti su savo ar
timaisiais ir pasimatyti su se
niai matytais prieteliais — pa-
šveskit šeštadienio vakarą šiai 
pramogai. Nesigailėsite! 
Balfo 101 skyr. susirinkimas 

Balfo 101 skyriaus susirinki
mas įvyks Brooklyno Lietuvii 
Piliečių Klubo patalpose, 280 
Union A ve, Brooklyn, N. Y., 
spalio 2 d., ketvirtadienio va
kare, tuoj po SLA 38 kp. susi
rinkimo, kurio.me dr. Pajaujis 
skaitys labai įdomią paskaitą 
apie Aliaską. Visi kviečiami 
atsilankyti. Paskaitos pradžia 
8 vai, vakare. SLA susirinki
mas prasidės 7:30 vai. vakare, 
o Balfo 101 skyriaus susirin
kimas tuoj po paskaitos. 

CLASSIFIED AND HELP WANTED ADVERTISEMENTS 
11ELP \VAN 11<;|> — MOTERYS 

nori šių dalykų pasilaikyti. IMYJUOITH r u o m CTS 
8 M No. MtOtlIfM 

Tol. ClOntral H-40M 
Suskaite nacių aukas 

Varšuvos universiteto prof. VaiKykia *u fyven*malat*la kvarta-
Biskupski apskaičiavo, kad na- Kn,, i5idytuv% ir <iu šaldytuvus. Nuo-
piai nužudė 1 811 Lenkiios ku- n m *70 °° P0,< miniij u* abu, Toj ciai nuzuae 1,011 L«IIKIJOS nu ^ vĮptoJ 8 metUfc A r U g m o-
n i g ų , k a s SUdarO 1 8 ^ V i s ų 1 9 3 9 KyklU, Pastovi kaimynyste ir pa-
— T ~~i , : ,^- :~ k.««M««l«« i , , ,„;„•, , ftlUfll klljentilra. Teisinga kaina $2,-
m. Lenkijoje buvusių kunigų. 6 0 0 0 0 Z r t a u i | M pirkiny*. Kvi^ia-

nio pnžiflrell. Idealu porai. Savinin
ko t»>lof. National 2-5174 

2041 N. I.Jinmilr Avo. 

Kirpykla. 2 kiulfis. Gerai Jstelgta. 
OyvenamaalS butus sti 8 kamb., ne
būtina. Prieinama nuomų. 20 motu 
tas pats savininkas. Geros pas«-Uon. 
Atiduoda dCl sonatv^s. Turite pama-
tvtl įvertinimui. Kvi<«'iain<> ftpfttaritl. 
1421 MJ H. «7th St. Savininko t<-lef. 

DOrchesUT 3-55114 

PROGOS — OPPOBTUNTTIES 

Kepykla: gerai einas biznis: geroj 
apylinkėje prie St. l.eo's mokyklos. 
N?ra konkurencijos; sreras jrengl-
maa; naujas perlus; gera sutartis; 
prieinama nuoma: ant Judri o Kampo: 
parduoda pigiai — nnmij b#dos; Ide
ališka" porai. KreipkltPs: 
1010 W. 7ftlh St.. tel. Altenlocn 4-2001 

Valykla; 1 dtrbtuvl užbaigimo Ir 2 
„retall" krautuves; geroj apylinkėj. 
Parduos visa kombinaelJa kartu arba 
atskilai. Prieinamai jl<a nuola: senas 
isteigimas: gerai Įrengta; ateikite ap-
/Ifirėti. šaukite savininką: KI«:nwoo<l lyga. Kvleelame apžiūrėti. 
t.-o.MU arba l«:Kso\ 5-0000 pa 7 v. v. ' tel, — LAkcvlcnv 5-0755. 

Restoranas, geroj vietoj — prie 2940 
No. Clark St. Gerai Jrengtas. gera 
Hutarts, nuoma $7.r>.tM> insnesbd. Vie
tine ir pašaline klij<ntnra. Idea u 
porai: parduodamai pagelbf-jlmo sa-

Savlnlnko 

THF, BHfJtfONT 1IOSP1TAL 
tori atidarymų sugebančiai 

STIONOGRAI'I.I 
Malonios darbo nalyKo*. Jvairlos pa
reigos, fi (Ilonos savaitėj. Duoda valg) 
Priima Ir pradedančia, Atvažiuokite 
ir paslnmtyklte su M IMS IMobandt. 

4058 \V. Meli-ose 

PUNCH PRESS 0PERAT0RS 
EXPERIENCED 

DAY SHIFT 

STEADY WORK 

48 HOUR WEEK 

F. & B. MFG. CO. 
4248 W. Chicago Ave. 

BALFO CENTARS PASIUNTĖ 
AUKŲ 

Balfo Centras šiomis dieno
mis j Vokietiją lietuviams gelbė
ti išsiuntė 7.00 svarų rūbų bei 
avalynės ir 3.000 sv. riebahj. 
Balfo sandėliai jau visai tušti, 
kaip lygiai ir iždas baigia visai 
išsekti. Visokeriopas auka3 ma 
lonekite siųsti: United Lithu-
anirn Relief Fund of America, 
Inc., 105 Orand St., Brooklyn 
11, N. Y. 

Draugo prenumerata - visuomet puiki dovana 
/r 

L 

A. LIKANDER'IS 
BUV. DAINAVIMO MOK. KAUNE ATIDARO NUO 

SPALIO MEN. 6 D. 

DAINAVIMO STUDIJA 
Apie sąlygas sužinoti 

4517 So, Rockwell Str. 
arba tel. FR 6-4476 

= ^ i 

GIRL or WOMAN 
19 to 30 years of age 
to answer busy Phone 

Mušt type. Pleasant loop 
office — 5 day wcek 

Phone 

DEarborn 2-6351 

*s sr 

Roselando v 
L. DcmokratiĮ Klubo veikla 

9-to Ward'o Lietuvių Demo
kratų Klubas rengia didelį ma
sinį mitingą spalio 26 d. Visų 
gventųjų parapijos salėje, 10806 
So. VVabash Ave. Pradžia 3 
vai. po pietų. Bus geri kalbė
tojai, įvairi menine programa, 
dovanos. 

Šis klubas jau yra pasižy
mėjęs daugeriopais gerais dar
bais. Tame šis klubas stovi pir
mose eilėse lietuvių organizaci
jų tarpe. Klubas yra surengęs 
didelių masinių mitingų su gar
siais kalbėtojais. Kalbėtojų tar 
pe turėjome augštų pareigūnų. 
Klubo parengimuose yra kalbė
ję miesto merai, gubernatoriai, 
prokurorai, aldermonai. Klubas 
yra pasižymėjęs lietuvių tautiš
kuose darbuose. Yra šauniai 
parėmęs Lietuvos laisvinimo 
veiklą. Tuose reikaluose klubo 
suruoštose prakalbose yra kal
bėjęs Alto pirmininkas, "Drau
go" redaktorius L. Šimutis, Al-, 
to reikalų vedėjas, "Naujienų" 
reJaktorius dr. P. Grigaitis, Al
to iždininkas, "Sandaros" re
daktorius M. Vaidyla, Lietuvos 
konsulas dr. P. Daužvardis. To 
klubo parengimuose yra kalbė
ję: vietos klebonas kun. J. J. 
Šaulinskas, kun. K. Barauskas, 
kun. dr. J. Prunskis, kun. Al
binas Martišiūnas, Jurgis Savai-
tis, dr. J. Gudauskas, dr. K. 
Drangelis, p-nia Nora Gugienė, 
p-nia Elena Devenienė iš Wa-
terbury, Conn. Be to, šio klu
bo suruoštose prakalbose kal
bėjo Vliko atstovas prelatas M. 
Krupavičius. Ta proga klubas 
iš iždo aukojo $100.00, o aukų 
surinkta $567.38. Iš viso mūsų 
klubas Lietuvos reikalams yra 
suaukavęs ir surinkęs aukų 
$7,700.79. Tos gausios aukos 
ėjo Altui ir Balfui. Klubas šau
niai padėjo Balfo drabužių va
jui. 

Tad gerai pasirodykime ir 
per ateinančias prakalbas, ruo
šiamas š. m. spalio 26 d. Rose-

Cia yra nuolatinis darbas sąžinin
gai jaunai mergaitei. 

MAŠININKEI — 
Bendram ftoiffoa ,iari>o tarnautojui 
Patyrusi, bet priimsime ir gabią 
pradedančią; malonios darbo sąly
gos, įvairios pareigos; darbinin
kams priedo programa; graži įstai
ga. Ateikite arba šaukite asme
niškam pasikalbėjimui 
ST. PAUL FIRE & MARINE 

INSURANCE CO. 
175 W. Jackson Blvd. WK 9-4800 

Kamb. A-1919 

"Mes Radome 

T/tUPYMUir 
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 
Mvitfondą... 

District Savings 
; ^ aud Loin As36ciatl60 -

Qvt Ntw nttof wvi^\\ov<<i 

HELP WANTED VYRAI 

PLATTEN PRESS 
OPERATORS 

• TOP WAGES 

• MODERN FACTORY OND 
EQUIPMENT 

• PLEASANT WORKING 
CONDITIONS 

• PAID VACATIONS 
CONVENIENT TRANSPORTĄ 
TION. . 

APPLY: 10 a. m. to 5 p. m. 

F. D. FARNAM CO. 
4940 W. Flournoy St. 

Norima vyro valymui mažojo Ugo-
ninSJo. Pastovus darbas, doros darbo 
sąlyKOs. floras atlyRlnlmas. Pietums 
kftrttM valgis. J 

PaslmatyUlto — 
Miss OARRETT 
4058 \V. Moluose 

lU'ikallii^is imtyros 
B U H A L T E R I S 
Pageidaujama vyro. 

Turi kalbėti angllftknl. 

KREIPTIS: 
2»»2 Iii tie lsluml Ave. 

9A.UK1TB): 
Vlrginia 7-7»00 

'ff.'ff.'.',".'.'•'e re^.'.'fff.' 
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•OKAIJUA^* AGENOV 
55 E. Washington S t 
Tei. DEarborn 2-2434 

2884 So. OaMfff Ave. 
Tel. V Irgii»U 1-IM140— 7-««41 

BUSINESS SERVICE 

HELP VVANTED — VYKAi 

POLISHERS 
and 

BUFFERS 
Experienced on stainless steel; 
Steady work good piece work 
ratea. 

Paid holidays 

itALICKI FINISHINO CO. 
Bloomfield Bldg. 

4546 West 47th St. 
VIrginia 7-4119 

TADO BAJLCIfJNO 
PRECIZIŠKAS LAIKRODŽIŲ 

TAISYMAS 
2156 W. 28rd St.; YA. 7-0841 
Laikrodžiai oroktronlfikai patik r I ra
mi ir fitnaujlnnmi. Atstovybės \1sone 
Čikagos liotuviŲ kolonijose. 1/aibo 
vai.: 6-8 vai. vak. Aestadlenials nuo 

10-8 vai. vaku.ro. 

MEN 

ALBINAS BENIULIS 
ATLIEKA PERKRAUSTYMUS 
ir jvairlų daiktu pervežimu* 

Taip pat pernlunclamtt J užal«n| 
pakiet i l lus Jvairaus maisto. 

Kreiptis: 

2554 SO. HALSTED STREET 
Tel. DAnube 6-8246 

REIKALINGAS BUTAS 

Karo veteranas su žmona Ir 2 mo
kykliniais vaikais skubiai JieSko 4-6 
kamb. neapstatytą, apšildoma arba 
ne butą. La\vndalo, Cravvford apylin-
kSj, pageidaujama. Namas parduotas, 

PraSau skambinti: 
I.AU'IMIHIC 1-2305 

SI4Hp|IKrl I I l i l A \ l ^ l ^ IS i ' l l l^Ai ' 
X45l So. Oakley Ave. CHICAGO 8, ILL. Tel. YArds 7-8278 ir 79 

•* • • ' " fĘ WĘ WW 

LĖKTUVAIS, GELEŽINKE
LIAIS, AUTOBUSAIS, 

LAIVAIS 
rarOpInanie bilctus, viešbučius ir sutvarkomo Ūsus su kelione surištus 
dalykus. I l I t l .Ml L1ETUVTV SKVllIV- Pi ldome afldevltus. Kellonos 
planuokite 1A anksto kitiems mctam.H. Anksr-iau užsisakykite bilctus kaip 
lėktuvais taip ir laivais, tai busite tikri, kad tikrai Kausite vietas. Pirk
dami bilctus pas mus nemokėsite brangiau ir išvengsite laiko sutruk
dymo, nes nereikės lankytis nei | geležinkelio stotj ar aerodrome, nes 
visa tai atliksite vienoje vietoje — PAS MUS. 

Savininkai, puikūs nuomininkai su
sideda Iš 3 suaugusių; mokytojo, se
sers ir šeimininkes, jieško 4-6 kamb. 
neapstatytą butą. Galės mokėti iki 
$85. Pageidaujama šiaurinėj Austin, 
St, P'-ter ("atilsius arba St. Angela's 
apylinkėj. Gali tuojau užimti. Pra
Sau skambinti GAnal 6-5597. 

Reikalinga skubiai! 4 kamb. butas 
neapstatytas, neapfttld. 2 patikimiem 
suaugusiems asmenims; bent kurioj 
geroj apylinkėj; 20 m. išgyveno šioj 
vietoj. Ideališki nuomininkai; Saukite 
bent kada: 

DOreliester 3-2K00 

ISNIIOMHO.IAMA 

rtlnuom. didelis, apstatytas kamb. tS-
vul su Sūnum arba vienam vyrui. 
Pageidaujam] tremtiniai. 

115.00 J men. 
Saukite: POitmnoutb 7-5138 

PARDAVIMUI 

wmmm 

SKAITYKITE 'DRAUGĄ"I 

Išpardavimas su 20% Nuolaida 
Tiktai ribotam laikui 

^ 

Mes parduodame visas mūsų 
aukštos rūšies prekes—baldus, 
kilimus, gazo krosnis ir visus 
gerai žinomų gamybų matracus 
ir spiruokles — su dideliais su-
taupymais. Pirkite dabar ir su
taupykite. 

Pirma d. ir Ketv ir tad . atdara iki 9:30 vai . vakaro 

Southwcst Furniture Company 
lando hetuvių parapijoŝ saigje. ^pg j ^ vVesterit Ave.y priešais Sear's krautuvę 

i LonKvoe lSmokijlmo s^lygoa tiesioginiai be Jokios kredito istalgoe 

AUŠROS \r/\RTŲ 
D I E \ 0 MOTINOS 

P A V E I K S L A I 
Tai meniskai keliomis spal
vomis atspausti garsiosios 
Vilniaus šventovės paveiks
lai. Jis gražiai puoš kiekvie
no lietuvio butą ir gyvai pri
mins mums Vįn ių ir jo šven

tovę — Aušros Vartus. 
Paveikslo kaina labai žema — 

tik 1 doleris 
Platintojams duodama nuolaida. 
Pinigus su užsakymai? 

siųskite: 

,.D R A ū G R r 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago 8,111. | 

• • ! • • i~TL«i • 

Nesenai l&ejusl Kun. P. 
Klrvelalčlo paruosta maldaknyge 

JAUNUOLIŲ MALryOS 
yra t inkamiausia UotuvlSka mal-
daknype Jaunimui. 

Kaina pagal Įrišima: 

91.00; $1.80 Ir $1.50 
Užsakymus su pinigais siųskite: 

"DRAUGAS 
2834 So. Oakley Ave. 

Chicago 8. 111 

HELP VVANTED MOTERYS 

Jol jfis jiftSkotc pastovaus darbo, Sva
rios patalpos, darbininko jvertlnimo 
tai mes t inime tokiu, darbu: 
• Coli \Vin<lcrs o Coli IMckors 
• Assomblors • Tostors 

• I ;i i n i n . i r . i l . 

Pradeda ir lietuviai tremtiniai kvie
čiami. VIMI darbininko priedai. Pro
ga paženglmui. Kviečiame atvažiuoti 
Šiandien. 

Suprcme Transformcr 
Corp. 

508 No. Hoyne Ave. 
Ar jus esate susidomėję nuolatiniu 
darbu Ir užtikrinta ateit im? Mes tu
rime keletą, atidarymu Slose srityse: 

MAŠININKĖMS 
Dictaphone Operatorėms 

Patyrusios, bet priimsime, mokytas 
baigusias mokyklą.; malonios darbo 
sąlygos; jvairlos pareigos; gausūs prie 
dal. Ateikite arba Saukite asmeniš
kam pasikalbėjimui. 

M. BORN & CO. 
10(10 \Y. Adams 
Kl-'.eley g»«806 

Experienced Stenogtapher 
also 

Stenographer Sscretary 
5 day week. Perm. employment. 
Good working conditions. Excel 
lent transportation. 

American Thread Co. 
111 No. CanaJ Street 

DEarborn 2-3441 

Ar jūs esate susidomėję nuola
tiniu darbu? Mes turime kele
tą darbų šiose srityse: / 

GENERAL GLERK 
DITTO OPERATORIUI 

Geros darbo sąlygos; gausūs 
priedai; ateikite šiandien. 

ELCEN METAL PRODUCTS 

4837 W. Wilson 

Skelbkitės "Drauge" 

PARDUODAME ANGLIS IK 
PEČIAMS ALIEJŲ 

PERKRAUSfOME BALDUS 
l Patarnaujame gerai ir pigiai 

STASYS FABIJONAS 
2146 SO. HOYNE AVE. 

Tel. VIrginia 7-7097 

Ali round general factory work. 
Perm. 48 hour week and over-
time work. Good working con
ditions. Employee benefits. 

J. A. DUB0W MFG. CO. 
1901-15 Milwaukee Ave. 

General Plant Help 
for general duties including Aptarnaujame tą pačią dieną. 

3 MĖNESIŲ GARANTIJA 
VISOKIAM DARBUI. 

MARUMUS T. V. 
NE vada 8-3062 

TELEVIZIJOS 
APTARNAVIMAS 

shipping. Steady work. 
overtime. 

APPLY 

Some 

A. C. WEBER & CO. 
216 N. Canal 

IEŠKO DARBO 

Vyras jlcSko dažymo, poplerlavimo. 
taisymo verandų darbo. Saukite: 

V. VAITIEKUS 
VIrginia 7-2826 arba 

YArds 7-480& 

PRANEŠIMAS 

NEPRALEISKITE PROGOS! 
Patarnavimo - nemokamai 

"DRAUGAS" — geriaus'as lietuvių 
dienraštis, j.ietams tik 9 dol., pusiu 
$4.60. 

"K. K. I.AIVAS" — labai jdomus 
rellffinCs ir tautinės minties savait
raštis, metams tik 2 dol. 

t 

' T H E MARIAN" — mėnesinis 
puošnus anglų kalboje rs<>lnas žurna
las, metams 2 dol. 

_ I 
SUKIM ir kitus katalikiškus laikraš

čius galite užsisakyti, pratęsti prenu
merata kiekvieną sekmadieni "Mū
sos" spaudos kioske prie Šv. Kry
žiaus bažnyčios Town of T^vko lietu
vių kolonijoje, šių laikraščių atsto
vas išduos jums pakvitavimus. 

PRECIZINIS TELEVIZIJOS IR 
RADIJO 

APARATŲ TAISYMAS 
Baimingas Ir garantuotas darbas. 
Aparatai nemokamai paimami ir 

pristatomi 1 namus. 
DARBO VALANDOS: 6 v.v.—10 v.v. 
Šeštadieniais: 8 v. ryto—10 v. vak. 
M. I U M K I S , 41 l t So. Franclsco. 

Telef. YA 7-1009 

REAL ESTATE 

2 butų, mūrinis B ir 6 kamb. na
mas; dideli kambariai; karštu van
deniu, alyva apšild.; uždaromos ve
randos ir žieminiai langai. 2-trą aukš 
tq. galima tuojaus užimti. 

įkainuota savininko — $24,500 

KREIPTIS: 
7024 So. Artcslan Ave. 

TURI PARDUOT* 
230 p5dų .sklypus geroj rezldcnclnSJ 
apylinkėj arti 61-mos ir Monltor. 
$1,760 kiekvienas; ,,clear tltle"; di
deli pagerinimai. Verta daug dau
giau. 

RAŠYKITE — 
DRAUGAS — BOX 078 
2334 So. Oajklry Ave. 

Chicago 8, 111. 

B kambarLų mūrinis „octagon" prie
kiu „bungalow": karštu vandeniu 
apšildomas; koklių virtuve" ir vonia: 
ekstra didelis sklypas — 6 0 x 1 2 5 pG-
dos; 2 automobilių garažas. 

KREIPTIS: 
5019 So. New Galite Avo. 

• TELEVIZIJA • RADTO • ŠAL
DYTUVAI • SKALBIAMOS MA
SINOS • LYGINTUVAI » (IRON-

ERS • PLOKŠTELES (RECORDS) 
• NAMČ REIKMENYS IR T.T. 

VVE1SS APPLIANCE 
PILNAS TELEVIZIJOS IR RADIO 

APT VRNAVIMA8 

4057 South Archer Avenue 
TeL YArds 7-8666, Chicago 32, III. 

Budriko Krautuve 

HELP \VANTK1) — MOTERYS 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

tP : ^ 

k 

Ar jūs domitės pastoviu darbu su saugia ateitimi? Mes turime 
keletą darbų del 
• STENOGRAFIŲ • SEKRETORIŲ • BENDRAM RAŠTINES 

DARBUI TARNAUTOJOS 
Patyrusių, bet bus priimama ir pradedančias. Malonios darbo 
sąlygos. Įvairios pareigos. 5 dienos savaitėj — visi tarnautojo 
priedai. Proga panaudoti savo gabumus. Atvažiuokite arba 
skambinkite Mrs. Anderson ir pasitarkite apie tai. 

ALL STATE INSURANCE CO. 
3245 W. Arthington NEvada 2-3000 

^ 

NAMAMS RAKANDAI 

visų geriausių išdirbysrių: 

Radijos, Televizijos, šaldytuvai, 
Skalbiamos Mašinos, Siuvemos 
Mašinos, Jewelry už žemesnes 
kainas kaip kitur ir ant lengvų 
išmokėjimų. 

JOS. F. BUDRIK. Inc. 
- 3241 So. Halsted St. 

Tel. VIctory 2-9542 
KrautuvS atidaryta pirmadienio Ir 

ketvirtadienio vakarais iki v61umoa. 
Nedaliomis uždaryta 

Budriko Hadio Valanda leidžiama 
kiekvieno ketvirtadienio vakare nuo 
6 iki 7 vai. vak. iŠ stoties WHFC, 
1460 kllocycles. 

Platinkite "Draugą" 
PERSKAITĘ "DRAUGĄ" 

DUOKITE 1 KITIEMS. 
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Ketvirtadienis, spalio 2, 1952 DIENRAŠTIS DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS 

^* 

mm PREKYBOS 
40 METŲ SUKAKTIES 

PROGA 
utikrotlčllų i>|wirtlaviiiias sutaupo pu-

BUDRIKO RADIJO PROGRAMA WAUKEGAN, ILL. 
Sį vakarą nepamirškite paaiklau | S. m. spalio 12 d. Lietuvių Au

syti Budriko radijo programos iš ditorijoje (didžiojoje salėje), tuoj 
stoties WHFC, 1450 kil. nuo 6 iki po draugijų susirinkimo, šaukia-
7 vai. vakare. Girdėsite gražių mas visų VVaukegane esančių or-
rinktinių dainų bei geros muzikos !ganizacijų ir draugijų atstovų (pir 
radijo orkestros. Leidėjai šių pro- Inininkų ar jų pavaduotojų) bend-
gramų — Juozo Budriko Prekybos Į ras susirinkimas steigti VVauke-
Namai Chicagoje, 3241 S. Halated gan apylinkės Lietuvių Bendruo-
St., mini dabar savo 40 metų biz- menę. Po susirinkimo bus vaišės 

sę ir ketiUfdsII kainos pigiau, kaip n i o sukaktuves, todėl ta proga tu- i ir lietuviškas pasilinksminimas, Į 
ri didelį išpardavimą -
pigintomis kainomis. MAITAS i T l i S T A N t t V DOLERIŲ 

VKRTfiS I«AIKKOl>fclJV 
hu|>ortu«>la Uosio* iš Šveicarijos, Vo
kietijos. PitUUŪziJos, Belgijos, Itali 
Jos, l imi lk i i s , 

Atsilankyktto Ir patys įsitikinkite, 
kad m n i i l K A S parduoda urmo kai
nomis be jokiu taksų, štut darbinis 
kišeninis laikrodėlis, $3.50 vertes, 
dabar už $1.95 
$8.50 Iki $12.50 vertes rankiniai 

laikrodėliai su odine ar me
taline apyranke, parduodama 
už / S4.&5 

$29.00 vertes rankinis gold fII-
led ? akmenėliu laikrodėlis 
už $12.»5 

$32.00 vort€a gražios išvaizdos 
rankinis 17 akmenėlio, gold 
flllod laikrodėlis, u* $lfi.»5 

$99.50 vertei geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akniėnėltg. tik u A $:14.95 

$05.50 verti* rankinis Photo 
Watch, 17 akm. gold fllled la
bai puošnios išvaizdos, tik 
Už $33.75 

$71.50 vertės l'hoto VVatch, gol-
tono aukso su turtingais balto 
aukso ornamentais, 17 akm. 
parduodamas specialiai . . . $35.75 

$33.7 5 vertės rankinis, geltono 
aukso, tik už $24.95 

$29.75 vertės, 15 akmenėlių, par
duodamas už $21.50 

$71.50 vertės VVittnauer. geltono 
aukso, 17 akmenėliu, už . . $ 4 4 . 9 5 

$135.00 vertės, papuoštas trimis 
deimantais, už $59.50 

$175.006 vertės rankinis Bulovą, 
21 akmenėliais, geltono 14 
karatų aukso, papuoštas 7 dei
mantais, parduodamas už $95.00 

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

$195.00 vertės geltono 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis su 
4 stambiais deimantais, 
tik už $99.00 

$226.00 vertės, rankinis 14 ka
ratų geltono aukso, 21 akme
nėlis BU trimis puošniais dei
mantais tik $112.25 

J 195.00 vertės balto 14 karatų 
aukso, 21 akmenėlių Bulovą, 
papuoštas 3 akj veriančiais 
deimantais, kainuoja dabar 
tik . . , $99.9.1 

$225.00 vertės l>alto 14 karatų 
aukso rankinis laikrodėlis, 17 
akm. su 4 dideliais Ir 8 ma
žesniais deimantais, už . . $150.50 

$295.00 vertės rankinis, geltono 
14 kat. aukso, 17 akmenėlių, 
apsodintas turtingais 3 pall-
gals Ir X apvaliais deiman
tais, dabar tik u* $175.00 

$350.00 vertės Longmos, balto 
14 karatų aukso, 17 akmenė
t u rankinis laikrodėlis, apvai
nikuotas 12 spindinčių dei
mantų, tik už $195.00 

MOTtatl&KI I.AIKKODFMAI 
$!'.'.:-" vertes raukinis geltono 

aukso, 21 akmenėlių u i . . $39.95 
*.">7 ."m geltonas, puošnus, pa

puoštas aštuoniais deimančiu
kais. 17 akmenų, tik už . $45.95 

$115.00 vertės moteriškas ranki
nis laikrodėlis. 19 akmenėlių, 
geltono aukso, papuoštas 4 
l-aitarn aukse įsodintais dei
mantais, už $75.00 

$15o.no vertės rankinis Chalct 
raudono aukso 14 karatų laik
rodėlis. 17 akmen. su auksi
ne apyranke, papuoštas 4 rugi-
nais Ir 4 deimantais, tik už $85.00 

$174.9'. vertės, raudono 14 ka
ratų balto aukso, su 16 dei
mantų šonuose ir 4 dideliais 
ir mažais deimantais galuose, 
už $149.95 

$2so.oii Molino Šveicariškas ran
kinis laikrodėlis, 14 karatų 
geltono aukso, papuoštas 8 ru
binais Ir 4 deimantais, už $125.00 

$325.00 rankinis 14 karatų gel
tono aukso, 17 akmenėlių, Iš
puoštas t; grupėmis rubinų po 
tris ir po du deimantu, viso 
12 <i> imanti). puošnus ir ne 
tik naudingas. bet Ir žavin
gas, dabar tik už $199.95 
Visi laikrodėliai nureguliuoti su 

Timing-ldectronic mašina, patyru
sio ir sąžiningo laikrodininko prie
žiūroj. Pasirinkimas vėliausių madų 
l iulova, Elgin, Benrtis, LongiuiS-
UUli inuer laikrodėlių. 3 3 % nuolai
dos aut tietmnntuiių II karatų auk 
so / n d i . taip pat ant žiedų spalvotų 
akmenėl ių a k n t t ^ R 

ri didelį išpardavimą specialiai nu- ! susirinkimą kviečiami visi 

<*J 

A. t A. 

N. O. I valios lietuviai. Vaišės įvyks tuoj 
*•**» 1 po šio susirinkimo. Vaisių daly

viams bus išduodami biletėliai: su 
jaugusiems po 1 dol„ vaikams po 

5 et. 
L* T. B. pirmininkas 

VERONIKA 
MARCINKEVIČIENE 
Po tėvais KUMNSKAlTfi 

Gyveno 8225 t?o. Oreen St. 
Mirė rūgs. 30, antrad., 1952 

12:15 vai. p.p. sulaukus 69 m. 
Otmė Lietuvoj. Kilo Iš Šiau

lių apskričio. Krukų parapijos. 
Skakų kaimo. 

Amerikoje išgyveno 7 mSn. 
Pasiliko dideliame nullfldime 

Duktė — Genovaitė; sesuo — 
Karolina Isaktenė; giminaičiai 
— Zofija ir Antanas Žukas Ir 
duktė Loreta MalkStytė; Aldo
na Aldukonienė su šeima; Ge
novaitė Orlauskienė su šeima; 
Ir Ritos giminės, draugai Ir pa
žįstami. 

Kūnas pašarvotas Antano M. 
Phillips koplyčioj, 3 30 7 Ho. U -
tuanica Ave. 

la idotuvės jvyks šeštad.. spa
lio 4 d., iš koplyčios X:30 vai. 
ryto bus atlydėta j Sv. Jurgio 
parapijos bažnyčių, kurioje J-
vyks gedulingos pamaldos ul 
velionės siel;>. Po pamaldų bus 
nulydėta ) šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines* draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nullilde: duktC, sesuo su šei
niu, giminaičiui su šeimomis ir 
kiti gimines. 

Laidotuvių direktorius Ant. 
M. Phillips. Tel. YArds 7-3401 

AIDŲ M1JZIK08-LITERATCROS 
VAKARAS 

AIDŲ tradicinis muzikos-litera-
tūros vakaras 1953 m. įvyks ba
landžio 12 d. (Atvelykyje) 4 vai. 
p. p., kurio metu komisijos įver
tintą mokslo veikalą bus įteikta 
šio žurnalo 500 dolerių premija. 
AIDŲ leidėjai iš anksto maloniai 

! prašą lietuvišką visuomenę tą die-
;ną New Yorko apylinkėje neda
ryti kitų parengimų ir savo atsi
lankymu paremti kultūros žur
nalą. 

SVARBU 
L. T. B. 18-tos Apylinkės val

dyba šaukia visuotinį narių susi
rinkimą š. m. spalio 5 d., 1 vai. 
p.p. Dievo Apvaizdos parapijos sa
lėje. Visus kviečia atvykti, nes 
susirinkimas vra labai svarbus. 

ONA K IBI K AVVSKIS 
Po aėvals EVANA1TI8 

Gyveno 4617 So. VVclls St. 
Mirė antrad., rūgs. 80, 1952, 

ryte. sulaukus 44 m. amt. 
Gimė Chieugo. 111. 
Pasiliko dideliame nuliūdime 

2 sfl n ils - George, žmona Ki
ta; Brolis 1. James L. S. C,! tė
vai — Anthony ir Mary 'Kva-
naitls; 2 broliai — Anthony, 
Jr., žmona Stella; Joseph. žmo
na Angeline ir jų. šeimos; se
suo Mary Conjalka, vyras Mi-
ehael ir šeima ir daug kitų, 
giminių, draugų ir pažįstamų. 

Kūnas pašarvotas John K*. 
Kudelkis koplyčioj, 4605 So. 
Hermituge Ave. 

Laidotuvės jvyks penktadlenj, 
spalio 3 iš koplyčios 10:00 vai. 
ryto bus atlydėta j šv. Cecili
jos parapijos bažnyčių, kurioje 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta j SV. Kazimiero kap. 

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

Nuliūdę.: sunūs, marti, tėvai, 
broliai su šeimomis, sesuo su 
•'•.rimą Ir kiti gintinos. 

la idotuvių direktorius John 
r\ Kudelkis. Tel. YArds 7-174 1 

JUOZAPAS <i K AKINS KIS 
Gyveno 2507 VV. 71st St. 

Mirė plrinad., rūgs. 29. 1952, 
4:00 vai. po pietų sulaukęs pu
sės amžiaus. 

Gimė Lietuvoj. Kilo iš Lipių 
miestelio ir parapijos. 

Pasiliko dideliame nuliūdime 
duktė - - Mary, žentas Aldo Car 
bonati; Anūkai — James ir 
Gerald: draugai — Barbora 
Banionienė Ir Martha Ir Krank 
Gaudls Ir anūkė Gale Marle ir 
daug kitų giminių, draugų Ir 
pažįstamų. Sesuo — Marijona 
Trueberger Austrijoj. 

Priklaupė prie. šv. Vardo 
Draugijos ir Didžiojo Choro Gi
mimo Panelės tVc. Parapijos 
Bažnyčioj. 

Kūnas pašarvotas Mažeika Ir 
Evans koplyčioj. 6845 S. VVest-
ern Ave. 

Laidotuvės jvyks šeštadienį, 
spalio 4, iš koplyčios 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas j Gimimo 
Panelės švo\ parapijos bažny
čių, kurioje jvyks gedulingos pa 
maldos už vellohles sielų. Po 
pamaldų bus " nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: duktf, žentas, anū
kai, draugai Ir kiti giminės. 

PT RSIKfi1.fi AIDŲ 
ADMINISTRACIJA 

Naujai pertvarkyta AIDŲ ad
ministracija, kuriai vadovauja T. 
Jonas Dyburys, O. P. M., iš Ken-
jiebunk Porto persikėlė į Brook-
lyną. Dabar visais administraci
niais žurnalo reikalais prašoma 
kreiptis sluo adresu: AIDAI, 680 
Bushwick A v*., Erooklyn 21, N. Y 
Naujoji administracija ypač prašo 
skaitytojų, pakeitus adresą, tuo
jau duoti žinią. 

Laidotuvių 
ka & L'vans. 

direktoriai Mažei-
T e t KM 7-8BOO. I 

STANLEY WINSLOW 
( V I N K I J A U S K A S ) 

Gyveno 2127 So. 5th Ave. 

Mayvvood, III. Tel. GUnderson 
4-5906. 
Mirė plrmad., rūgs. 29. 1952, 
4:30 vai. ryte, sulaukęs 54 m. 

Gimė Lietuvoj. 
Amerikoje Išgyveno 63 m. 
Pasiliko dldellamo nuliūdime 

žmona — Mareela po tėvaiB VI-
liūnas; motina — Petronėlė 
VVlnslovv; 2 seserys — Ona 
Hraškas, vyras Vilimas; Graclo 
KupHhas, vyras Al; 2 broliai 
- - Ted Ir jo žmona Patrlela; 
Peter ir žmona Margio: 2 bro
lienės — Monika Paulaitis, ir 
jos šeima: Franc.es .leskts Ir 
jo* vyras John; 2 švog'M-lal — 
Joną Villūnas. žmona Pearl; 
Kdvvard Villūnas. žmona He-
len ir Jų šeimos Ir daug kitų 
giminių, draugų ir pažjstamų. 

K ilnas pašarvotos Anthony 
Petkus koplyčioj, 1410 So. 50th 
Ave., Cicero. 

LaidotuvėH jvyks penktadienj, 
spalio S; iš koplyčios 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas j Sv. Antano 
parapijos bažnyčių, kurioje j -
vyks gedulingos pamaldos už 
velionies sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero kap. 

Nuoširdžiai kviečiame VIHUB: 
Ki minės, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: žmona, motina, se
serys, broliai, brolienes, Svogo-
rlal ir jų šeimos ir ,kitl giminės. 

la idotuvių direktorius Antho 
ny Petkus. Telef. TO 3-2109 

PADĖKA 

ANTANAS GURSKIS 
kuris mirė rugsėjo 21 ir tapo palaidotas rugsėjo 25, o dabar 
ilsis Sv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs ir negalėdamas 
atidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavimą ir 
palydėjo jį- į tą neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes, atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iŠ mūsų 
tarpo dėkojame mūsų dvasiškam tėvui Kun.kleb. A. Martinkui, 
S. Santarui, B. Griniui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas u£ 
jo sielą. 

Dėkojame šv. Mišių aukotojams; Kun. Griniui už palydė
jimą į kapines; vargonininkui — A. Gaubiui; dainininkei — 
Mary Banky (Puksmis); gėlių aukotojams. 

Dėkojame laidotuvių direktoriui Antanui M. Phillips, kuris 
savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastį, o mums palengvino parkęsti nuliūdimą ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir visiems, kurie paguodė mus mūsų 
nuliūdimo valandoje ir pagalios, dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms; o tau, mylimas vyre ir tėve, lai 
būna lengva ši žemelė. 

Nuliūdę lieka: žmona, duktė, sūnūs ir giminės. 

r John F. Eudeikis 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

460S-07 South Hermitage Avenue 
TeL YArds 7-1741-2 ir BIshop 7-9481 
4330-34 South California Avenue 

Telefonas BIshop 7-9719 
AMIHJLANCK DIENA IR NAKTĮ 

*^H»: 
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RAKANDAI 
ir visi kiti namj reikmenys 

PIRKTI IŠ 

P R O G R E S S 
BKNDROVftS KRAUTUVĖS 
GKA21AIJ ATKODC, 
ILGIAU TARNAUJA, 
MAŽIAU KAINUOJA, 

Nes šios įstaigos vadovybėje | 
tarnaują žmonės turi 40 metų J 
patyrimo šioje prekyboje. 

L 
S l M A i W T O S KAINOS: 

Taiker. \VHttrnian. Hhurffrr, 
•nharp Ir kitų pIukMiij 

t;ver 

Taip pat sumažintos kainoH Hidab-
ro ir aukso papuošalams. Viskas pll-
nat gurantuojama. Jei pirkta prekfi 
n- pattnka. grąžiname pinigus per 7 
diena*. 

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

CHICAGO 8, ILL. 
Tel. VIctory 2-9542 

Kiautuvfl atdara pirmadienio ir 
ketvirtadienio vakarais iki y:H0 P. M. 
S« kniadienial* uždaryta. 

Budriko Radlo Valanda i» WHFC 
H50 kil radlo stoties ketvirtadienio 
vakarais nuo ft Iki 7 vai. vakare 
Su orkestro ir dainininkais. 

.Skelbtis "DRAUGE" apsimoka 
nes jlt yra plačiausi*.' •kaitoma. 
-etaviu dienraštis, o skelbimo 

baisa yra prieinama 

Kada ateina reikalas pirkti 
įvairius nanu> reikmenis, 

kreipkitės i šią 
ERDVIĄ IR PATOGIA 

SENIAUSIA 
LIETUVIV BENDROVES 

K R A U T U V Ę 

I 

4181-83 Archer Ave. 
Tel. LAfayette 3-4171 

Brighton Parko kolonijoje 

NUO UŽSISENEJUSIŲ 

Skaudančių Žaizdų 
IK ATVIRŲ ODOS LIGŲ! 
Tie, kuri« končia nuo SENT; AT 

VIRU ir S K A U I Ž l i ; iAIZDŲ, Jlt 
ntj/al^ ramiai sCdCti ir naktimis mle 
goti. nes Jtj užsiscnCjuaios žaizdos 
niežti Ir skauda. Kad pašalinti tr> 
niožojlma ir skaudėjimą senu at 
virų ir skaudančiu žaizdų, uždekite 
DKGULO Olntmont. Jo R y d o m o H 
ypatybis palengvins JŪHIJ skaudėji
mą ir galSaite tamiai miegoti nak
tį. Vartokite JI taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jis taipgi pafcalina nieži-
dmų Ilgos, vadinamo* PSOH1ASIS 
Taipgi paftallna perftSJimų Ilgos, vadi
namos ATHI.KTF/8 FOOT. sustabdo 
džiovinimą O<1°B t r perplySlm* Į**» 
pirftčlų. Jis yra t inkamas vartott nuo 
džinstancios ir suskilusios odos. Jl^ 
v ia gora gyduole nuo vinų Išviršinių 
odos llgij. LKGULO ,. s . 
Olntment suteiks Jum 
pagalba nuo nuvar
gusių, perfttamų l r 
nlelinciij kojų. Leg»i-
lo Olntment yra par
duodamas po 75 et., 
$1.W Ir tJ.50. Tlrkt-
te valstinCse Chlcago 
Ir apylinkes^ Ir Mll-
waukee, a r b a a t -
siųskite money orde
ri J — 

LEGULO, Department D 
5618 W. Eddy St., Chicago 34, Itt 

MUlberry 5-8694 

1 

PIRKITE TIESIOG NUO 
MR. NELS0N 
— savininko — 

% <asimir Monnmeni 
Company 

3914 Mest l l l t h Street 
"*raa» Blokas nuo Kapinių 

didžiausias Paminklams 
^fSfiq Pasirinkimas Mestv 

Telei. CEdarcrest 3-S33b 

AKTHONY B. PHKUS 
a 6812 SO. IV'ESTERN AVE 1410 S. 50* AVBL 

CHICAGO. ILL. CICERO UJU 
GRovehiU 6-9142 

HEmlock 4-2644 

TO\vnhaU,^2109 

tir 
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VISKO UŽTEKTINAI — TU0JAUS PRISTATOMI 
Baldus, aildytuvus, pečius, skalbiamas mašinas, lovas, matracus, 

kilimus, radio, televizijos setus, vaikučiams baldus. 
žemos kainos, lengvi išmokėjimai. Turime didelį pasirinkimą 

Mes Pagaminame Baldus ir 
Pagal Jūsų Užsakymą ei ĮSI ISJ 

R00SEVELT FURHITURE 
COMPANY, INC 
Lietuvių Krautuve 

2310 W. ROOSEVELT RD., Tel. SE 3-4711 
Alldara'plrmad^nio Ir ketvirtadienio vakarais Iki 9:30 
Atdara sekmadieniais nuo 11 iki 4:30 vai. popiet. 

j J u 
LIŪDESIO VALANDOJ 

šmnkit* 

MAŽEIKA s EVANS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

6945 So. vVestern Ave. Air Conditioned koplyels \ | | S 
REpublic 7-8600 — 7-8601 Automobiliams vieta . p ; 

Tiems, kurie gyvena kitose miesto dalyse; gausime V:'', 
koplyčia arčiau Jūsų namų. \..;::! 

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHKJAGOS UETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS 

Ambulansij patarniivl-
"*** . v r a toikiamas 
«li«*».-| tr n a k t į . IU-1-
kale žauklte 
mus. 

Mes nirimo koplyčias 

ItoM'lundo dalyse 1 r 
v i s o H e Chioagoa ir 
tuojaua palar-
• uit i Ja m. 

iir- y/ 

TAUPYKITE SAUGIAI IR P E L N I N G A I ! ! 
Mes kviečiame lietuvius pasidėti savo taupomus pintims j Chicago Savings and Loan Asgociation, kuri yra proporcionaliai viens U 

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

Chicago Savings suvirs 2& metai kaip saugiai U pelningai teikia visiems teisingą ir mandagų patarnavimą. Ji iš anksto neprižada, bet 
visada iimoka aukštą dividendą, 

M 0 S U TURTAS SIEKIA ARTI DEŠIMTIES MILIJONU DOLERIŲ ($10,000,000.00) 

CHICAGO SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 
6234 South Western Ave. Chicago i 

JOHN PAKKL, President 
Phone GRovehiU 6-7575 

ĮSTAIGA 

STEPONAS C. LACH4WICZ ' 
5J314 West 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6872 
10756 S. MIGHIGAN AVE. PUllman 5-1270 

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

PETRAS P. GURSKIS 
659 Wcst 18th STREET Tel. SEetey S-5711 

ALFREDAS VASAITIS-VAMCE 
1446 South 50Ui AVE., CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003 

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

Telephene YArds 7-1911 

LEONARDAS F. BUKAUSKAS 
10821 8. MICIIIGAN AVR. Tel. COmmodora 4-2228 

ANTANAS M. PHILLIPS 
3307 S. I.ITI A.NKIA AVE. Tel. YAriJs 1-3401 

JURGIS F. RUDMIN 
3310 S. LITUAMCA AVE. Tel. YAnb 7-1138—1130 

MILIUS UULEVIČIUS 
4348 8. CALIFORNIA AVE. TeL LAfayette 3-3572 

LEONARDASArEŽERSKIS 
1640 WEST 40th STREET Tel. V Arde 7-0781 

tP 

lietuvi, Auditoiįa, ;u» s». S k u st. i {jja |j0 p a yto Orkestro Sukakties Koncertas!! 
Telefonas VIctory 2-6172 

Šeštadienį. Spalio mėnesio 4-tą d. 
V 

Programoje bus: solo. duetai, trio, kvartetai su orkesru ir m 
SESERŲ BLANDYCIŲ KVARTETAS. 

i 

f 

Įėjimas: $1.50. Pradžia punktualiai 7:30 vai. vak. 
STAUUKAIJ UŽSAKOMI Is ANKSTO. 

^ 

& 
& 

Nuošidžiai kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
| dalyvauti šiame parengime. . . RENGĖJAI 
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ftERNIU&fBI DRAUGAS, Čf&CAGO, ILTJNfOtS Ketvirtadienis, spalio 2, 1952 

i mus 
IŠ ARTI IR TOLI 

X Mechanines braižybos kur
sai, vadovaujami inž. Tamašiū-
no, baigės rugsėjo 28 d. Šv. Kry 
žiaus parapijos mokykloje. Kur
sus baigė 28 vyrai ir dvi mo
terys. Atsisveikinimo žodyje 
inž. Tamasiūnas pasidžiaugė 
kursantų pasiryžimu ir nenu-
trupėjimu (užsiregistravo 30 
klausytojų, 30 ir baigė) ir lin
kėjo geros sėkmes naujoje pro 
fesijoje. Kursantų seniūnas p 

A. J. VALSTYBĖSE 
— Naujas Rėmėju būrelis Va 

sario I (J gimnazijai remti. Iš 
Elizabeth, N. J., Vasario 16 
gimnazijos Diepholz, Vokietijo
je, vienam mokiniui pašalpą ap
siėmė mokėti kiekvieną mėnesį 
po $2.00 šie asmenys: M. ir V. 
Kurapkai, A. ir Gr. Kurapkai, 
O. ir Br. Baubliai, O. ir J. Stri
maičiai, A. ir Vyt. Kvietkaus-
kai; Pr. Kudulis, L. ir VI. Ado
mavičiai, Aldona Cvirkaitė, Ani
ceta Cvirkaitė, Agota Raškus, 
J. ir P. Ivaškai. Sią grupę su
organizavo P. Ivaška. 

— ALKRF kongresas anglis-

VOKIETIJOJ 
— Didžiosios taikos knygoje 

110 rSmeJu būreliu. Visi Lietu
vių Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būreliai surašyti vadina
moje Didžiosios Talkos Knygo
je. Jos pirmajame puslapyje 
skaitome: 

„Lietuvių Vasario 16 "gimnazi 
ja, lietuvybės tvirtovė žiaurios 
tremties bangose, įkurta 1951 
m. Vasario 16 d., savo likimą 
sudėjo į laisvojo pasaulio lietu
vių rankas ir ryžosi su jų pa-

Žinios iš olcup. Lietuvos 
— Meno reikalu valdybos viri linui mūsų daina", J. švedo 

„Stalinas mūsų taika", P. Sli
žio „Ačiū Stalinui", Gaižausko 
„2ėrėk, taikos saulutė" (irgi 
Staline!), o šokėjai šoko „Kolū
kio pirmininką", „Kalvelį", „Ke 

repertuare neparodė nė vienos1 purinę" bei rusų, latvių ir estų 
naujos lietuviškos tarybinės pje' liaudies šokius. 
sės.... Mes iki šios dienos dar, 

sutinkąs ,1. Banaitis rašo: „La
biausiai atsilikęs literatūros žan 
ras vis dar tebėra dramaturgi
ja... Todėl nenuostabu, kad pra
eitam sezone mūsų teatrai savo 

neturime teatro scenoje pasta
tytos lietuviškos tarybinės ope
ros, nors mūsų kompozitoriai ir 
yra į šį reikalą įdėję nemaža 
darbo. Taip pat mūsų kompo
zitoriai toli gražu nepatenkina 
mūsų liaudies poreikių gerų ma 

šalčius visų vardu padėkojo kur j koje spaudoje. Gerokai dar 
sų vedėjui inž. Tamašiūnui už prieš kongreso pradžią, Detroi-
tokį didelį rūpestingumą, per- to visi didieji dienraščiai prane-
duodant teoretines ir praktines i sė apie didįjį Amerikos lietu-

galba išsilaikyti Laisvai Li^tu-, QMU d a i m į s u k f i r i m o ' srityje", 
vai. 

žinias. Taip pat jis dėkojo už 
sutikimą pravesti kursų tąsą 
norintiems pasitobulinti braižy
boje. 

X Chicago the Board of Edu 
cation praneša, jog atidaromi 
anglų kalbos ir JAV pilietybei 
įsigyti kursai. Pradedantiems ir 
jau pažengusiems anglų kalboje 
kursai bus Fellowship House, 
831 W. 33rd pi. Pradedantiems 
anglų kalbą kursai bus pirma
dieniais ir ketvirtadieniais nuo 
7 iki 9 vai. vak. Šią klasę mo
kins Mr. M. Lubershane, o ang
lų kalboje pažengusiems pamo
kos bus trečiadieniais nuo 7 iki 
9 vai. vak. Šią klasę mokins Mr. 
Lloyd Mendelson. Už pamokas 
nereikia mokėti. 

X Bronės Pivariūnienės pa-
gerbtuvių banketo komitetą su
darė šios moterys: Sofija Mic-
kūnienė, Beneta Cicenienė, J. Pu 
kelienė, Petronėlė Turskienė, Ce 
cilija Kneižienė, Elzbieta Samie-
nė ir Valerija Bučnienė. Ta pa-

vių katalikų suvažiavimą. Kai-

Pirmuosius metus vargte iš
vargo, išsilaikydama iš atsitik
tinų tautiečių siunčiamų aukų 
ir pašalpų. 

Antruosius — 1952-53 —• m. 
mt. mokinių skaičius iš 67 pa 

„Rimtai atsilieka lietuviškojo 
vaizduojamojo meno sritis — ta 
pyba... paveikslai vaizduojantie
ji mūsų dienas neretai yra nu
tapyti be reikiamo meistrišku
mo 

kurie suminėjo ir svarbesniųjų, š o k o M ^ Q a u R o 8 s u m a ž ė j o . 

—\ Dvi Šokiu patalpos. Pane
vėžyje yra dvi šokių patalpos, 
kurios atdaros net iki 4 vai. 
ryto. Yra ir krautuvių, kur už 
gerą pinigą galima šio to pirk
ti. Krautuves naktį saugo poli
cija — daugiausia slaptoji po
licija, kurių tarpe yra mote
rų. 

— J. Šimkus, LTSR Tarybi
nių rašytojų sąjungos pirm., ra 
šo, jog Maskvoj rengiamam „de 
kadiniam spektakliui naują pje
sę parašė J. Baltušis, o naujas 

Chicagos meras lietuvių banke 
Chicagos miesto meras Ken-

nelly antradienio vakarą aplan
kė naujai pastatytas lietuvių 
District Savings And Loan As-
sociation patalpas Bridgeporte. 
Merą atlydėjo Cook apskrities 
klerkas R. Daley. Miesto me
ras pasidžiaugė puikiais lietuvių 
pastatytais banko rūmais ir pa
sveikino įstaigos vedėją J. Mo-
zerį. 

gėrėjosi. Buvo ir konsulas dr. 
P. Daužvardis su žmona, kon
greso atstovas J. Kluczynski ir 
daug kitų svečių. Sveikinant 
naują įstaigą buvo atsiųsta a-
pie 40 turtingų gėlių puokščių, 
daugiausiai jas atsiuntė kiti ban 
kai ir bendrovės 

Šios naujose patalpose įreng
ta 1040 saugių dėžučių brange
nybėms ir dokumentams sau-

Tą dieną buvo naujųjų patai-1 goti. Didžiosios į tą skyrių ve
pu pašventinimas. Apeigas atli- j dančios durys sveria apie 3 to
ko prel. B. Urba, asistuojamas I nas ir yra sujungtos su laik-
kun. A. Valančiaus. Vakare at- • raščio mechanizmu, taip kad 
silankė daugybė kitų bankų ir nakčia prieš laiką jų niekas ne-
bendrovių atstovų bei verslinin- galės atidaryti. Įtaisyta nede-
kų. Jie buvo pavaišinti skaniai 
paruoštais bufeto valgiais. 

Per visas šias dienas, iki pat 
sekmadienio, naujojo banko pa
talpos bus atdaros lankytojams. 

— Vokietaitė, grįžusi iš Lie- ir Juozas Paukštelis". 
dalyvių, kalbėtojų pavardes, bei 
paskelbė žymesniųjų darbų pro
gramą. 

— Detroito lietuviai turėtų 
susirūpinti, nes artėjančiai Bal-
fo rinkliavai dar neturima rei
kiamo skaičiaus rinkėjų. Tik 
nuo gausių rinkėjų priklausys 

Iškilo klausimas: 
žfit a r būt? 

Vasario 16 gimnazija šaukėsi 
pagalbos, ir tas šauksmas neli
ko balsas tyruose. Mūsų broliai 
ir sesės užjūriuose tarė: — pa
skutiniajam lietuvių tremties 
jaunimui mes padėsime kovot 

mas. 

X Balys Pakštas savo sukak 
tuviniam koncertui sudarė lie
tuviškų dainų pusę, kurią išpil
dys jo buvęs dainininkas Vy
tautas Rusteikis, šiuo metu tar
naująs kariuomenėje, bet kon
certui specialiai atvyks ir dai
nuos šioje pynėje kelias dainas 
solo, o dvigubas kvartetas, su
darytas iš B. Pakšto muzikan
tų, sudainuos kitas dainas, or
kestrui pritariant. 

X Vytautas Jančys, jaunas 
ir gabus kompozitorius, nors ne 

čia proga tenka pastebėti, kad dalyvaus B. Pakšto orkestro 
Motery S-gos 21 kuopos susi 
rinkimas Įvyks spalio 5 d. 1 vai. 
p.p. šv. Kryžiaus mokyklos kam 
baryje. Tame susirinkime B. Pi-
variūnienė kalbės apie savo ke
lionės įspūdžius po Europą, po 
susirinkimo — vaišės. 

X Robertą Phillips, Gimimo 
Šv. P. M. parapijos mokyklos 
8 skyriaus auklėtinė, laidotuvių 
direktoriaus A. Phillips brolio 
duktė, sekmadienį, spalio 5 d. 
Morris B. Sachs televizijos pro
gramoje (12:30—1:30 P. M.) 
skambins pianu. Skambinimas 
bus konkursinis. Kuo daugiau 
už ją atsiras balsuotojų, tuo di
desnės galimybės tai lietuvaitei 
laimėti premiją. Jos muzikos 
mokytoja yra sesuo Bernarda. 

X „Consilium Facultatls", vi
siems žinoma lietuviškoji ope
retė, parašyta Miko Petrausko, 
įtraukta į šio sezono parengimų 

spalio 4 d. „Tag Day'« pasiseki- Į u ž s a v o g i m t o a i o s k a i b o s ir Te 
vynės meilės išlaikymą! 

Žodžiai virto veiksmais, o tie 
veiksmai surašyti šioje Didžių
jų Talkininkų Knygoje". 

Toje knygoje surašyti jau 
110 rėmėjų būrelių, kuriuose 
vienam tikslui atsiekti susibū
rė per 2000 mūsų tautiečių ir 
užtikrino mokslą ir išlaikymą 
110 mokinių. Beveik visi gimna
zijos mokiniai jau turi globėjus. 
Beliko pastoviau aprūpinti Lie
tuvių Vasario 16 gimnazijos iš
laikomą ir globojamą pradžios 
mokyklą — vadinamąją Paren
giamąją Gimnazijos klasę, ku
rią lanko 30 mūsų mažesniųjų 
moksleivių iš vietinės stovyklos 

tuvos 1952 m. pavasarį, pa
reiškė, jog Panevėžyje dabar 
daugiau gyvena žmonių, negu 
prieš karą (reikia atsiminti, 
kad Maskva nemažai rusų at
gabeno) ir gyvenimas pirma bu 
vo daug geresnis. Gyventojų 
daugumas dirba kolchozuose, 
kurie buvo sudaryti iš žemių, 
pirmiau priklaususių deportuo
tiems lietuviams ūkininkams. 

— Šiauliuose jvyriusros erainu 
šventes masinių dainų repertua 
ras : Račiūno — „Skamba Sta-

pjeses rašo Augustinas Gricius Numatoma, kad jas apžiūrėda
mi pereis apie 30,000 žmonių, 
nes bendrovė didelė, turi platų 

— Vilniaus dramos teatre — 
Komediją „Vėlyvoji meilė" pas
tatė... režisieriai — stalininių 
premijų laureatai J. Siparis ir 
M. Mironaitė, dailininkas S. Lu-

pasitikėjimą, o naujieji rūmai 
gražūs ir įdomūs. Jų pastaty
mas kainavo $175,000. Yra į-
rengta elegantiška salė ateinan
tiems interesantams, išpuošta 

kackis, — rašo komunistų spau j d a i l i n i n k o A> Valeškos pieši-
da. niais, kurie vaizduoja stropių 

Reikia registruoti. Radijo! darbininkų būrį, kurie vėliau ne 
imtuvus reikia registruoti ir pa ša santaupas į banką, toliau 
šte ir policijoje. Panevėžio apy-1 * ™ n a m u s ' a p r ū p i n ę auto 
linkėję žmonės turėjo nemažai \ mobiliais gėrisi gražia Ameri-

— Sumažėjo vedybos. Cook 
County raštininkas Richard J. 

radijo imtuvų, pareiškė grįžusi ^ gamta ir, penktame paveik- p a r e i š k e , jog šiais metais 
' sle, pavaizduota 3ų rami ir aprū 

gamos spintos svarbesniems raš 
tams laikyti, gausiai mygtukų 
aliarmo signalams, jei plėšikai 
kada įsibrautų. 

Si bendrovė turi 10,000 indė
lininkų ir jos kapitalas siekia 
apie 8 Vi* milionų dolerių. Joje 
tarnaujančios mergaitės beveik 
visos yra iš baigusiųjų fcv. Ka
zimiero akademiją. 

— Lankosi JAV. Pilipinų vice 
prezidentas Fernando Lopez 
lankydamasis JAV, taip pat bu
vo sustojęs Chicagoje, kur jam 
Blackstone viešbutyje Pilipinų 
konsulas suruošė vaišes. 

vokietaitė. 

koncerte, tačiau seserų Blandy-
čių kvartetas, kuris dalyvaus 
minėtame koncerte, yra V. Jan-
čio priežiūroje surepetavęs ke
letą lietuviškų dainelių, taigi, 
tai yra tik jo nuopelnas. 

X Janina Munkate., Lietuvių 
Teatro aktorė, vaidinusi „Nau
juose žmonėse" grafaitės Ire
nos vaidmenį, gavo po spektak
lių dovanų ir gėlių. Po antrojo 
spektaklio visi teatralai jos na
muose atšventė J. Monkutės 
gimtadienį. 

X Teodora Kuzas labai džiau 
giasi, kad gražiai auga jos krik 
što duktė Patricia Anne Pau
lius, kurios tėvai turi didelę ir 

DIB. BRITANIJOJ 
i 

Maironio minėjimas. DB-
LS Bradforda skyrius Tautos 
Šventę sujungė su didžiojo poe
to Maironio minėjimu, kuris bu 
vo padarytas St. Patrick's sa
lėje rugsėjo 20 d. Minėjimą ati
darė skyriaus pirmininkas A. 
šukys, nubrėžęs Lietuvos sun
kius kelius ir žvaigždes, kaip 
Maironis, rodančias tautai ke 
liūs. Paskaitą, apie Maironį, jo 

ir suvažiavusių iš tų vietovių, j asmenį ir kūrybą skaitė kun. J. 
kuriose nėra lietuviškų mokyk 
lų. Toje parengiamoje klasėje 
ruošiamas Vasario 16 gimnazi
jai prieauglis, kuris užims ją 
baigusių ir išstojusių vietas. To 
dėl gimnazijai labai svarbu pa
stoviau aprūpinti ir jos paren
giamąją klasę. Lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos vadovybė la
bai prašo mūsų tautiečių užjū
riuose neatsisakyti tuo pačiu bū 
du paimti globon ir tuos 30 pa
rengiamosios klasės moksleivių. 

Dabar jau veikia gimnazijos 
rėmėjų būreliai šiuose kraštuo
se : JAV — 86, Kanadoje — 15, 

erdvę namų reikmenų krautu-1 Australijoje — 7, Anglijoje — 
vę, 69th Str. 

X Alfonsas Paukštys, Stygų 
Kvarteto smuikininkas persikė
lė į naują butą. Dabartinis A. 
Paukščio adresas: 6424 So. Pe-

repertuarą. Režisuos Gasparas o r i a s t . ; tel. ENglewood 4-4952 
Velička. B. Pakštas sudarys or-

Kuzmickis. Prelegentas ilgiau 
sustojo prie poeto asmens, pa
vaizduodamas jį savo atsimini
mų fone. Tolįau pabrėžė Mai
ronio meilę Lietuvai ir susirū
pinimą jos dvasiniu stiprumu. 
Gale plačiau paanalizavo du bū-

Alg. Jurevičius, 17 metų jau
nuolis, visą laiką uoliai tarnavo 
Šv. Mišioms, o paskutiniu me
tu buvo spaudos platintoju. ft( 
pavasarį baigęs pradžios mo
kyklą, buvo pradėjęs dirbti vic| 
nos įmonės raštinėje. Sėkmės 
jaunuoliams, siekiant mokslo it 
aukštų gyvenimo tikslų! 

— 10,000 km. dviračiu. Not-
tinghamo universitete jau kuris 
laikas, naudodamasis britų duo 
dama stipendija, studijuoja jau 
nas ir gabus vyras Vilius Fid-
leris, kurio tėvai gyvena JAV. 
Rugsėjo 9 d. jis grįžo į Notting 
hamą iš Europos, kur dviračiu 
aplankė Prancūziją, Vokietiją, 
Liuksemburgą ir Šveicariją, pa
daręs per 10,000 km. kelio. V. 

dingiausius jo asmeniui eilėraš- Fidleris uoliai dalyvauja mūsų 
čius „Taip atsilyginta" ir j skautų sąjūdyje, redaguoda

mas jų rotatorinį laikraštį „Bu 
dėk" ir pats jin daug rašyda
mas. 

pinta senatvė. Auksiniame fone 
išrašyti šūkiai „Taupyk", „Tau
pyk namams, kelionėms, senat
vei U 

Tais piešiniais atsilankiusieji 

i (iki spalio 1 d.) mažiau išsiima-
;ma vedybų leidimai, negu praei
tais metais. Praeitais metais iki 
spalio 1 d. 36,473 vedybų leidi
mai buvo išduota, o šiais me
tais iki to pačio laiko — 32,912. 

SOTUS ALKANAM FADEK! 
• = % 

AID OVERSKAS, Inc., 3133 S. Iliilstnl St., Chicago 8, tol. D. \ 6-3859 
Bendrove siunčia maisto siuntinius J Vokietiją ir kitus kraštus, iš
skyrus SSRS. Pristatymas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami 
is Europos sandeli.;. Pilnas draudimas. Krikai, pilno siunt. sąrate. 

Siuntinys Nr. S — $6.20 
4 sv. rūkytų l&'lnlų 
2 sv. kiaulini'; tauku 
2 sv margai ino 
1 sv. kiaulienos mėsos 

Siuntinys Nr 12 — $6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
1 sv. degintos '-avos 
1 s v kakavos 
1 sv. šokolado 
2 sv. cukrau* 

Siuntinys Nr. 10 — $0.23 
4 sv; rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
1 sv. degintos kavos 
2 sv. kakavos 
1 sv. šokolado 
4 H sv. cukraus 
2 gabalai tualetinio muilo 

^ 

Siuntinys Nr. 6-7 
10 sv. cukraus $2.60 
10 s1 , b. kviet. miltų $2.60 
9 BV, gryn. kiaul. taukų $5.25 

^ 

„Skausmo skundas". 
Meninėje dalyje tautiniais rū 

bais apsirengusi Z. Daržinskai-
! 

1 ir Venezueloje — 1. 

Tikimės, kad aukščiau mine 
toje L. V. 16 G. Didžiosios Tal
kos Knygoje netrukus galėsime 
įrašyti visus 115 gimnazijos ir 
30 jos parengiamosios klases 

kestrą. Veikalą stato Lietuvių 
Piliečių Klubas. Operetę numa
toma pastatyti apie Kalėdas. 

X Albertas Ramanauskas ir 
Eduardas Radvilas yra pajieš-
komi the Bishop's Resettlement 
Committee Archdiocese of Chi-
cago, 288 N. La Salle Str., Chi-
cago 1, UI. Jie patys ar žinan
tieji apie juos prašomi pranešti 
minimam komitetui raštu ar te
lefonu: ANdover 3-7080. 

X Julius ir Teodora Kuzas, 
6840 So. Artesian, stambus pre
kybininkas, sveikina jubiliatus 
vyr. redaktorių L. Simuti ir red. 
Igną Sakalą, ir džiaugiasi, kad 
tie vyrai savo gražią veiklą Baž 
nyčiai ir Tautai buvo pagerbti 
popiežiaus Pijaus XII. 

X „Linksmoji našle" opere
te, su dideliu pasisekimu praė
jusi Toronte, Kanadoje, bus sta 
tomą spalio 5 d. 3:30 vai. p.p. 
Sakalų salėje, 2337 So. Kedzie 
ave. 

X J. PukelicnS praneša, jofe, m<*aleivių rėmėjų būrelių. 
šv. Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 1 skyrius rengia spalio 26 
vakarą seserų pranciškiečių 
naudai šv. Jurgio parapijos sa
lėje, Chicago, 111. 

X Juozas Pavilonis, 6840 So. 
Artesian, parengia brangius ir 
moderniškus moteriškus drabu
žius. Toje srityje jis yra geras 
specialistas. 

X P. A. Šveikauskas atvyko 
iš Dorehester, Mass., į Chicagą. 
čia žada pabūti apie savaitę. 

X Rapolas Baliauskas, žino
mas veikėjas ir dainininkas, ap
sigyveno Labdarių ūkyje. 

X B. R. Pietkiewicz tik ką 
baigė statyti savo vasarnamį 
Momence, 111. 

X Dr. P. Brazis perkėlė kabi
netą į nuosavą namą, 71 st. ir 
Artesian, Marąuette Park. 

R e m e j ų B ū r e l i ų s ą r a š a i b u s 
paskelbti atskiru sąrašu. 

Dėkinga visiems 
talkininkams 

didiesiems 

— I naujas patalpas. Artė
jant stovyklos likvidacijai, 
tremtiniai bus perkelti j naujas 

KOLUMBIJOJ 
— Gavo diplomus. Keletas lie 

tuvių dantisčių, baigusių Euro
poje odontologijos mokslus, šio
mis dienomis iš Bogotos svei
katos departamento gavo lei
dimus verstis privačia dantų gy 
dimo praktika. Sia proga buvo 
padarytas kuklus subuvimas. 

— Muzikas Zenonas Jonušas, 
dirbęs Medellino policijos dūdų 
orkestre, atleistas iš pareigų 
dėl šio orkestro persiorganiza
vimo. Ir bakteriologijos dr. Le
nas taip pat neteko darbo. Sa-

X Česlovą Bučinskas, dantų 'koma, kad netekęs darbo dėl 
gydytoja, gyvena Cicero, BĮ. i tarnautojų etatu, mažinimo. 

te pradėjo Maironio kūrybos de 
klamavimą, jautriai pasakiusi 
„Jaunosios Lietuvos" įžangą. 
Po jos deklamavo 2. Duobaitė 
(Poeto norą ir žiemos naktį), 
S. Kazlauskas (Skausmo skun
dą), D. Dičpetrytė (Nuo Bi
rutės kalno) ir S. Ramanaus
kas (Jau slavai sukilo). 

Po eilėraščių scenoje pasi
rodė moterų kvintetas (O. Jo; 
siukienė), V. Juškienė, O. Pe-
leckienė, Br. Pivoriūnienė ir J. 
Šukytė), kurį suorganizavo ir 
parengė J. Juška. Pirmiausia 
kvintetas įsijausdamas ir sko
ningai padainavo dvi daineles 
-— „Kas bernelio sumįslyta" ir 
„Lopšinę". Paskum O. Josiukie-
nė ir J. Šukytė padainavo duetą 
— jautrią ir gražiai pergyven
tą dainą „Ranka sodintas Vi
sagalio". Pagaliau tas pats kvin 
tetas padainavo ilgesingą „Su
diev, Lietuva" dainą. 

Valdybos vardu V. Ignaitis 
padėkojo paskaitininkui, dekla
matoriams ir dainininkėms su 
jų vadovu, kviesdamas visus au 
koti Tautos Fondui. Čia pat pa
darytoje rinkliavoje buvo suau
kota pusantro svaro. Minėjimas 
pabaigtas Tautos Himnu. 

— Rengiasi \ Italija. Netru
kus rengiasi išvykti į Italiją 

Pagrobė 59 seminarijas 
Lenkijoje komunistai užgrobė 

visas 59 katalikų kunigų semi
narijas, iš jų išmesdami apie 
10,000 klierikų. 

žurnalistikos Institutas 
Loyolos Universiteto globojamas 

suorganizuotas „Draugo** bendra
darbių klubo, remiant L. Rašytojų 
dr-jai, skautams, ateitininkams ir 
kit. organizacijoms. 

Direktorius: 
Kun. V. Bagdaftaviėius, MIC 

Koordinatorius: 
Prof. J. A. Zvetlna, 2384 So. 
Oakley ave., Chicago 8, III 

Paskaitos vyksta antradieniais 
ir ketvirtadieniais Aušros Vartų 
parapijos mokykloje, prie „Drau
go" nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 

Paskaitų tvarkraitis 

Spal. 2 d., 6 vai. Kursų atida
rymas. Kalba Loyolos universiteto 
atstovas J. A. Zvetlna, Alto pir
mininkas L. Simutis ir Instituto 
direktorius kun. V. Bagdanavitius. 

Spal. 2 d., 7 vai. kun. dr. A. 
Baltinis skaito pirmutinę paskaitą 
tema: Spaudos tarnyba Dievui. 

Spal. 7 d., 6 vai. skaito t. Bru
no MarkaitLs tema Spaudos tarny
ba Bažnyčiai. 

H. SEIGAN 
KRAUTUVE VYRAMS 

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

MES APRENGSIME JŪS NUO 
PAT GALVOS IKI KOJŲ! 

Turime naujausių madų kostiu
mų, paltų ir Švarkų su Uitais 
pamušalais. 

Apsirūpinkite rudens sezonui 

naujais rudeniniais rūbais, ku

riu turime tikrai dideli pasi

rinkimą. 

pas n SalezieJtuB d« p. Jure- J ^ ^ j £ £ M E 
viCių sunūs — Algirdas ir Petr (kronika ir korespondencija), 
ras, be to, Ant. Paulauskas.' K*!WWW»: 

Čia galite susikalbėti gimtąja 
lietuvių kalba. 

Jūsų patogumui, (krautuve yra at
dara ir sekmadieniais nuo 9:30 Iki 
2-t ros valandos po piety. 

DUODAME L E N G V I E M S 
IŠSIMOKBJIMAMS 

Neimante jokio nuošimčio 
už išsimokėjimus 

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

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


